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2. 3. 4. 10.
Jön a totális 

fideszes 
agymosás  

Egyetlen kézben
Orbán Viktor

média-
birodalma.

Rabszolga-
törvény 

Nem kér
a Fidesz túlóra-

törvényéből 
a dolgozók 

83 százaléka.

Elkészült az új csomópont a Novotelnél  
Új helyen a trolimegállók, közelebb a villa-
moshoz. 

Zsinórban
három Eb-cím!  

Szuknai 
Zsuzsanna 

szegedi kick-
boxos újra 

Európa 
csúcsán.

Lázár el akarja foglalni
Szegedet!

Lázár János szerint Botka
László nem tudja, hogyan
kell fejleszteni Szegedet. 
A bukott miniszter, aki jelen-
leg dohányzás-, tramtrain-
és ménesbirtokügyi biztos,
erről a Délmagyarországnak
nyilatkozott a héten.

Lázár azzal ment neki
Botka Lászlónak az interjú-
ban, hogy állítása szerint
amikor Orbán Viktor tavaly ja-
nuárban Szegeden járt, és a
városházán tárgyalt Botka
Lászlóval, a szegedi polgár-

mester nem tudott a város
fejlődésével kapcsolatban
válaszolni arra a kérdésre,
milyen legyen Szeged. 

Mondta ezt a Délmagyar-
országnak, amit előbb fide-
szes strómanok – Andy
Vajna és Mészáros Lőrinc –
vásároltak fel, majd adtak
be egyik percről a másikra a
közösbe, a balatoni üdü-
lőben gründolt Fidesz-ala-
pítványba, amelynek egyet-
len célja a totális agymosás.
Folytatás a 3. oldalon

A Nemzet Fodrásza lett
a szegedi Kormány Eta

Kormány Eta. Amióta beszélni tud, fodrásznak készült. 

Tavaly életműdíjjal ismerte el a szakma Kormány Eta szegedi
fodrász munkásságát a hatvanadik születésnapján. Idén ha-
sonló kitüntetésben részesítették a nemzetközi és hazai ver-
senyeken nyújtott teljesítményéért: a Nemzet Fodrásza címet
nyújtották át neki. 

Eta összeszámolta, 2021-ben lesz ötven éve, hogy dolgo-
zik. Amióta beszélni tud, fodrásznak készült, semmi másnak,
és ha tehetné, újrakezdené. Csodálatosnak találja a szakmá-
ját, egy fantasztikus világnak. A versenyzés olyan számára,
mint a kábítószer. Alig ér véget egy megmérettetés, máris a
következőn jár az agya. Hazai versenyekre a tanulóit viszi, kül-
földön ő indul – reméli, hogy legalább százéves koráig. Azt
mondta lapunknak, hogy csodafertő ez, amiben örökké
benne szeretne maradni. 

Interjúnk a 7. oldalon

Negyven család 85 gyermeke kapott ajándékot Szeged amerikai testvérvárosától

Toledói karácsony a városházán

– Óriási élmény Szegeden
lenni és látni a boldog gyer-
mekarcokat, ahogy átveszik
és kibontják az ajándékaikat
– mondta a városházán
megrendezett karácsonyi
ünnepségen Carol Labounty,
a Toledo–Szeged Bizottság
alelnöke. Idén negyven sze-
gedi család 85 gyermeke ka-

pott karácsonyi ajándékot
Szeged amerikai testvérvá-
rosától, Toledótól. Megtud-
tuk, az amerikai városban
különböző eseményeken
gyűjtik hónapokon át az ado-
mányokat a szegedi gyere-
keknek.

Tóth Károly önkormány-
zati képviselő, a Szeged–

Toledo Baráti Társaság el-
nöke elmondta lapunknak,
olyan gyerekeket hívtak
meg a karácsonyi ün-
nepségre, akik rászorulók,
de emellett jó tanulók is. A
ruhaneműk mellett termé-
szetesen játékokat is kap-
tak a gyerekek a karácsonyi
ajándékcsomagban, amit

izgatottan bontottak fel a
városháza dísztermében.

Tarjánban mikulásvirág-
gal kedveskedtek a nőknek a
helyi baloldali politikusok,
Tápén, Baktóban és Új-Pető-
fitelepen pedig lovas fogatos
Mikulás találkozott a gyere-
kekkel.
Összeállításunk a 4. oldalon

Lázár János és Szabó Bálint együtt repesztett
200-zal az M5-ösön?

Szabó Bálint és Lázár János. 

Szabó Bálint, a szegedi városvezetést rendszeresen hazug-
ságokkal támadó provokátor egy óvatlan Facebook-bejegy-
zéssel buktatta le saját magát és Lázár Jánost? A
„zugügyvéd” a közösségi oldalon egy olyan fényképpel kér-
kedett, amely szerint közel 200 km/órás sebességgel kö-
vette Szeged felé a megkülönböztető jelzést használó, bukott
minisztert – írta a Szegedi Hírhatár.

Régóta él a gyanú a lap szerint, hogy Szabó Bálint valójá-
ban a Fidesz fizetett provokátora, aki megrendelői kérésére
támadja újabb és újabb hazugságokkal a szegedi városveze-
tést, Botka László szegedi és Márki-Zay Péter vásárhelyi pol-
gármestert. Ezt a gyanút erősíti szerintük Szabó egy tavalyi
Facebook-bejegyzése, amely szerint szeptember végén közel
200 km/órás sebességgel száguldott az M5-ös autópályán.
Folytatás az 5. oldalon

Izgatottan bontották fel az ajándékcsomagokat a szegedi gyerekek a városháza dísztermében.
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ERŐS MONDATOK. „A felelősség azon csoporté, amely ócska pártszócsővé tette a közmédiát és egy sor nekik asszisztáló médiumot. Akik saját gaz-
dagodásuk és alantas terveik miatt hajlandók tudatosan félrevezetni és hazug információkkal gyűlöletbe taszítani tömegeket.” Földes András (Index)

Bécs polgármestere büszke rá,
hogy hozzájuk költözik a CEU

Azt írja a 24.hu, hogy Ausztria fővárosának polgármestere, Mi-
chael Ludwig azt mondta egy december elején tartott konfe-
rencián, hogy „büszkék vagyunk arra, hogy a németül beszélő
városok közül arányaiban Bécsben lakik a legtöbb diák, és
most lesz még egy egyetemünk, amely Budapestről jön”. A lap
szerint a polgármester hozzátette, hogy nagyon örülnek, hogy
a CEU Bécsbe teszi a székhelyét, és azt ígérte, itt „a szabadság
levegőjét” szívhatják, nem kell politikai szabályozásra számí-
taniuk az egyetem vezetőinek. A bejelentést nagy taps és uj-
jongás fogadta a dugig megtelt konferenciateremben.

Nem kér a Fidesz rabszolgatörvényéből a magyar emberek 83 százaléka
A Policy Agenda reprezentatív felmérést készített
a Fidesz túlóratörvény-módosításáról. „A munka-
képes korú lakosság 83 százaléka elutasítja a ja-
vaslatot, és mindössze 9 százalék támogatja a
kormánypárti kezdeményezést” – írta a kutatásról
a 24.hu. A portál szerint a megkérdezettek 12 szá-
zaléka ért egyet a Fidesz narratívájával, amely sze-
rint a tervezett módosítással többet kereshetnek
a dolgozók. A szakszervezetek azon kijelenté-
sével, hogy „a túlóraszám növelésével növekszik
a dolgozók kiszolgáltatottsága”, a felmérés szerint
83 százalék értett egyet. Az aktív munkavállalói
réteg 51 százaléka véli úgy, hogy a javaslat vesz-
teséget okoz a kormánypártnak, 30 százalékuk
szerint ez a veszteség komoly lesz.

Budapesten tüntetés volt a hét végén a rab-

szolgatörvény ellen, amin a szervezők szerint 
tízezren vettek részt. A tüntetésen több szakszer-
vezet is felszólalt. – Magyarországon mi cipeljük
a hátunkon a legnagyobb terhet, cserébe ezért
Európa legkisebb bérét kapjuk. Közben elvették
a magánnyugdíjat, a cafeteriát, most pedig még
több munkára, rabszolgamunkára kötelezik a
magyart. Persze önkéntesen. Ebben az ország-
ban mindenre van pénz, csak a bérünkre nincs
– mondta beszédében Kordás László. A Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnökének célja 2019
januárjától két számjegyű béremelés és a cafe-
teria visszaállítása. Elmondta, országos útlezárá-
sokat szerveznek, és arra kérte a tüntető
tömeget, hogy minél többen vegyenek ebben
részt.

Rabszolgákat akar csinálni a magyarokból a Fidesz. Orbánék már elvették 
a magánnyugdíjat és a cafeteriát.

Süli János a kormányzati rekorder:
354 százalékkal keres többet, mint tavaly

Egy év alatt átlagosan 116
százalékos béremelkedésnek
örülhetnek a kormányzati sze-
replők – derült ki a K-Monitor
által összesített adatokból. Az
Mfor.hu ismertetése szerint a
két rekorder Bártfai-Mager
Andrea nemzeti vagyon keze-
léséért felelős tárca nélküli
miniszter és Süli János, a
paksi atomerőmű két új

blokkjának tervezéséért,
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nél-
küli miniszter. Havi bruttó 5
millió forintos fizetésük 354
százalékkal több a tavalyinál. 

Őket követi Vízkelety Mari-
ann és Völner Pál, akik állam-
titkárként 273 százalékkal
többet visznek haza, mint
2017-ben: havi 1,3 millió fo-

rintot. Az Mfor hozzáteszi:
azok, akik országgyűlési kép-
viselők is, bruttó 891 ezer fo-
rintos juttatással számol-
hatnak. A lap szerint Süli
János havi bruttó 5,8 milliót
keres, ami bármilyen adóked-
vezmény nélkül is nettó 4 mil-
lió forintot jelent.

Önnek hány százalékkal
emelkedett idén a fizetése?

Elképesztő sebességgel si-
került véghezvinni mindezt.
Majdnem napra pontosan öt
éve Soros György a CEU-n járt,
és tartott egy gazdasági témájú
előadást. Az egész alig érdekelt
bárkit, az MTI is lehozott róla egy
semleges beszámolót. Innen ju-
tottunk el oda, ahol ma tartunk.

Voltak közben, akik abba
kapaszkodtak, hogy ezt már
azért úgysem csinálják meg.
Érthetetlen, hogy miért gondol-
ták ezt, hiszen jól látszott az első
pillanattól kezdve, hogy a kor-
mány tényleg ezt akarja. Mégis
erős volt a ragaszkodás sokak-
ban egy olyan világhoz, ahol
még lehet azt gondolni, hogy va-
lami úgysem történik meg.
Megtörtént.

Az egyetlen, ami különös
volt, hogy ekkora vereséget a
másik oldalon a győztesek ün-
neplésének zaja kellett volna,
hogy kísérjen. Igen, vesztenek a
diákok, az oktatók, Budapest, a
tudományos élet, de legalább a
Fidesz ünnepelhetne. Ehelyett
azt mondják, hogy „ez csak
blöff, a CEU nem is megy se-
hova”, és nem merik nyíltan fel-
vállalni, hogy pontosan az
történik, amit el akartak érni.

