
2018.  DECEMBER 22., SZOMBAT

2.

11. 13. 14.

Álmodta már, hogy zuhan? 
Mindenki és minden éjjel többször álmodik.

Ezrek az ut-
cán, óriási

az elégedet-
lenség

Szegeden is
tüntettek a

rabszolgatör-
vény ellen.

Dőzsölünk, 
hiszen egyszer
van karácsony 

Barta László 
algyői csárda-
gazda az ün-

nepi étkeinkről.
Idén is bajnokokat neveltek 
A kajakosok évzáróján díjazták a tehetségeket.

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk 
Olvasóinknak!

A szegediek elsöprő többsége,
70 százaléka elégedett a várossal

A szegediek 70 százaléka
úgy látja, hogy jó irányba
mennek a dolgok Szegeden
– ez derül ki egy 750 szegedi
megkérdezésével frissen ké-
szült, reprezentatív közvéle-
mény-kutatásból. Még a

kormánypárti szavazók több-
sége (53%) is kedvezően
látja a város jövőjét. Különö-
sen örömteli, hogy a fiatalok
a legoptimistábbak. A 18 és
29 év közöttiek 85 százaléka
pozitívan ítéli meg Szeged jö-

vőjét. A kutatásból úgy lát-
szik, a Fidesz negatív kampá-
nya teljesen hatástalan
maradt Szegeden.

Lázár János és a helyi Fi-
desz hiába támadja napi
rendszerességgel a várost, a

szegedieket nem lehet meg-
vezetni. A felmérésben az ön-
kormányzat négyéves mun-
kájára és az ország állapo-
tára is rákérdeztek a közvéle-
mény-kutatók.
Részletek az 5. oldalon

Botka: Ma Szegeden jobb élni,
mint bárhol Magyarországon

Szegeden nem a felülről szított gyűlölködés határozta meg,
hogy a választópolgár hogyan vélekedik a városáról és a vá-
rosa jövőjéről, hanem a saját tapasztalata. A szegediek a
békés, nyugodt, egységet teremtő építkezést értékelik 
– mondta a Szegedi Tükörnek adott interjújában Botka
László. 

A polgármester nyugodt és optimista a jövőt illetően, mert
szerinte Szeged élhető, fejlődő, szolidáris város és összetartó
európai közösség, ahol nem tud rést ütni a hazugság és gyű-
lölet politikája. Elmondta, a szegedi gazdaság dinamikusan
növekszik. Ennek megfelelően a város adóbevételei is növe-
kednek. Idén az önkormányzat adóbevétele meghaladja a 14
milliárd forintot, amiből finanszírozni tudják Szeged további
fejlesztését.
Interjúnk a 3. oldalon

Botka László: A szegediek szeretik a városukat, és készek
megharcolni érte. 

Wifi a szentélyben,
okostelefon a szószéken

– Két-három éve egy informatikus ismerősöm hívta fel
a figyelmemet arra, hogy a Facebookon létezik az élő
videó lehetősége, és milyen jó lenne, ha élőben
adnám a szentbeszédeket a móravárosi templomból
– mesélte lapunknak Fazakas Attila (képünkön). A 37
éves móravárosi katolikus plébános azóta mozgalmas
életet él a Facebookon: élőben közvetíti a szentbeszé-
deit, esküvőn szelfizik az ifjú párral, keresztelőn a csa-
láddal. Elmondta, beszéde közben látja, ki jelentkezik
fel, meddig hallgatja őt a szószéken. Állítása szerint
senki sem trollkodik, bár ez amúgy sem tudná kizök-
kenteni a gondolatmenetéből.
Portrénk a 7. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Nem hiszem, hogy ezt tűrni kéne. Sem Szeged vezetőinek, sem senki másnak, akit mindenféle jogi alap nélkül vádolnak 
és aláznak meg nyilvánosan. Ennek semmi köze a véleménynyilvánítás szabadságához.” Vásárhelyi Mária a Fidesz gyűlöletkampányáról (168 óra)

Lefejezték a kukaholdingot
A Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt. teljes vezetését
menesztették, miután a társa-
ság mérlegéből jóval több
pénz hiányzik, mint a hivatalo-
san kimutatott hiány összege.

Sajtóértesülések szerint me-
nesztették a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. vezetőit. A
24.hu úgy tudja, a holding mér-
legében nagyságrendekkel
több pénz hiányzik, mint a hiva-
talosan kimutatott hiány ösz-

szege, ezért a mérleg leadása
után szinte a teljes mened-
zsmentet kirúgták a társaság-
tól. A portál szerint menesz-
tették többek között a gazda-
sági igazgatót és helyettesét, a
jogi igazgatót, valamint a vezér-
igazgatói főtanácsadót is. A ko-
rábbi hibázások miatt újra kel-
lett számolni a 2016-os ered-
ményt. A veszteség 1,7 helyett
5,4 milliárd lett, vagyis a „kuka-
holding” működése első két
évében saját kimutatása sze-
rint is több mint 9 milliárdos
veszteséggel működött.

Az NHKV eközben felélte
az 5 milliárd forintos alaptőké-
jét, valamint egy 10 milliárdos
tulajdonosi kölcsönt és egy 20
milliárdos bankhitelt. Az idén
pedig egy kormányhatározattal
további 26,5 milliárd forintra
volt szüksége a cégnek, hogy
megőrizzék a működőképes-
ségét.

Az állami cégről a kormá-
nyinfón a Miniszterelnökséget
vezető miniszter Gulyás Gergely
szerint azt mondta: „Ez az ügy az
állampolgárokat annyiban érinti,
hogy a hulladékgyűjtésnek haté-

konyan és jól kell működnie,
megfelelő idejű számlázással.
Ahol szükséges, a kormány szí-
vesen fordít arra pluszforrásokat,
hogy hatékonyabb legyen, de re-
méljük, hogy sokat nem kell,
mert már elég jól működik”. 

A NHKV-t az állam a hulla-
dékszektor visszásságainak ren-
dezésére hozta létre, ám azóta
csak sokasodtak a gondok. Így
például, hogy a begyűjtést to-
vábbra is az önkormányzati
cégek végzik, de megvonták
tőlük a díjbeszedési jogot.
Ugyanakkor az állami cég kiszá-
míthatatlanul állja a kukáscégek
kiadásait is.

Minden hatodik magyar 
kivándorolna

Olyan már előfordult, hogy ará-
nyaiban a mostani 15 száza-
léknál többen szerették volna
elhagyni otthonukat. Létszámát
nézve viszont – mivel a Föld la-
kossága sosem volt még ilyen
nagy – most él a világon a leg-
több potenciális migráns. A
Gallup elemzésében kiemeli,
hogy azok között az országok
között, amelyek elutasítják az
ENSZ napokban elfogadott
globális migrációs megállapo-
dását, többségben vannak az
olyanok, ahol népességcsök-
kenést okozna a migráció.

Cikkükben külön meg is
említik Magyarországot, fel-
hívva a figyelmet, hogy nálunk
kifejezetten magas ez az
arány: minden hatodik ma-
gyar vándorolna ki. Ez még
úgy is igaz, hogy az előző fel-
mérés óta némileg javult a
helyzet (akkor még 21 száza-
lékkal csökkent volna a né-
pesség). Ennek azonban a
Gallup szerint nem az a ma-
gyarázata, hogy többen akar-
nak idejönni, hanem hogy
valamivel kevesebben men-
nének el. 

Nyugdíjemelés? 
Felháborító!

Kezdjük a jó hírrel: lesz nyug-
díjemelés jövőre, mégpedig
2,7 százalék. A kevésbé jó hír:
ennél az infláció és a béreme-
lés is magasabb lesz. 

A nyugdíjak vásárlóértéke na-
gyon elmarad attól a teljesít-
ménytől, amit a gazdaság
részben a nyugdíjasok révén
produkálni tud – mondta a
hírklikknek.hu-nak Karácsony
Mihály, az Országos Nyugdíjas
Parlament elnöke. A jövő évre
várt 4,2 százalékos gazdasági
növekedésben igen jelentősen
benne van a nyugdíjasok ön-
ként vállal munkája, háztartási
munkája és adója is.

„Felháborító, hogy még a
GDP-növekedést sem éri el a
nyugdíjasoknak jövőre kifize-
tett pénz” – tette hozzá az
elnök. Hozzátette: a bruttó
bérek jövőre 10-12 százalék-
kal emelkednek, vagyis az idő-
sek pénzének vásárlóereje az
ötödére csökken jövőre.