A 444.hu szerint minden jel
arra mutat, hogy ez itt a totális
kudarc, és jönnek még sötétebb
dolgok is.

Ég veled, CEU,
ég veled, szabad oktatás!

Az ország itt marad egy olyan rendszerben, ahol belefér,
hogy a kormány egyszerűen elzavarja, aki másként gondol-
kodik – írta a 444.hu a Közép-európai Egyetem (CEU) kap-
csán, amit kiebrudalt az Orbán-kormány.

A másfél év alatt lezajlott CEU-
darálás első pillanatától kezdve
látszott, hogy ez a történet sok-
kal többről szól, mint egy egye-
temről, mert ők legfeljebb
elköltöznek, de az ország itt
marad egy olyan rendszerben,
ahol belefér, hogy a kormány
egyszerűen elzavarja, aki más-
ként gondolkodik – írta a
444.hu.

Ebben a másfél évben lett
minden korábbinál sűrűbb a
hazugság. A kormány nem lé-

tező tényekre épített nem lé-
tező összefüggések segítségé-
vel váltott ki nagyon is létező
dühöt és frusztrációt embe-
rekből, és rendezte be végleg
a rendszerét. A Fidesz ebben
az időszakban Nobel-díjas tu-
dósok, az MTA-elnöke, Mario
Vargas Llosa vagy Barabási Al-
bert László szavait használta
lábtörlőnek, miközben rászo-
kott arra, hogy mémoldalakon
hergelje az embereket a szem-
üvegesek ellen.
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Egyetlen kézben egyesült Orbán Viktor médiabirodalma

Jövőre jön a totális fideszes agymosás

Már mindent elfoglaltak. Övék e föld, erdő, mező. Kalásza, virága nekik terem. 
Fotó: tenytar.blog.hu 

nyek szerint nyereség nem
csapódhat le az alapítvány-
nál, „elképzelhető, hogy a
cégek nulla körüli eredményt
vagy kismértékű veszteséget
produkálnak, és mindegyik
megállapodást köt egy vagy
több külső céggel a reklámfe-
lületeik értékesítésére. A rek-

lámfelületek értékesítéséből
származó haszon így másnál
jelentkezik”. Ligeti Miklós sze-
rint így kijátszhatók a most ér-
vényben lévő szabályok. A
HVG erre rímelő törvényjavas-
lat előkészítéséről számolt
be: állítólag a Fidesznél ké-
szül egy jogszabály, amely

szerint a jövőben csak non-
profit alapon működő sajtó-
termékek fogadhatnak be
állami hirdetéseket. Itt érde-
mes megjegyezni azt a tényt,
hogy a világon egyedülálló
módon a magyar reklámpiac
legnagyobb szereplője jelen-
leg a magyar kormányzat.

Ezek voltak a hírek az elmúlt napokban a kormánypárti
mega-médiafúzióról, amelyről lapunk előző számában mi
is beszámoltunk a Fidesz-központ vezérli a Délmagyart
című cikkünkben.

közérdekből nemzetstraté-
giai jelentőségű összefonó-
dássá nyilvánította azt az
ügyletet, amellyel a Közép-
európai Sajtó és Média Ala-
pítvány (KESMA) több száz
sajtóterméket bekebelezett.
A nemzetstratégiai jelentő-
ségűnek minősített összefo-
nódások nem tartoznak a
tisztességtelen piaci maga-
tartás és a versenykorláto-
zás tilalmáról szóló 1996.
évi LVII. törvény hatálya alá.
Így a GVH nem vizsgálja,
nem vizsgálhatja minden
idők legnagyobb értékű mé-
diapiaci üzletét, amely 
476 médiumot érint, mert
Orbánék kivonták a verseny-
jogi szabályok alól egy ren-
delettel.

Trükközéssel szedhetik
ki a pénzt a kormánypárti
médiakonglomerátumból.
Nagy kérdés, hogy hogyan
szedik ki a „nyereséget” a
nonprofit Közép-európai Saj-
tó és Média Alapítványból –
világít rá a Népszava. A Trans-
parency International Ma-
gyarország jogi igazgatója
szerint mivel a hatályos törvé-

30 milliárd forintot vágtak az
új NER-alapítványhoz a have-
rok – írta az Index. A G7 gaz-
dasági hírmagazin kiszámolta,
hogy a jobboldali médiavállal-
kozók 30 milliárd forintot ál-
doztak be a Közép-európai
Sajtó és Média Alapítvány fel-
virágoztatása végett. Ez az ala-
pítvány fideszes agy, ami alatt
működik majd év elejétől az
egész kormánypropaganda.
Egyetlen kéz irányítja. Az alapít-
vány székhelye egy balatoni
üdülő. Azt írja az Index, minden
egy óvó kéz alá került, aminek
az ujjai már nem hat-nyolc
bábu zsinórját rángatják csak,
hanem egyét, Liszkay Gáborét.
Jól jegyezzék meg ezt a nevet!

Szerintük Liszkaynak he-
tekbe telne végigjárni a szer-
kesztőségeket, de nem fogja,
mert azért van a központi
csúcsszerv, hogy onnan elég
legyen kiadni az ukázt, a
témát, a narratívát, és máris
mindenki azt mondja, amit kell

neki. Ez bizonyos mértékig
eddig is így volt, de a decentra-
lizált struktúrába alapvetően
bele van kódolva az esetleges
renitenskedések. A 30 milliárd-
ból 6,1 milliárd volt a Lapcom
(a Délmagyar kiadója), amit
egy huszárvágással vett meg
Mészáros Lőrinc Andy Vajnától,
és tolt egy mozdulattal azonnal
bele az alapítványba. Úgy volt,
hogy a Gazdasági Versenyhiva-
tal (GVH) majd vizsgálja, min-
den rendben van-e így. 

Nem vizsgálja a GVH a
fideszes médiabirodalmat 
– írta a HVG. Mert nem vizs-
gálhatja. „Nem indít verseny-
felügyeleti eljárást a Gazda-
sági Versenyhivatal (GVH) a
Közép-európai Sajtó és Mé-
dia Alapítvány összefonódás
bejelentése alapján, miután
a kormány nemzetstratégiai
jelentőségűnek minősítette
a tranzakciót” – írta közle-
ményében a hivatal. A kor-
mány egy rendelettel

Szabó Sándor az otthonápolási díj januári emeléséről:
kevés, ráadásul nem is kapja meg mindenki

Az otthonápolásban janu-
ártól tervezett emelés
kevés, ráadásul nem is
mindenki kapja meg azok
közül, akik beteg hozzátar-
tozójukat gondozzák –
mondta Szabó Sándor sze-
gedi szocialista országgyű-
lési képviselő.

A mintegy hatszázezer fo-
gyatékkal élő érdekében
szólalt fel a parlamentben
Szabó Sándor. Szeged szo-
cialista országgyűlési képvi-
selője a kormány nagyobb
támogatását kérte, mert
szerinte a januártól terve-
zett emelés ellenére még
mindig csekély az az összeg,
amit azok kapnak, akik
beteg hozzátartozóikat gon-
dozzák. A fogyatékkal élők
és családtagjaik évek óta
küzdenek, hogy az állam
munkaként ismerje el az ott-
honápolást, és legalább a
minimálbér szintjére emelje
a díját. A kormány tervei sze-
rint január elsejétől bruttó
100 ezer forintra emeli ezt,

de Szabó Sán-
dor szerint ez-
zel nem min-
denki jár jól.

– Azok,
akik más kö-
zeli hozzátarto-
zóikat, például
a saját szülei-
ket ápolják,
nem részesül-
nek ekkora tá-
mogatásban,
számukra csak
tizenöt száza-
lékos emelés
jár, ami az el-
múlt évek ér-
tékvesztését
sem kompen-
zálja. Javasol-
juk, az állami
t á m o g a t á s
alapösszege a
minimálbér mindenkori ösz-
szege legyen. Nem a családi
jogállástól kell függővé
tenni az ellátást összegét,
hanem az ápolt egészségi
állapota kell, hogy meghatá-
rozó legyen – mondta Szabó

Sándor, akinek a felvetésére
Rétvári Bence, az Emmi ál-
lamtitkára elmondta, az ott-
honápolási díj januári
emelése azokat is érinti,
akik több sérült gyermeket
ápolnak, ők 150 ezer forin-

tot kapnak. Ez 2022-re az
akkori minimálbér összegét
fogja elérni. 

– Aki nem a gyermekét
ápolja, hanem más hozzá-
tartozóját, 15 százalékos
emelést kap.

Szabó Sándor a parlamentben. A szegedi országgyűlési képviselő szerint
nem a családi jogállástól kell függővé tenni az ellátást összegét. 

Lázár el akarja foglalni
Szegedet!

Folytatás az 1. oldalról
– Tavaly januárban valóban ott
volt Lázár a közel háromórás
megbeszélésemen Orbánnal a
szegedi városházán, az irodám-
ban – reagált Lázár szavaira
Botka László. – Egy kicsit saj-
náltam is, mert Orbán olyan le-
kezelően beszélt vele, ahogy én
az utolsó hivatalsegéddel se
tenném. De most sajnálom iga-
zán Lázárt, miután a saját váro-
sát is elvesztette, megalázó
módon kidobták a kormányból,
most azt kapta feladatként a
visszakapaszkodáshoz, hogy
csatlósaival foglalja el Szege-
det. Reménytelen vállalkozás,
Szeged nem kér se Lázárból, se
a Fideszből – fogalmazott
Botka László polgármester.

Lázár még azt is mondta
az interjúban, hogy „jövő ősz-
szel olyan embert kell javasol-
nunk helyette (mármint Botka
László helyett – a szerk.) a
város polgárainak, aki jó vá-
laszt tud adni…”.

Lázár szavai azt mutatják:
Szegeden teljesen szétesett a
Fidesz, hatalmas a zűrzavar,

nincsenek jelöltek. Nagyobb a
kraft egy besült szilveszteri pe-
tárdában, mint a szegedi Fi-
deszben. Az idén februárban a
Fidesz szegedi elnökének vá-
lasztott B. Nagy László nyáron
még úgy nyilatkozott, hogy idén
őszre meg kell találni a Fidesz
polgármesterjelöltjét, mert csak
úgy lehet választást nyerni Sze-
geden, ha időben megtalálják.

„Nem tudom elképzelni
azt, hogy sikeres lehet egy
olyan polgármester, akit az
utolsó pillanatban találunk
meg, és mutatunk be a szava-
zóknak” – nyilatkozta a fide-
szes B. Nagy László, akitől idén
november közepén elköszön-
tek az érdemei elismerése mel-
lett. Bartók Csaba lett a Fidesz
szegedi elnöke, aki jövő ta-
vaszra ígérte a Fidesz szegedi
programját és polgármesterje-
löltjét. Erre most jön Lázár, aki
jövő ősszel javasolna valakit…

Botka irodájában
„alázta” Orbán Lázárt!
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Elkészült az új csomópont a Novotelnél

A Novotelnél lévő csomópont
átépítésével a tervezők első-
sorban a közösségi közleke-
dés és a kerékpárosok
gyorsabb és biztonságosabb
átjutását szerették volna el-
érni. Ennek érdekében alakí-
tották át a Felső Tisza-part, a
Huszár Mátyás rakpart, a Jó-
zsef Attila sugárút és a Tisza
Lajos körút találkozását.

Az eredetinél jóval széle-
sebb sávot kaptak a trolik,
amelyet a kerékpárosokkal
közösen használhatnak. Így

minden sávban elférnek a
járművek, és a kerékpárosok
is biztonságosan ráhajthat-
nak a József Attila sugárút
kerékpársávjára. 

A 9-es és 19-es trolimegál-
lókat is áthelyezték a szálloda,
illetve a Belvedere oldalához,
közelebb a Glattfelder téri vil-
lamosmegállókhoz. A túlolda-
lon a Belvedere épülete
mellett van a megálló. Mind-
két oldalon fedett buszvárót
alakítottak ki elektronikus in-
formációs táblákkal.

Fenyőünneppel kezdődött az advent

Fenyőfát állítottak, és vidám,
műsoros ünnepet rendeztek a
karácsony közeledtével az
Idősügyi Tanács szervezésé-
ben a szegedi nyugdíjasok a
Senior Centerben. Az idén is
minden szegedi nyugdíjasklub
képviseltette magát. Az ünnep-
lőket Boros Gyula idősügyi re-
ferens köszöntötte, majd a
város nevében Tóth Károly ön-
kormányzati képviselő tartott
rövid számvetést. Tóth Károly
arról is beszélt, Szeged egyik
legnagyobb erőssége, hogy

szolidárisak egymáshoz az em-
berek. 

Most karácsony közeledté-
vel egyre több civilszervezet
gyűjt adományokat a rászoru-
lóknak. Az önkormányzat pedig
az idén minden eddiginél több,
összesen 2100 ajándékcso-
magot állított össze a rászoru-
lóknak. Úgy fogalmazott, ha
létezik szegediség, akkor az a
szolidaritásban nyilvánul meg
leginkább. A szegedieket arról
lehet megismerni, hogy segíte-
nek a rászorulóknak.

Ahol mindig sokan állnak a karácsonyfa körül
Harmincadik alkalommal ün-
nepelte a karácsonyt a Fé-
szek Nagycsaládosok Egye-
sülete. 

– Huszonnyolcan voltak az
alapítók, főként orvosok, ügy-
védek, tanárok, akik szükségét
érezték annak, hogy a nagy-
családosok szegedi közössé-
gét összefogják – mondta az
ünnepség előtt Nagy Istvánné,
az egyesület hatodik elnöke. 

– A huszonnyolc családból
a 2000-es évek elejére 400
fős szervezet lett. Szinte min-
den hónapban van rendezvé-
nyük,  de mindig a karácsonyi
összejövetel volt számukra a
legfontosabb. 

A rendezvényt támogató
önkormányzat nevében Szé-
csényi Rózsa képviselő mon-
dott köszöntőt. Úgy fogal-
mazott: a karácsonyi hangulat

mindenkit megváltoztat. Sze-
retetet adni az ember termé-
szetes állapota, és ezt kellene
megtartanunk a hétköznapok-
ban is. A karácsony a nagy
családoknak talán még külön-
legesebb, mint a kisebb kö-
zösségeknek. Rájuk külö-
nösen érvényes a mondás,
amely szerint nem az a fontos,
mi van a fa alatt, hanem hogy
kik vannak a fa körül.

A hagyományoknak megfelelően idén is gyö-
nyörű mikulásvirágokkal kedveskedtek a sze-
gedieknek a közgyűlés szocialista frak-
ciójának tagjai és Szabó Sándor. Az országgyű-
lési képviselő és Mészáros Tamás önkormány-

zati képviselő (képünkön) Tarjánban, a Vízto-
rony téren járta az üzleteket, és adta át az ott
dolgozóknak a virágokat. Természetesen az
utcán sétáló hölgyek sem maradhattak ki a
meglepetésből, ők is kaptak mikulásvirágot.

Mikulásvirággal kedveskedtek a hölgyeknek 
a baloldali képviselők

Pár hónapostól a 92 évesig várták a Mikulást Tápén
Tápén, Baktóban és Új-Pető-
fitelepen december 6-án a
Mikulás idén is felkereste az
ott lakó félezer gyereket. A
rénszarvasszánt most lovas
kocsira cserélte, így járta
körbe a városrészeket. 

A tápai buszfordulóból in-
dult az ünnepi menet, a Mi-
kulás közös éneklésre
buzdította a gyerekeket, aki-

ket nem kellett nagyon no-
szogatni. A várakozók között
ott volt Káity Kisó is, aki
saját készítésű rajzát adta
át a nagyszakállúnak. A mo-
dern technika segítségével
egy nagypapa a több száz ki-
lométerre lévő unokának
mutatta be a tápai Télapót.
A kicsi Belgrádban él, és
onnan énekelt a Mikulás-

nak. A népszerű Mikulás-
fogat ezután a három tele-
pülésrész 12 pontját kör-
bejárva örvendeztette meg a
gyerekeket. szaloncukorért
cserébe verseltek, énekel-
tek. A Mikulás minden bi-
zonnyal a legidősebb rajon-
gójával is találkozhatott, hi-
szen a 92 éves Bujdosó Jó-
zsefné is várt rá.

A lovas fogatos Mikulás három városrész 12 pontján találkozott a gyerekekkel és az
idősebbekkel.

Dorozsmai család örülhetett
Hetedik éve szervezi meg a
három szegedi Rotary Club a
Rotary Adventet, ahol évről
évre a támogatók segítségé-
vel családok tucatjainak segí-
tenek. Az önkormányzat
ajándékának a dorozsmai
Kósa család örülhetett. Kósa
István, az édesapa elmondta:
élelmiszert, a kislányának
csizmát, meleg ruhát és szá-
mítógépet kértek, amely a ha-

todikos Alexandra tanulmá-
nyait segíteni.

A Szent-Györgyi Albert Ro-
tary Club elnöke, Hajdú Sza-
bolcs elmondta, évről évre
egyre növekszik a támogatók
száma, így idén már 27 család-
nak tudnak segíteni, akik több
mint 100 ezer forint értékben
kapnak ajándékot. Minden
megajándékozott maga dönt-
heti el, hogy mit szeretne ebben

az értékben megkapni. Van, aki
tűzifát, van, aki élelmiszert, és
van, aki ruhákat kér.

A támogatott családokat
pályázat útján választják ki, a
felhívást minden szegedi és
Szeged környéki iskola, vala-
mint óvoda megkapja. Hajdú
Szabolcs elmondta, idén közel
3 millió forintot sikerült össze-
gyűjteni és a rászoruló csalá-
doknak eljuttatni.

Fellobbant a remény lángja

Szabó Sándor országgyűlési képviselő és
Cserháti Sándor, a Szegedi Evangélikus Egy-
házközség igazgató lelkésze gyújtotta meg
(képünkön) Szeged óriás adventi koszorújá-
nak második, a reményt szimbolizáló gyertyá-
ját vasárnap este a Dóm téren. – Advent a
várakozás időszaka, ezért is nagyon fontos,
hogy nyitottak legyünk egymás és külvilág
iránt, hogy be tudjuk fogadni mindazt a sze-

retet, ami különös hatással van ránk –
kezdte ünnepi köszöntőjét a képviselő. Be-
szélt arról is, fontos, hogy advent idején szán-
juk egy kis időt arra, hogy lecsendesítsük a
lelkünket. Kapcsoljuk ki a tévét, tegyük félre
a telefont és egy kicsit tekintsünk vissza arra,
mi minden történt velünk ebben az évben, és
tekintsünk előre, milyen célokat tűzünk ma-
gunk elé jövőre – fogalmazott.
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Felszólítást kapott a szemétszámla miatt? 
A kukaholding az illetékes, nem a szegedi cég

Többen is jelezték a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft.-nek, hogy fizetési fel-
szólítást kapott a szemét-
számlák miatt, annak ellenére
is, hogy befizette a csekkeket.
A szegedi társaság azt kéri a
lakosságtól, ilyen esetekben a
befizetést igazoló dokumentu-
mot – legyen az a csekk fel-
adóvevénye vagy az utalási
bizonylat másolata – juttassa
el e-mailben a gazdasag@
nhkv.hu címre.

Amennyiben csoportos
beszedéssel kapcsolatos
kérdésük, észrevételük van,
vagy a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (NHKV) meg-
bízásából követeléskezelő
munkatárs kereste fel önö-
ket, akkor se a helyi közszol-
gáltatót keressék, hanem
közvetlen az NHKV munka-
társaival vegyék fel a kapcso-
latot az alábbi elérhetőségek
bármelyikén:

• Levelezési cím: 1300
Budapest, Pf. 333

• Telefonszám: +36 (1)
999 6464

• Fax: +36 (1) 211 1419
• E-mail: ugyfelszolgalat@

nhkv.hu

A Szegedi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. kol-
légái ugyanis érdemi felvilá-
gosítást illetékesség hiányá-
ban nem tudnak adni, nem
tudnak segíteni.

Vadasparki játszótérmutyi: 
mégis mi került itt ennyibe?

Újabb tanú meghallgatásával
folytatódott a Fideszhez közeli
vadasparki játszótérmutyi bün-
tetőügyének tárgyalása. A Sze-
gedi Törvényszék egy könyv-
vizsgálót hallgatott meg, aki a
vádlott cégének dolgozott 
– tudósított a szeged.hu.

Egy könyvvizsgáló meghallgatá-
sával folytatódott a játszótérmu-
tyi büntetőügyének tárgya-
lása a Szegedi Törvényszéken.
A férfi a 90-es évek közepén is-
merkedett meg az elsőrendű
vádlott Vahl Rezsővel. A jó kor-
mányzati kapcsolatokkal ren-
delkező vállalkozóval később
üzleti kapcsolatba is került. Vahl
– aki a szegedi székhelyű Titan
Projekt’s House ügyvezetője volt
– kikérte Lukácsi véleményét
egy uniós támogatásban része-
sülő beruházás kapcsán, majd
később felkérte a projekt hiva-
talos könyvvizsgálójának. 

A Titan Projekt’s House
ugyanis 2012 októberében kö-
tött bérleti szerződést a szegedi
önkormányzattal a város tulaj-
donában álló vadasparkban egy
500 négyzetméteres területre.
A cég játszótér kialakítását és
üzemeltetését, valamint interak-
tív látogatótájékoztató kialakítá-

sát tervezte, amihez uniós és a
magyar költségvetésből kívánt
pályázati pénzhez jutni.