Gulyás Gergely kancellári-
aminiszter az intézkedés mi-

napi bejelentésekor termé-
szetesen nem felejtett el em-
lékeztetni, hogy „a kormány-
nak idén tavasszal sikerült Er-
zsébet-utalványokkal is támo-
gatni a nyugdíjasokat”. És a
reményeik szerint 2019-ben
is sor kerülhet ilyen egyszeri
adományra a magyar gazda-
ság jó teljesítménye esetén.
Karácsony Mihály erre csak
annyit mondott: „Ha olyan jól
megy, miért nem építik be a
nyugdíjakba? Ne könyörado-
mányt adjanak, hanem valódi
emelést!”

A nyugdíjemelés újragon-
dolására kéri a Nyugdíjasok Or-
szágos Képviselete (NYOK) is a
miniszterelnököt, mivel az idő-
sek megbecsülése nincs arány-
ban az ország „fellendülő gaz-
dasági helyzetével”, az ezzel
járó infláció pedig épp a nyug-
díjasokat sújtja leginkább. A
kormány szerint készek a
nyugdíjemelés későbbi korrek-
ciójára, amennyiben a végle-
ges inflációs adatok változást
mutatnak.

Arra kéri az önkormányzato-
kat és a munkáltatókat Botka
László polgármester, Szeged-
hez hasonlóan országosan
bojkottálják a rabszolgatör-
vényt. Az intézkedés ellen két
hete tüntetnek a pártok, szak-
szervezetek, civilek, diákok és
nyugdíjasok.

Botka László bojkottra hívja a
munkáltatókat és az önkor-
mányzatokat a rabszolgatör-
vénnyel szemben. A Fidesz a
munka törvénykönyve módosí-
tásával embertelen helyzetbe
hozta a magyar munkavállaló-
kat, ezért azonnali és határo-
zott lépéseket kell tenni.
Szeged polgármestere határo-
zatot terjesztett be a helyi köz-
gyűlés elé, mely megtiltja a

rabszolgatörvény alkalmazását
az önkormányzat cégeinél. A
szegedi önkormányzat garan-
tálja, nem él a rabszolgatör-
vényben rögzített 400 túlóra
lehetőségével. A szegedi hatá-
rozat 14 önkormányzati tulaj-
donú vállalatra vonatkozik,
amelyeknek összesen 2000-
nél is több alkalmazottja van.
Rájuk biztosan nem fog vonat-
kozni a Fidesz által kierőszakolt
rabszolgatörvény. Botka László
arra kéri a munkáltatókat és a
többi önkormányzat vezetőjét,
hogy kövessék a példáját. Ne
alkalmazzák a rabszolgatör-
vényt, amellyel a Fidesz kiszol-
gáltatja a magyar munkaválla-
lókat a multinacionális cégek
érdekeinek.

A rendszerváltás utáni par-

lamentarizmus talán legna-
gyobb botránya közepette dec-
ember 12-én a szavazta meg a
Fidesz a parlamentben a
munka törvénykönyv módosítá-
sát. Ebben az szerepel, marad
250 óra az évente elrendelhető
túlórák száma, ami kollektív
szerződéssel 300 órára növel-
hető, de a munkáltató és a
munkavállaló írásbeli megálla-
podása alapján 400 óra is

lehet, függetlenül a kollektív
szerződéstől. Ha Áder János
köztársasági elnök aláírja, jö-
vőre életbe lép a rabszolgatör-
vényként elhíresült változtatás.

Az ellenzéki képviselők si-
kertelenül próbálták megaka-
dályozni a szavazást. Hétfőre
virradóra 13 ellenzéki politikus
bement az állami tévé központ-
jába, hogy beolvassa az 5 pon-
tos petícióját, de ezt nem

sikerült elérni. Szél Bernadett
és Hadházy Ákos független
képviselőt a biztonsági őrök
erőszakkal dobták ki a közmé-
diából, fizikai inzultus érte a
DK-s Varju Lászlót.

Megszavazta a Fidesz a rabszolgatörvényt – Óriási az elégedetlenség

Nem lesz túlóra az önkormányzati cégeknél Szegeden

Egyik tüntetés a másikat éri Budapesten a fagyos idő dacára. Forrás: merce.hu

Az 5 pont, amit a tüntetők követelnek
1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását!
2. Kevesebb rendőri túlórát!
3. Független bíróságokat!
4. Európai Ügyészséget!
5. Független közmédiát!
Információink szerint Szegeden január 3-án, csütörtökön
délután 5 órakor összellenzéki tüntetést tartanak a szak-
szervezetekkel a Dugonics téren, ahol az 5 pontban leírtakat
követelik. Úgy tudjuk, hogy a tüntetők a Dugonics térről a me-

gyei kormányhivatal elé vonulnak majd a Rákóczi térre. 