Megírtuk: a vadasparki ját-
szótérmutyiban Fideszhez közeli
emberek 185 millió forintos va-
gyoni hátrányt okoztak a költség-
vetésnek. Három férfit vádolnak
különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalással és
pénzmosással, mert az ügyész-
ség szerint jelentősen túlárazot-
tan valósították meg az uniós és
hazai forrásokból elkészült beru-
házást. Az ügyben 2014-ben Mé-
nesi Imre szocialista önkor-
mányzati képviselő tett büntető-
feljelentést az ügyészségen, és
az Európai Csalás Elleni Hivatal-
hoz, az OLAF-hoz fordult.

A történet arra az időszakra
nyúlik vissza, amikor a szegedi
közgyűlésben a Fidesz–KDNP
az egyetlen jobbikos képviselő
támogatásával többségben volt
a városi testületben. A Fidesz
akkori városi elnöke azzal ke-
reste meg a Szegedi Vadaspar-
kot, hogy egy magáncég
tematikus játszóteret építene
uniós támogatással. A játszóte-
ret 2013-ban a Fidesz helyi el-
nöke, Gyimesi László avatta fel,
aki Európában egyedülállónak
nevezte a projektet.

A bíróság többek között arra
próbált fényt deríteni, hogyan
fordulhatott elő, hogy a két fej-
lesztésre – a játszótér megépí-
tésére, illetve a bemutatókhoz
szükséges szoftverre és eszkö-
zökre – fordított összeget idő-
közben felcserélték. A bíróság
azért hallgatta meg a könyvvizs-
gálót, hogy kiderüljön, figyelmez-
tette-e a számok cseréjére az
ügyvezetőt, és tájékoztatta-e
annak lehetséges következmé-
nyeiről. A könyvvizsgáló azt val-
lotta, hogy arról sem tudott,
hogy két szerződés létezett. A
per szempontjából ez amiatt lé-
nyeges kérdés, mert a vádirat
szerint irreálisan magas össze-
get költöttek szoftverfejlesz-
tésre, tabletekre és konzolokra.
Vahl Rezső azzal magyarázza a
horribilis összeget, hogy egy in-
novatív szoftver értékét igen
nehéz megbecsülni. Hozzátette,
nemzetközi értékesítésben gon-
dolkodott, a könyvvizsgáló vi-
szont elmondta, a pályázati
kiírás szerint öt évig nem lehet
értékesíteni semmilyen termé-
ket, amely uniós támogatásból
jött létre.

Az ügy tárgyalása 2019 feb-
ruár 19-én folytatódik a Szegedi
Törvényszéken.

Középiskolások segítenek

Hatszáz új fát ültetnek városszerte

Hetvenezer fa él Szegeden,
biztosítva a város oxigén-után-
pótlását. Bár szerencsés eset-
ben egy-egy fa akár több száz
évig is élhet, időről időre pó-
tolni kell az állományt. Most az
önkormányzat negyvenmillió
forintból hatszáz új egyedet te-
lepít, hársakat, kőriseket, os-
torfákat és vadgesztenyét,
több mint ötven fajtát.

– Minél inkább szárazság-

tűrő egy növény, annál kevésbé
bírja a fagyot. Nálunk mindkettő
előfordul, így hát meg kell talál-
nunk azt az optimumot, amely-
lyel egy növény egyben lesz
fagytűrő, és egyben lesz száraz-
ságtűrő is. Ez nehéz dolog, és ál-
talában próbálgatni kell. Ezért
ültetünk egy-egy példányt az
újabb fajtákból, és figyeljük a fej-
lődésüket a külső városré-
szeken – mondta a Szeged Te-

Olyan fafajtákat telepítenek, amelyek tűrik a fagyot 
és a szárazságot is.

A fásítás már elkezdődött, a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. munkatársainak az erdészeti szakkö-
zépiskola diákjai is segítenek. Az önkormányzat negy-
venmillió forintot költ a több mint ötvenfajta ültetésére.

levíziónak Makrai László, a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási
Nkft. ügyvezetője.

A faültetések már megkez-
dődtek. A környezetgazdálko-
dási cég munkatársai mun-
káját segítik az erdészeti szak-
középiskola diákjai is, akiknek
ez jó gyakorlat. Megfelelően
előkészítik a talajt az előnevelt
fáknak.

– Általában legalább fél, de
inkán egy köbméteres gödröt
szoktunk ásni kézzel vagy gép-
pel, attól függően, hogy adja a
helyszín. Ebben pótoljuk a ta-
lajerőt műtrágyával és kom-
poszttal, a saját termelésű
komposztunkkal. Jól beültetjük
a növényeket, amiket váloga-
tott faiskolából hozzuk, ezek
többkamionnyi tételt jelente-
nek. Ezek a kamionok részben
megérkeztek, részben ezután
jönnek – mondta Makrai. A
hatszáz csemete elültetése jól
halad, de egy részük így is csak
jövő év elején kerülhet a földbe.
A telepítést folyamatosan lehet
végezni, csak a fagyok idején
kell szüneteltetni a munkát.

Lázár János és Szabó Bálint
együtt repesztett 200-zal az M5-ösön?

Folytatás az 1. oldalról
A Facebook-bejegyzést Sza-
bó Bálint barátnője osztotta
meg ismerőseivel nagy büsz-
kén: „Pest-Szeged :-) nem
volt hosszú az út :-)”. Szabó
azonban egy óvatlan hozzá-
szólással és egy újabb kép-
pel megtoldotta a történetet:
„Könnyű úgy, ha van felve-
zető autó”.

A hozzászólásban meg-
osztott képen az látszik,
hogy egy megkülönböztető
jelzést használó kocsi halad,
feltételezhetően Szabó au-
tója előtt. Egy autószakértőt
megkerestünk, hogy a kocsi
műszerfala alapján azono-
sítsa be, milyen kocsiban ké-
szítették a belső fényképet.
A szakértő megállapította: a
képen egy Škoda Rapid lát-
ható. Pont ilyen kocsija van
Szabónak is.

Vagyis a kép és a bejegy-
zés alapján úgy tűnik, Szabó
Bálint Budapest és Szeged
között rendőri vagy minisz-
teri felvezetéssel száguldo-
zik.

Ennek kapcsán több kér-
dést is feltett a lap Szabó
Bálintnak és Lázár János-
nak, akik a cikk megjelené-
séig nem válaszoltak a

A Facebook-bejegyzés. 

portálnak. Többek között
azt kérdezték Szabótól,
hogy nem tartja-e kötelező

érvényűnek magára nézve a
szabályokat és a törvénye-
ket; megbüntették-e akkor
ezért gyorshajtásért; tud-
ja-e, kik ültek a felvezető au-
tóban. Lázártól – aki akkor
még miniszter volt – pedig
többek között azt kérdezték,
hogy utazott-e együtt a szol-
gálati autójában Szabó Bá-
linttal Budapest és Szeged
között, vagy volt-e rá példa,
hogy Szabó Bálint autóját a
miniszter szolgálati autója
vezette fel, és hogy Lázár
megrendelésére támadja-e
Szabó Botka Lászlót és
Márki-Zay Pétert.Szabó Bálint autója. 



Húszévesen vette első fényké-
pezőgépét szegedi olvasónk,
és önállóan tanult meg fo-
tózni. Börcsök Mihály fellán-
golásból végigfotózta a város
szép tereit, utcáit, házait.
Majd tizenkét évre elköltözött,
és visszatérve ismét fekete-
fehér képeket készít. Város-
történeti sorozatunkat olva-
sóink emlékeivel folytatjuk.

– Nemrégiben jött velem szem-
ben az önök egyik cikke a Sze-
gedi Tükörben. És jött a
gondolat, hogy tollat, vagyis kla-
viatúrát ragadok, mert előhozott
bennem egy régóta dédelgetett
ötletet. Tehát: éppen elmúltam
39 éves, és a kétezres évek ele-
jétől fotóztam szeretett városun-
kat, Szegedet. Nem volt ebben
akkoriban semmi tudatosság,
csak egy szárnyait próbálgató,
az építészetet szerető és tisz-
telő, a fotográfiával és fotómű-
vészettel ismerkedő, huszon-
éves fiatalember felvételezte a
számára érdekes, régi, különle-

ges épületeket – írta levelében
Börcsök Mihály olvasónk. 

– Többnyire fekete-fehér
filmre fényképeztem, amíg el

nem költöztem 2006-ban. Idén
nyáron jöttem vissza, és járva a
város biciklivel, rettenetesen el-
szomorít a látvány, ami minden
utcában a szemem elé tárul.
Talán nem túlzás azt monda-
nom: vérzik a szívem… Annak a
számtalan régi, sokszor igen
díszes, míves épületnek a helye
láttán, ahol ma már egy frissen
felhúzott, „egyentársasház” áll,
ám én még tisztán emlékszem,
milyen épület tűnt el onnan 
– tette hozzá. – Tizenkét évet
töltöttem távol szülővárosomtól,
és ebben az alig több mint egy
évtizednyi időben Szeged építé-
szeti múltja komoly sebeket ka-
pott. Nem szokásom  a múlt
történésein bánkódni, hiszen
ami elmúlt, azon már vajmi ke-
veset tudunk változtatni, de ez
kivételes eset. A szó szoros ér-
telmében rosszulesik az a lát-

vány, amivel nap mint nap
szembesülök.

Olvasónk már a kétezres
évek közepén érezte, hogy a
szegedi épületek dokumentá-
lása mennyire fontos dolog, és
milyen értéket képvisel majd év-
tizedek múltán. Az élet azonban
külföldre szólította, és ebben a
tizenkét évben már nem lehe-
tett tanúja, megörökítője fontos,

ritka szegedi építményeknek.
Most visszatekintve úgy érzi, jó
lett volna a mai tudatosságával
megörökíteni az elmúlt éveket,
azoknak az elporladó és soha
vissza nem térő épületeit fekete-
fehér filmen.

Börcsök Mihály 2000 áprili-
sában kezdett fotózással foglal-
kozni. Nem volt semmi előz-
ménye, csak jött valami ihlet, és
besétált az akkor még létező
Kálvária sugárút fotószaküz-
letbe, és ott megvette élete első
fényképezőgépét, egy Zenit tí-
pusút. Elkezdett autodidakta
módon fotózni tanulni, többnyire
könyvekből. Össze is állított ma-
gának egy fotóalbum-gyűjte-
ményt. Akkoriban mindent
megörökített, ami a szeme elé
került: embereket, barátokat, a
lakóhelyét, utcákat, épületeket. 

Aztán egyszer csak rájött
arra, hogy egyre több épületet
és utcarészletet fotóz meg,
olyan részleteiket, amik megra-
gadták a figyelmét. Nem tema-
tika szerint haladt, csak úgy,
fellángolásból. Imádja a sze-
cessziót, de a szép polgári háza-
kat is szereti megőrizni. Úgy
látja, az ingatlanbefektetőt első-
sorban a telek érdekli, nem a
rajta lévő érték. Általában hét-
végente eredt útnak, fogta 
a fényképezőgépét, felült a bi-
ciklijére, és amit érdemesnek
talált.  lefényképezett. Arra 

gondolt,
rögzíteni
kell a lát-
ványt, mert ezek az épületek
egyszer eltűnhetnek. És sok
esetben beigazolódott a sej-
tése.

Sok használhatatlan kép
született ebben a tanulási folya-
matban. Olvasónk kicsit lassab-
ban is haladt a filmes géppel,
mint ma, amikor digitális gépen
mindjárt visszanézhető az ered-
mény. Többször nekifutott az új-
ságíró-szövetség fotóriporter
szakának, ám végül papírral
igazolható végzettséget nem
szerzett. Mindig is a fekete-fehér
fotográfia szerelmese volt, és az
a mai napig. Változatlanul fil-
mes géppel dolgozik, bár vett

már digitális kamerát, amit szí-
nes fotókhoz használ. Jelenleg
egy ingatlanközvetítőnél dolgo-
zik; ez ismét szembesítette

azzal, hogy sok gyönyörű épület
tűnt el, amik a kétezres évek de-
rekán még léteztek. 

Megint elkezdte fotózni az
épületeket. A mostani tematika,
hogy minden olyan épületet
fényképez, ami elbontás előtt
áll, vagy az enyészet vár rá. Ezzel
szeretne kapcsolódást terem-
teni más, építészetet kedvelő
szegediekkel. Tavasszal Face-
book-csoportot is tervez indítani. 
(Folytatjuk.)

Dombai Tünde
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Az én  
Szegedem

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

Hamarosan új Facebook-csoportban teszi közzé kincseit

Börcsök Mihály szerelemből fotózta keresztbe-kasul Szegedet

Ilyennek látta a fotós a sörkertet a Somogyi-
könyvtár mögött. Ma szálloda áll a helyén.

Börcsök Mihály rögzítette a Szent István tér 
küllemét az átépítés előtt. 

A Dugonics téri vasbeton héj ma is látható. A park kapuja
lett az építéskor.

Börcsök 
Mihály mind 
a mai napig
fekete-fehér
képeket ké-
szít. Ezért az
alkotó portré-
ját mi is így
mutatjuk.

A nagykörút és a Szilléri sugárút sarkán lévő cipőgyárat is lebontották már, a helyén irodaház, parkoló és bolt épült.

Őriz egy felsővárosi napsugaras épületet is a Liszt és a Hajós utca sarkáról, amelynek
mára már nincs meg a teteje. 
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Csodafertő, amiben örökké benne szeretnék maradni – mondta a szegedi fodrász

Kormány Etának a konty a kábítószer
Kormány Etának a konty a
kábítószer. Tavaly életműdíj-
jal ismerte el a szakma a
szegedi fodrász munkássá-
gát a 60. születésnapján.
Idén a nemzetközi és hazai
versenyeken nyújtott telje-
sítményéért megkapta a
Nemzet Fodrásza címet.

– Nagyon meglepett és na-
gyon megtisztelő a Nemzet
Fodrásza oklevél, mert tavaly
életműdíjat kaptam az orszá-
gos iparszövetségtől, ezért
az idén egyáltalán nem szá-
mítottam rá – mutatta büsz-
kén az újabb kitüntetését
rengeteg díja és kupája kö-
zött a szegedi Kormány Eta.
Minden díjazás mögött hatal-
mas munka van. Emögött az,
hogy minden évben részt
vesz a világbajnokságon, ta-
nítványait hazai versenyeken
indítja, sőt saját rendezvé-
nyeket is szervez. 

Két nap ámulat

– Fantasztikus a világ nagy
fodrászai és sminkesei kö-
zött versenyezni – árulta el,
mi ösztönzi minden évben
újra a nem kevés munkával,
felkészüléssel és költséggel
járó megmérettetésre. – Úgy
kell elképzelni, hogy egy ha-
talmas csarnokban ezerkét-
száz sminkes, körmös, férfi-

és női fodrász indul. Ámulat
az a két nap, és persze nagy
kihívás elsősorban önma-
gammal szemben. Szigorú
és kritikus vagyok magam-
mal szemben. Oké, hogy kell
lennie eredménynek is, de
engem nem az motivál,
hanem az odavezető út. Én
azt élvezem, mert ezalatt
rengeteget tanulok. Amikor
magyar válogatottként csa-
patban készültünk, azt va-
lami leírhatatlan csodának
éreztem. Sajnálom azokat a
kollégákat, akik ebből kima-
radnak. Azt is tudjuk, hogy
az eredménynek sajnos
vannak politikai oldalai: az
egyértelmű, hogy nagyon
jónak kell lenni, de az is
számít, vannak-e jó kapcso-
lataink. 

Tizennyolc perc

Eta számtalan versenyen
megfordult Európában, Ame-
rikában pedig kétszer járt:
például az első világbajnoki
kontyversenyen rögtön az
első tízben végzett. A szíve
csücske mégis Moszkva,
ahol világbajnoki ezüstérmet
szerzett 2006-ban. Büszke
rá, hogy a világbajnokságok
ötvenéves történetében ő a
hosszú haj kategória első
magyar érmese. Teljesítmé-
nye azóta is páratlan. Egy

évig készült rá napi négy-hat-
tíz óra gyakorlással, hétvé-
gén is, ráadásul egy kezdő
modellel. Mindent gyakorol-
tak vele: az öltöztetést, smin-
kelést, megtanították ülni,
állni, járni, és a megadott ti-

zennyolc perc alatt elkészí-
teni a frizurát.

A hosszú, nyitott haj kate-
gória azt jelenti, hogy nem
tehet bele csatot. A szegedi
fodrász az utolsó két napon
már azzal kelt és feküdt,

hogy mantrázta magának:
eleje két perc, oldalt két
perc, hátulja három perc. 
– Annyira kibiztosítottam
magam, hogy ne maradjon a
frizurában csat, amit az elő-
készítésnél, lakkozáskor be-
leteszek, hogy ordító tür-
kizkékre befestettem, ne-
hogy idegességemben ben-
ne hagyjam. Büntetőpont
járna érte, és akkor minden-
nek vége. Az orosz zsűri el
sem akarta hinni, hogy nem
rögzítettem, még egy tollat is
beleszúrtak a frizurába, úgy
ellenőrizték. Végül négy
orosz között az első ötben vé-
geztem. 

Akár a kábítószer

– 2021-ben lesz ötven éve,
hogy dolgozom. Amióta be-
szélni tudok, fodrásznak ké-
szültem, semmi másnak, és
ha tehetném, újra az lennék.
Csodálatos ez a szakma, cso-
dálatos világ. A vendégeim, a
megújuló színek és formák.
Úgy érzem, soha nem lehet
eleget gyakorolni – mutatott
körbe Kormány Eta a belvá-
rosi üzletében. – Későn kezd-
tem el versenyezni. Három
gyerekem van, sem pénzem,
sem időm nem volt rá. Majd-
nem negyvenévesen nevez-
tem először egy szegedi
megmérettetésre, ahol har-

madik lettem. És kinyílt a
világ. Mindig a témakör inspi-
rál, ehhez társítva a ruha, a
modell. Ehhez készítek frizu-
rát, és nem fordítva. Azt szok-
ták mondani a kollégáim,
hogy a modellem mindig te-
tőtől talpig egyben van. 

– Egyszer nagyon rövid
időt kaptunk felkészülni egy
bemutatóra, mindössze öt
hónapot. Négy, a kontynál
magasabb, vázra épített ha-
talmas hajjal éjjel-nappal 
dolgoztam. Megterveztem,
papírból lemodelleztem, ba-
bafejre rápróbáltam, rögzítet-
tem, a stabilitását figyeltem,
közben vasárnaptól vasárna-
pig tíz órát aludtam. Úgyhogy
azt mondtam, ha ennek
vége, pihenni fogok. Akkor
éreztem meg, hogy olyan ez,
mint a kábítószer. Ugyanis
ahogy hazaindultunk, már
azon járt az agyam, mit fogok
csinálni legközelebb. Hazai
versenyekre a tanulóimat vi-
szem, külföldön én indulok,
remélem, legalább százéves
koromig. Most olvastam,
hogy Olaszországban 107
éves a legidősebb fodrász, és
mindennap dolgozik. Szóval
vannak még terveim. Csoda-
fertő, amiben örökké benne
szeretnék maradni – tette
hozzá ragyogó szemmel.

Dombai Tünde
Kormány Eta és modellje 2006-ban a moszkvai világver-

seny hosszú haj kategóriájában. Ezüstöt nyertek.

Kormány Eta legújabb elismerése: a Nemzet Fodrásza dísz-
oklevél. Sok-sok díjjal a háta mögött ennek is nagyon örült.

A 8 éves Elza másfél éve Eta vendége. A temesvári kislány dús, féllábszárig érő hajából csak a szegedi fodrász vágott
egyetlenegyszer.
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Kari Hotakainen: 
Az ismeretlen Kimi
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Nyáry Krisz-
tián: Írjál és
szeressél – 125
szerelmes levél és
történet 
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Marcsi: Ma-
gyarország finom 
– Szívem csücske or-
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Szabó Magda:
Csigaház 

Vavyan Fable:
Mennyből 
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Yuval Noah 
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Stephen King,
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Könyves sikerlista: Kepes, Kimi, Náray 

Olvasnivaló karácsonyra
Visszanyerte becsületét a könyv. A karácsonyi időszakban
még inkább, ilyenkor ugyanis mindig megnő a kereslet a
könyvek iránt. Többek véleménye szerint a jó könyv mindig
jó ajándék, csak el kell találni, mi érdekli a szerettünket, akit
meglepünk szenteste egy könyvvel. Sok családban régi ha-
gyomány, hogy karácsonykor könyv kerül a fa alá. Idén is szé-
les választék.

Mindenki tudja, milyen illata van egy új, és milyen egy régi
könyvnek. Az e-könyv-olvasók terjedésével gyakori érv szokott
lenni, hogy a konzervatív olvasók többek között a könyvek il-
lata miatt nem akarnak elektronikus könyvet a kezükbe
venni. Az Index egy szakblog alapján írt még korábban az új
könyv illatáról, amely többnyire három fő összetevőből áll:
magának a papírnak az illata, a tinta illata és az összekötés-
nél használt ragasztó illata.

Lapzártánkkor az alábbi könyvek szerepeltek a Bookline
ünnepi eladási toplistáján.

Árvay, Suhajda, Virágh:
a szegedi édességgyártás hőskora

Árvay, Suhajda, Vi-
rágh – pár évtizede
minden szegedinek
ismerősen csengtek
ezek a nevek. A híres
cukrászfamíliák saját
készítésű tortái és
süteményei nem-
csak Szegeden, de
országszerte is hí-
ressé váltak, sőt
számos nemzetközi
kiállításon szereztek
aranyérmet. 

Suhajda különlegessége
egy minyonformába öntött
csokoládéspecialitás volt,
amelyben a legfinomabb
csokoládéburokba töltött 
diónyi mokkakrémmagot pá-
rizsi krém ölelte körül. A Su-
hajda leszármazottak szerint
egy desszert akkor jó, ha vá-

gyakozást hagy maga után,
és nem csömört. 

A Somogyi-könyvtárban
január 23-áig nézhetik meg
a Szegedi cukrászdahistó-
riák című kiállítást, amelyen
a korabeli dokumentumok
és fotók mellett recepteket is
bemutatnak.

Fürdőbe, bálba, kirándulásra járnak, és Feleki Kamillra is emlékeznek

Soha nem pihennek az újszegedi nyugdíjasok

Harmincöt éve alakult az Új-
szegedi Nyugdíjas Klub a
November 7. Művelődési
Házban. A klub azóta is a
Temesvári körúti épületben
működik, csak az intéz-
mény neve változott Bálint
Sándor Művelődési Házzá.

Az alapítók között ott volt He-
vesi Istvánné Magdika, aki
13 éve a klub vezetői poszt-
ját is betölti. Valaha Újszege-
den lakott, de visszajár ide
azután is, hogy néhány éve a
Tisza túloldalára költözött.
Nem ő az egyetlen, aki más
városrészekből jár a Bálint
Sándor Művelődési Házba
minden csütörtökön a klub-
foglalkozásokra. Magdika azt
mondja, olyan jó a hírük,
hogy jelentkeznek hozzájuk
Alsóvárosról, Tápéról, de
még messzebbről is. 

A klub alapításában és
pezsgő életében döntő sze-
repet játszott a művelődési
ház nemrég nyugdíjba vonult

igazgatója, Kiss Ernő. Ő eljárt
a rendezvényeikre, a kirán-
dulásaikra, ott segítette őket,
ahol csak tudta. Nincs ez
másként utódja, Jáger Ri-
chárd esetében sem, aki
szintén lelkes támogatója a
nyugdíjasklubnak. Jáger Ri-
chárd ha teheti, elkíséri a
csapatot a kirándulásokra is.
Kell is a segítség, mert egy-

egy kiruccanás alkalmával
legalább ötvenen indulnak
útnak. Legutóbb Kőszeg kör-
nyékét nézték meg, és egy
rövid vizitre átugrottak Auszt-
riába is.

Hevesi Istvánné Magdika
munkáját 9 fős vezetőség se-
gíti. Év elején összeülnek, és
részletes programtervet dol-
goznak ki a nyári időszakig.
Ebben névnapi köszöntők
éppen úgy szerepelnek, mint
a közkedvelt batyus bál,
amely a báli szezon legfonto-
sabb rendezvénye. Amikor el-
kezdődik a nyári időszak,
akkor a kikapcsolódás lesz a
fő szempont a programok
összeállításánál. Ilyenkor há-
romnapos kirándulásra men-
nek valahová, hetente
egyszer pedig felkerekednek,
és kibuszoznak az algyői Bor-
bála fürdőbe. 

Amikor vége a nyári lazu-
lásnak, ismét összeül a veze-
tőség, és összeállítják az év
utolsó hónapjainak program-
ját. Ez a legintenzívebb időszak
Magdika szerint, hiszen kultu-
rális programok sokasága vár

rájuk. A teljesség igénye nélkül
idézzünk fel néhányat ezek
közül: híres színészek évfordu-
lói alkalmából filmvetítéseket
tartottak, így például megem-
lékeztek Benkő Gyuláról és
Sinkovits Imréről. November
24-én összevont Katalin–Er-
zsébet bálon kapcsolódtak ki,
de ellátogattak a szegedi lézer-
központba is, ami hatalmas él-
mény volt mindenki számára. 

Százhúsz fős tagságukkal
az egyik legnagyobb lét-
számú szegedi nyugdíjas-
klubnak számítanak, és
noha központjuk a Bálint
Sándor Művelődési Ház,
sűrűn ellátogatnak a Senior
Centerbe is, ahol közös prog-

ramokon vesznek részt a
társklubokkal. Izgalmasnak
ígérkezik a decemberük is,
hiszen a 25 éve elhunyt Fe-
leki Kamillra emlékeznek a
Nyugdíjas mozi rendezvény-
sorozatban, majd a 100 éve
véget ért első világháborút
idézik meg Jáger Richárd elő-
adásának köszönhetően,
végül jön az Aranycsütörtök,
vagyis a klub karácsonyi ün-
nepsége.

Az újszegedi nyugdíjasok jártak a Szekszárdi Borok Házában is.

Hevesi Istvánné, az Újszegedi Nyugdíjas Klub elnöke és
Jáger Richárd, a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatója.

Az újszegedi nyugdíjasok szeretnék táncolni. Bál a Bálint
Sándor Művelődési Házban.

A 25 éve elhunyt 
Feleki Kamillra is emlékez-

nek a nyugdíjasok.

Suhajda-csemege. Forrás: turiz-
musonline.hu 
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POSTABONTÁS

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-

ban adja közre.

S z i n t e
minden szombaton  elme-
gyek a Somogyi-könyvtárba.
Így tettem folyó év november
24-én is, és nem lepődtem
meg az alagsorban hullámzó
sokaságon, mert tudtam
róla, hogy a képregények
kedvelői itt és most tartják az
összejövetelüket.

Kíváncsian nézelődtem,
de az Agymenők szereplői

k ö z ü l egyetlen egyet
sem láttam, pedig Sheldon
Cooper és a barátai is „képre-
génybubusok” ám a javából!
Ezért nem is értem, hogy erre
az eseményre miért nem hív-
ták meg őket. Feltételezem,
hogy jelenlétük hírére a világ
minden tájáról özönlöttek
volna Szegedre a képregé-
nyek és a tévésorozat szerel-
mesei. Na, talán majd jövőre!

Lehet, hogy Sheldon,
Amy, Leonard és a bu-
tuska, szőke Penny
részvétele túl sokba ke-
rülne, de az indiai 
Rajesh, esetleg a nem
keresztény Howard és
a nem zsidó felesége,

Bernadette talán keve-
sebbért is hajlandó lenne

idejönni. Végső esetben
még a sorozatbeli képre-

génybolt szánalmas tulaj-
donosa, Stuart vagy az üzlet
törzsvásárlói közül például
Mackó kapitány meghívása
sem lenne rossz biznisz sze-
rintem. Bárkinek eszébe ju-
tott egyáltalán ez a kiváló,
ország- és városimázs javító
lehetőség rajtam kívül? De
komolyan, itt egy óriási zic-
cer, és kép(regény)telenek ki-
használni? Az ész megáll, és
a többi…

Méhes János

Életképregény – egy óriási ziccer

Papp Laciról mesélt a legtöbbet Bálint Gyula és Boros Gyula

Beazonosított képek az 1960-as évekből
Nemzeti látszattanácskérés

Bejött! Legalábbis az illiberá-
lis, a kereszténydemokráciát
kultiváló Fidesz-kormánynak.
Hogy mire jó a kétharmados
többség! A regnáló hatalom
(ha nem szolgál, hanem ural-
kodik!) úgy csinálja a dolgait,
ahogy éppen akarja, és ami
fekszik neki. De mindez sem-
mit sem ér, ha elszúrják a
konzultációban feltett kérdé-
seket…

Miről is van szó? Persze
egy pillanatig se higgyék, hogy
a fene nagy nemzeti szívdobo-
gásról, sokkal inkább – hasz-
not remélve – a nacio-
nalizmus legújabb felvirágzá-
sáról álmodoznak egyes poli-
tikusaink. Ez utóbbi is be
szokott jönni, mint a Fidesz-
nek a nemzeti látszattanács-
kérés. Persze csak akkor, ha
a kérdező már a válaszokat is
megfogalmazta a kérdőíven,
és a végén eltitkolva a valós
végeredményt.

Kimondom: kormányunk
ott tart a nemzetben gondol-
kodás mezsgyéjén sétál-

gatva (és sok mindenben
még), hogy elég, ha a nem
tetsző állapot kifejezését
másik szóra, mondatra vál-
toztatja, és akkor a régi hely-
zet is – szerintük meg-
változik vagy éppen meg-
szűnik.

Hazánkban már-már fáj-
dalmasan problémás, hogy a
lakosság száma évről évre
csökken, már évtizedek óta.
Beszélik, hogy 2050-re nyolc-
millióra kopik hazánk lakosa-
inak száma. Ezért aztán
szinte nem győzi (ami nem
mellesleg dicséretes volna) a
családok többoldalú támoga-
tását. Tervezi az állam, hogy
ehhez egyforma válaszokat
kérnek. A korábbi két nemzeti
konzultáció is többé-kevésbé
erről szólt. De van egy kis bök-
kenő: családról csak akkor
beszélhetünk az országban,
ha államilag rögzített az
együttlét. Csakhogy ez sem az
igazi, mert a valóság bonyolul-
tabb, minthogy az előre meg-
adott egységes séma szerint

reális képet kapjunk, illetve
adjunk. Egy kaptafára itt
nem lehet mindent ráhúzni!

Az önimádó magyar
állam viszont mindenről meg
akarja mondani, hogy mi a jó,
és mi a rossz. De ez kit zavar,
gondolhatnánk – ha nem az
ő kezében lenne már csak-
nem minden pénz. Persze
ebből mások is kaphatnak,
ha az ő akaratuk szerint
élnek. Másképp szólva: az ál-
lamot kevésbé vagy egyálta-
lán nem érdekli a valóság?
Csupán ragaszkodik a felek
„egybehangzó akaratnyilvá-
nításukra”, amely szerint az
arra hivatott szerv, hivatal há-
zastársakká nyilvánította
őket. Akik ezt nem csinálják
végig, nem nevezhetik magu-
kat családnak. És még saj-
nos a szerelem jogi
formájához kapcsolódó elő-
nyöknek, illetve hátrányok-
nak is se szeri se száma.

Ez a fajta megkülönböz-
tetés úgy 350 ezer felnőttet
és legkevesebb ugyanennyi
gyereket sújt. Róluk valóban
konzultálni kellene, de félő –
szerintem biztos is –, hogy
nem arról fognak kérdezni,
hanem arról, hogyan állítsuk
meg a népfogyatkozást.

Kutnyik Pál

1965-ben mindenkit kiütött
Papp Laci az újszegedi sza-
badtéri színpadon felállított
ringben. Ötven éve még
csak néhány cölöpökre épí-
tett hétvégi ház volt Partfür-
dőn. A jelmezesek pedig
augusztusban vonultak.

Gulácsi Józsefné olvasónk
több mint két tucat, a hatva-
nas-hetvenes években a
férje által készít régi fotót
adott a Szegedi Tükör-
nek, amiket már nem
akart tovább őrizgetni.
Ezekből közöltünk né-
hányat a december 1-jei
lapunkban, és kértük ol-
vasóinkat, ha tudják,
mikor, hol, milyen alka-
lomból készültek a
fotók, írjanak nekünk.

Két hetvenéves sze-
gedi olvasónk – Bálint
Gyula és Boros Gyula –
is jelentkezett.

– Neumann Károlyt
is felismertem a képen,
aki nemzetközi bokszbíró és
a megyei ökölvívó szövetség
elnöke is volt. Papp Laci az
újszegedi szabadtérin meg-
rendezett Fesztivál-kupán
játszott bemutató meccse-
ket. Minden menetben vál-
tották az ellenfeleit – mondta
Boros Gyula nemzetközi
bokszbíró.

– Emlékezetem szerint

1965-ben járt itt Papp Laci,
az újszegedi szabadtéri szín-
padon felállított ringben ját-
szott bemutató mérkőzést,
talán a szabadtéri játékok
idején egy vasárnap délelőtt,
váltott ellenfelekkel, mert
mindet kiütötte. Papp Laci-
nak a testéhez képest arány-
talanul nagy volt keze, és
amikor kettős fedezékbe vo-
nult, teljesen eltakarta a ke-
zével az érvényes ütés-
felületet. Így csak időnként
kinyúlt a kettős fedezékből, s
kiütötte az ellenfelét. Nagy si-
kere volt, a végén autogra-
mot is osztogatott – emlé-
kezett Bálint Gyula.

Szerinte a tiszai képek 
is 1965-ben készülhettek. 
– Májusban olyan magas zöl-
dár vonult le a Tiszán, hogy
mi, tizenévesek derékig érő

vízben fejeltünk a Bertalan-
emlékműnél a töltés oldal-
ban. Ekkor készülhetett az a
fénykép, amelyen a Part-
fürdő hátsó bejárata látszik.
Akkor a Partfürdőn három
nagyobb medence volt, és a
hátsó bejárat magasságában
csak jobb oldalon volt né-
hány cölöpökre épített hét-
végi ház, egyébként a terület

teljesen üres volt egészen a
Tisza partjáig.

– A jelmezes felvonulásra
is emlékszem, mert egy alka-
lommal én is részt vettem
azon. Arra nem emlékszem,
hányszor volt ilyen, de arra
igen, hogy ez talán az au-
gusztus 20-i ünnepséghez
tartozott. Két fénykép is ké-
szült a Párizsi körút és Kos-

suth Lajos sugárút sarkán,
és az is jól látszik, hogy
abban az időben az úttest
nagy kockakövekből volt ki-
rakva, egészen az Izabella
hídig, mert a korábbi sárga
színű keramit téglából ké-
szült úttestet 1956-ban telje-
sen összetörték a szovjet
tankok – mesélte Bálint
Gyula.

Boros Gyula.

Bálint Gyula.

Zöldár a Partfürdőn 1965-ben.

Papp Laci az újszegedi szabadtéri színpa-
don felállított ringben 1965-ben.

Jelmezes felvonulás augusztus 20-án a
hatvanas években. 
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DÉZSI BENCE IS OTT
VOLT A VB-N. Lengyelor-
szágban lépett jégre a Diví-
zió I/B-s világbajnokságon
a magyar U20-as jégko-
rong-válogatott. A szövet-
ségi kapitány keretébe
bekerült a Székesfehérvá-
ron pallérozódó, de Szege-
den nevelkedett Dézsi
Bence is. Japán, Ukrajna,
Olaszország, Szlovénia és
a házigazda Lengyelország
legjobbjai ellen játszottak a
mieink.

ÜNNEPI MENETREND. Ka-
rácsony és szilveszter kö-
zött sem maradunk Sze-
geden sportprogramok nél-
kül. December 27-én, 18
órától a Sopront fogadja az
újszegedi Városi Sportcsar-
nokban a Naturtex-SZTE-
Szedeák férfi kosárlabda-
együttese. December 29-
én rendezik a XXXII. Kék
Mókus-kupa teremlabda-
rúgó-torna döntő mérkő-
zéseit, kiegészítve egy em-
lékmeccsel, a nemrégiben
elhunyt Szalai István tiszte-
letére, helyszín az újsze-
gedi sportcsarnok. Decem-
ber 30-án szintén hazai
mérkőzésen lép pályára a
Szedeák. Andjelko Mandics
együttese 18 órától a
Szombathely gárdáját látja
vendégül.

NEM CSAK A NYAKLEVEST
OSZTOGATJÁK. December
22-én 13 órától 15 óráig a
Szeged Box Club – meg-
őrizve hagyományait – étel-
osztást rendez a belvárosi
híd alatt, a Móra parkban.
Az eseményre várnak min-
den nehéz sorsú embert,
ezzel is segítve kicsit a küz-
delmes hétköznapokat. A
délután folyamán ott lesz az
egyesület interkontinentális
nagyközépsúlyú bajnoka,
Kis Máté is.

TÖRTÉNELMI ARANY. A
Szegedi Korcsolyázó Egyesü-
let versenyzője, Jászapáti
Petra megnyerte az 500 mé-
teres futamot Almatiban, a
rövidpályás gyorskorcsolya-
világkupán. A 19 éves tehet-
ség aranyérme az első ma-
gyar női siker a világkupa-
sorozatok történelmében.
Jászapáti az elődöntőből fu-
tamgyőztesként jutott a finá-
léba, így az egyes rajtpozí-
cióból tudott indulni, és rajt–
cél győzelmet aratott Ka-
zahsztánban. A szegedi Dávid Vanessza (a kép jobb szélén) a dobogó harmadik fokán.

F E L H Í V Á S 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a szegedi
sportegyesületeket, a városban működő társadalmi szerveze-
teket, sportági szakszövetségeket, hogy tegyenek javaslatot az
alábbi kitüntetésekre:

1. Szeged Sportolója Díj
A díj adományozható azon sportolók részére, akik országos és
nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
hozzájárulva ezzel Szeged város jó hírnevének öregbítéséhez.

2. Szeged Sportjáért Díj
A díj adományozható azon edzőknek, oktatóknak, szakoktatók-
nak, menedzsereknek, sportvezetőknek, akik országos és nem-
zetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó
sportolókat felkészítettek, hozzájárulva ezzel Szeged város jó
hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntetések átadására 2019 májusában, a Szeged Napjához
kapcsolódó rendezvénysorozat keretében kerül sor.

Kérjük, hogy javaslataikat, amely tartalmazza a kitüntetésre ja-
vasolt személyek adatait, életútját, illetve a részletes indoklást,
2018. december 31-ig juttassák el Szeged Megyei Jogú Város
polgármesteréhez a következő címre: 6720 Szeged, Széchenyi
tér 10. 

Bővebb felvilágosítás kérhető Szeged Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési
Osztályán (tel.: 564-224).

Monte-Carlóban ülésezett a
Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség. A látogatás sikeres
volt, hazánk rendezheti a
2023-as atlétikai világbaj-
nokságot!

Az atlétikai világbajnokság a
világ harmadik legnagyobb
sporteseménye, és Magyar-
ország először rendezheti
meg ezt a rangos nemzetközi
viadalt. A magyar delegáció
gyakorlatilag ellenfél nélkül

maradt a rendezési jogban
vívott verseny végére, mert
csak a budapesti tervezet ju-
tott el pályázat végső szaka-
száig.

Az előző, birminghami vb
tapasztalatai alapján akár egy-
milliárdan is láthatják a televí-
ziós közvetítéseknek köszön-
hetően a tornát. Hazánk éppen
huszonöt évvel a szintén hazai
rendezésű Európa-bajnokság
után rendezheti meg a világ-
bajnokságot. 

Öt arany a sportlövőktől
Szekszárdon ragadtak puskát
és pisztolyt az ország serdülő
sportlövői. A Cél-Tudat SE ver-
senyzői rendkívül sikeres ver-
senyhétvégén vannak túl.

A serdülők 10 méteres orszá-
gos bajnokságán összesen
nyolc számban mérték össze
tudásukat a fiatalok. A leány
zártirányzékú légpuska 20
lövéses számában a Cél-
Tudat SE versenyzője, Mangó
Málna ellenállhatatlan volt,
és bezsebelte az aranyér-
met, emellett az egyesület
csapatban is a legjobbnak bi-
zonyult. Mangó Málna,
Bacsa Dorka és Keresztesi

Petra Inez nyakába is arany-
érem került. A leány légpisz-
tolyosok 40 lövéses ver-
senyében a szintén szegedi
Jákó Miriam célzott a legpon-
tosabb, így újabb szegedi
aranyérem született Szek-
szárdon.

A fiúknál is született cél-
tudatos siker: a légpuska 40
lövéses versenyszámban
Csendes Dávid Zoltán bizo-
nyult a legjobbnak. És aztán
a leány légpuskásoknál, szin-
tén 40 lövésben Jákó Miri-
amnak ismét jelenése volt az
eredményhirdetésnél, mi-
után ezt a számot is meg-
nyerte.

Zsinórban három Eb-cím

Szuknai Zsuzsanna 2014 és 2016 után 2018-ban is 
Európa csúcsán!

Szuknai Zsuzsanna 2013-
ban kezdett el a masters
korosztályban kick-boxolni,
és elhatározta, hogy három
Eb-címet fog szerezni.
2018-ban pedig meg is csi-
nálta!

Szlovéniában, Mariborban
volt a point-fighting, light-
contact, full-contact és ze-
nés formagyakorlat kick-box
Európa-bajnoksága. Koráb-
ban kialakult hagyomány
már, hogy kettéosztotta a
szövetség a felnőtt Eb-t. Ok-
tóberben kick-light szabály-
rendszerben feszültek egy-
másnak a kontinens leg-
jobbjai. Rendkívüli ered-
ményt ért el a Boxvilág
Ökölvívóképző SE edzője,
Szuknai Zsuzsanna, aki
nyert 65 kilogrammban a
masters korosztályban.

Öt évvel ezelőtt kereste
fel a szövetség, hogy sze-
retne-e ezzel a sportággal
foglalkozni, és igent mondott.
Akkor fogalmazódott meg
benne a triplázás. 2014-ben
megszerezte első Eb-győzel-

Világbajnokságot rendezünk

A 2023-as világbajnokság látványterve.

Bronzot húzott Dávid Vanessza
Jakutföldön, a bothúzás szülőföldjén rendezték idén a
sportág világbajnokságát. A magyar küldöttség három
érmet szerzett, ebből egyet egy szegedi.

vereségét a végső győztes
szlovák versenyzőtől szen-
vedte el. Vanesszának végül
egy világbajnoki bronzérmet
sikerült szereznie. A magyar
küldöttség a szegedi érem
mellett két ezüstöt zsebelt
még be, ezzel pedig az érem-
tábla ötödik helyét szerezte
meg a vb végeztével, ami
minden idők legjobb szerep-
lése volt a bothúzó-világbaj-
nokságon.

Jakutszk városában, Szibéri-
ában volt a bothúzó világbaj-
nokság – ez a sportág
őshazája, hiszen a bothúzás
egy jakut sport. Előzetesen a
szegedi Dávid Vanessza 
éremesélyesnek számított a
tízfős 85 kilogrammos női
mezőnyben, és saját maga

elé is ezt az elvárást támasz-
totta, hiszen idén sikerült 
Európa-bajnoki aranyérmet
szereznie. 

Két győztes meccsel kez-
dett, majd erőnyerő volt, ami
azt jelenti, hogy mérkőzés
nélkül mehetett tovább a kö-
vetkező körbe. Az egyetlen

mét, 2016-ban megvédte
címét, 2018-ban pedig har-
madszor is a dobogó tetejére
állhatott. A nagy álom meg-
valósult, és ha a körülmé-
nyek engedik, jövőre a vb-n is
dobbantana.

– Első a klub. A legfonto-
sabb, hogy a bokszolóimat
fel tudjam készíteni a verse-

nyekre. Jövőre a világbaj-
nokság éve jön, és ha az
ökölvívóim versenyprog-
ramja engedi, akkor felké-
szülök, és ki tudja, talán az
edzéseken is nagyobb hang-
súlyt kap majd a kick-box 
– mondta az immár három-
szoros Európa-bajnok Szuk-
nai Zsuzsanna.
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? 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 19. 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: Szeged legmagasabb épülete a rókusi telefontorony. A nyertes: Bővíz Béla. Gratulálunk!

ÉN ÉS A KISÖCSÉM 
Időpont: december 17., hétfő,
19 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Vannak darabok, amik azért

jók, mert jók. Pont. A színház-
ban ezt csak úgy hívják: a tuti
befutó vagy állított labda – üres

kapu. Eisemann
Mihály és Szilá-
gyi László 1934-
ben írta meg az
Én és a kis-
öcsém című
zenés vígjátékot,
amely a műfaj
egyik legkedve-
sebb és legszel-
l e m e s e b b
klasszikus da-
rabja lett. Remek
humor, pimasz-
ság, az ötletek
tobzódása, mi-
közben a szer-
zők elegáns
iróniával fejet

hajtanak a műfaj szigorú szabá-
lyai előtt. A darab rendezője és
főszereplője: Koltai Róbert.

FENYŐLEGENDA ÉS MÁS
MESÉK
Időpont: december 19., szerda,
16–20 óra
Helyszín: Dóm tér, Mesés kas-
tély
16 órától Kastély mozi gyere-
keknek. 18 órától Fenyőle-
genda és más mesék. A
Somogyi-könyvtár várja papír-
színházzal és élőszóban el-
hangzó karácsonyi történetekre
és a mesékhez kapcsolódó
közös játékra a gyerekeket és
szüleiket.

ZENÉS-TÁNCOS
Időpont: december 19., szerda,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Dollár Boys – Rock Around
Christmas karácsonyi zenés-
táncos koncert. A Dollár Boys
1990-ban alakult. A kezdetektől

az igényes gitárzene határozza
meg az együttes repertoárját.

ÁLOMMELÓ 
Időpont: december 19., szerda,
18 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Amerikai romantikus vígjáték.
Maya (Jennifer Lopez) okos,
talpraesett nő, aki többre vá-
gyik az élettől. Hosszú évek óta
dolgozik a helyi szupermarket-
ben, és szeretne feljebb jutni a
ranglétrán. Amikor megpá-
lyázza a menedzseri állást –
ami után oly régóta epedezik –,

felsőfokú végzettség híján el-
utasítják. De Maya nem adja
fel ilyen könnyen az álmait. Egy
tévedés folytán, amiben egy
kamu-Facebook profil is szere-
pet játszik, állást ajánlanak
neki New York egyik legme-
nőbb vállalatánál. Egyszerre
minden az ölébe hull, ami után
eddig csak áhítozott: csilivili
lakás, trendi ruhák, remek
állás. Csak egy a bibi: min-
denki azt hiszi az új helyen,
hogy ő valaki egészen más…
Rendezte: Peter Segal. Szerep-

lők: Jennifer Lopez, Treat Willi-
ams, Milo Ventimiglia.

MANÓ AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ
MŰHELY 
Időpont: december 22., szom-
bat, 10–20 óra 
Helyszín: Dóm tér, Mesés
kastély
10 órától Kastély mozi gyere-
keknek. 15 órától Manó aján-
dékkészítő műhely. 18 órától
Adventi fényfestés a fogadalmi
templomra. 19 órától Kastély
mozi gyerekeknek.



SZEGEDEN KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT: 2018. 12. 1-jén Urbán
Mihály és Tóth Éva, Szabó Károly és
Szögi Mónika, Kocsis Andor és Molnár
Anita, Czibere László és Császár-Putyi
Barbara, Teszáry Péter Márk és Szalóki
Brigitta.

SZEGEDEN SZüLETETT:
Varró Sándor Lászlónak és
Tóth Adrienn Máriának 2018.
11. 1-jén Zita Mária, Szabó
Péternek és Kuti Bernadett-
nek 2018. 11. 23-án Milla,
Flórián Attila Illésnek és Ta-
kács Katának 2018. 11. 25-
én Máté, Kotogán Attilának és
Skorka Júlia Évának 2018.
11. 26-án Ákos, Gácsi Attilá-

nak és Kotán Bernadettnek 2018. 11.
26-án Valdemár Attila, Dömény László-
nak és Farkas Kittinek 2018. 11. 26-án
László, Szűcs Gábornak és Laczkó Judit-
nak 2018. 11. 26-án Anna Boglárka,
Krenedits Sándornak és Dusha Iringó
Zsófiának 2018. 11. 27-én Borbála Ma-

rika, Móczár Gábornak és Kiss Gabriel-
lának 2018. 11. 27-én Ottó, Szécsi Jó-
zsefnek és Hetényi Anitának 2018. 11.
28-án Luca, Ván Józsefnek és Katkó Tí-
meának 2018. 11. 28-án Marcell, Csi-
kós Ignácnak és Szekeres Angélának
2018. 11. 28-án Alíz, Hajdú Gyulának és

Fürtön Hajnalkának 2018.
11. 29-én Gyula, Szűcs Ödön
Gézának és Horváth Tündé-
nek 2018. 11. 29-én Zoé Na-
tália, Fodor Sándornak és
Csara Hajnalkának 2018. 12.
1-jén Botond, Péter Lászlónak
és Gál Szabinának 2018. 12.
2-án Lilien utónevű gyermeke
született.

Gratulálunk!

2018. DECEMBER 15., SZOMBAT

kOS (III. 21–Iv. 20.)
Bár mintha igye-
kezne halasztani a

megoldandó dolgokat,
azért néhány részfeladatot
igazán kipipálhatna a na-
pokban. Lelkileg is sokkal
jobban fogja érezni magát!

BIka (Iv. 21–v. 20.)
Mostanában min-
den gördülékenyen

halad a maga útján,
és ez megnyugvással tölti
el, hiszen igazán megérde-
melt már egy nyugodt idő-
szakot.  

Ikrek (v. 21–vI.
21.) Az utóbbi idő-
szak eseményei  le-

szívták az energiáit,
néha ahhoz sincs kedve,
hogy reggel kikeljen az
ágyból. Ebből a hozzáál-
lásból még baj is lehet!

rák (vI. 22–vII. 22.)
Már alig tudja fejben
tartani, mit is terve-

zett az elkövetkező
napokra. Vegyen elő egy
tiszta lapot, és szedje
össze fontossági sorrend-
ben a tennivalóit írásban!

OrOSzLán (vII. 23–
vIII. 22.) Mintha ki-
billent volna az ér-

zelmi egyensúlyából,
pedig ilyen problémái az
utóbbi időben nem nagyon
voltak. Valami történhetett,
ami ennyire felzaklatta. 

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) A legrövidebb
út az egyenes, tartja

a mondás. Okosan
tenné, ha ezt most tényleg
komolyan venné. Ne ját-
szadozzon az emberek ér-
zelmeivel, legyen őszinte!

MérLeg (IX. 23–X.
22.) Szárnyal a bol-
dogságtól, attól, ami

nemrég történt Önnel.
Ne vigye túlzásba a re-
ménykedést, de abban
biztos lehet, hogy most
már megvan a helyes út!

SkOrpIó (X. 23–XI.
21.) Ha akadnak is
mostanában anyagi

gondjai, talán éppen a
napokban fog történni va-
lami, ami javíthat a pénzügyi
helyzetén, és talán még egy
új barátot is szerezhet!

nyILaS (XI. 22–XII.
21.) Túl mozgal-
massá vált az élete.

Bár alapvetően sze-
reti, ha zajlanak Ön körül
az események, most egy
kicsit soknak érzi a folya-

matos nyüzsgést.  
Bak (XII. 22–I. 20.) 
Úgy érzi, most nincs
az az ember vagy

esemény, ami meg
tudná Önt állítani, annyira
tele van a feje jobbnál jobb
ötletekkel, és lelkesebb,
mint valaha.  

vízönTő (I. 21–II.
19.) Mindazok az
események, amik ed-

dig napi szinten felzak-
latták, mintha kezdenének
veszteni jelentőségükből.
Legyen büszke, egyre jobb
a hozzáállása!

Halak (II. 20–III. 20.)
Összességében jól
alakulnak a dolgai, va-

lamiért mégis elégedet-
len. Ne akarjon mindent egy-
szerre megvalósítani, csak
kimeríti magát, miközben 
hiányozna belőle az öröm.

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu
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12 l TARKABARKA

December 15.
szombat

December 16.
vasárnap

December 17.
hétfő

December 18.
kedd

December 19.
szerda

December 20.
csütörtök

December 21.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: hideg, csapadékos idő

1/–3
valér

1/–3
etelka,
aletta

1/–2
Lázár,

Olimpia

2/–1
auguszta

2/–1
viola

3/0
Teofil

4/1
Tamás

Szeged tengeri áruszállító hajó a Dunán 1955-ben. A Fortepanon már 1936-ból vannak
fotók a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Ganz gyűjteményéből a Szeged
építéséről, amely 1941–44 között Isztambulban állomásozott, feltehetőleg diplomáciai
találkozók helyszíne volt. 1962-ben raktárhajó lett, 1988-ban pedig szétbontották Buda-
pesten.

ARÉNA – SPORTMAGAZIN 
December 17., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfon-
tosabb heti eseményeiről –
bővebben.
FORGÓSZÍNPAD – SZÍN-
HÁZI MAGAZIN
December 18., kedd, 20.25
Szeged, Békéscsaba, Szol-
nok, Debrecen és Szombat-
hely – öt színház, öt elő-
adás.

KARÁCSONYI KÖRÚT 
December 20., csütörtök,
19.25
Karácsonyi készülődés sok
zenével, tánccal, ismert sze-
gedi családokkal a Forrás Ho-
telből.
SZIN RETRO – RIPORTFILM
December 22., szombat,
21.15
A Szegedi Ifjúsági Napokról
több film is készült. Soroza-
tunkban ezek közül váloga-
tunk. Most a 2008-ban
készült filmet nézhetik meg.

anyakönyvI Hírek FOgaDóóra

SzegeD régen

DECEMBER 17., HÉTFŐ
Szentistványi István:
17.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3.)

DECEMBER 19., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00
(Radnóti Miklós Gimná-
zium – Tisza Lajos krt. 
6–8.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hiva-
tal Szőregi Kirendeltség –
Szerb u. 21.)

DECEMBER 21., PÉNTEK
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
17.30 (Klauzál tér, tel.:
30/963-8137)