Nem vicc
– Józsi, akarsz jönni szom-
baton dolgozni?
– Nem, főnök, nem.
– Akkor másképp kérde-
zem: Józsi, akarsz jönni
hétfőn dolgozni…?

A járvány neve: Fidesz
Évek óta most először együtt tiltakoznak nap mint nap a rab-
szolgatörvény ellen a szakszervezetek, ellenzéki pártok, civi-
lek, diákok és nyugdíjasok. A fővárosban tízezres, több
nagyvárosban, így Szegeden közel ezerfős tüntetések zajlot-
tak. Szegeden Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő
azt mondta: nemcsak a Fideszé az ország, hanem minden-
kié. A Fidesz nem erős, hanem erőszakos. Nagy Blanka gim-
nazista, a Független Diákparlament tagja úgy fogalmazott:
járvány terjed hazánkban, amit Fidesznek hívnak, és amely
föl akarja falni az országot, tönkre akarja tenni az embereket.
Szerinte ma a magyar ember azért dolgozik, hogy Orbán Vik-
tor és barátai meggazdagodjanak. Mihálik Edvin, a Momen-
tum szegedi elnöke arról beszélt, hogy üzeni Kövér Lászlónak,
felnőttek, adó fizetnek. Nem akarnak elmenni az országból,
ha nem veszik el az álmaikat, és nem teszik tönkre Magyar-
országot. Kovács Tamás, a PM szegedi elnöke a sajtószabad-
ságot és a Fidesz-propagandát emlegette. Kiemelte a
Délmagyarországot és a szegedmát, amelyek hazugságokat
gyártanak. Lapzártánkkor a szervezők újabb tüntetéseket,
útblokádokat és sztrájkokat helyeztek kilátásba.



2018. DECEMBER 22., SZOMBAT INTERJÚ l 3

A polgármester szerint a szegedi emberek azokat értékelik, akik tisztességesen és békében végzik a munkájukat

Botka László: Ma Szegeden jobb élni, 
mint bárhol Magyarországon

Szegeden nem a felülről szított gyűlölködés határozta
meg, hogy a választópolgár hogyan vélekedik a városáról
és a városa jövőjéről, hanem a saját tapasztalata. A sze-
gediek a békés, nyugodt, egységet teremtő építkezést ér-
tékelik – mondta a Szegedi Tükörnek adott interjújában
Botka László. A polgármester nyugodt és optimista a jövőt
illetően, mert szerinte Szeged élhető, fejlődő, szolidáris
város és összetartó európai közösség, ahol nem tud rést
ütni a hazugság és gyűlölet politikája.

– Hogy van mostanában?
– Köszönöm, jól vagyok.

Az év vége mindig nagyon haj-
tós. December 21-én tartot-
tuk az utolsó közgyűlést. Idén
is rengeteg karácsonyi prog-
ram volt, és örömmel tapasz-
taltam, hogy az adventi
időszakban Szeged közös-
sége még a szokásosnál is
összetartóbb. Nagyon jó látni,
hogy évről évre egyre több kö-
zösség szervez karitatív ren-
dezvényt a városban.

– A hogyléte azért is érde-
kelt, mert a Fidesz-médiában
legalább ezerszer írták le a
nevét az elmúlt hetekben, s
már egy interjúkép alapján
megállapították, hogy ide-
ges. A kormányszócsővé zül-
lesztett Origo pedig már azt
állította, hogy Szegeden ret-
tegnek az emberek.

– Jól látszik, hogy akik ezt a
mocskos kampányt folytatják,
azoknak semmi közük Szeged-
hez. Mert ha itt élnének, tud-
hatnák: mi nem rettenünk meg
a hazugságtól, hanem minden
erőnkkel harcolunk ellene.
Nekem erőt adnak ezek a tá-
madások. Egyrészről azért,
mert rengeteg támogatást és
biztatást kapok a szegediektől,
amit nagyon köszönök. Más-
részről még jobban megerősít
abban, hogy Szegedet meg kell
védenünk a Fidesztől. 

– Milyen visszajelzéseket
kap, mit mondanak a szege-
diek annak kapcsán, hogy fo-
lyamatosan támadják?

– A szegediek óriási több-
sége, pártállástól függetlenül,

elégedett a város fejlődésével.
Az emberek nagyon szeretnek
itt élni, és hisznek a szemük-
nek. Ma Szegeden jobb élni,
mint bárhol Magyarországon.
Ettől persze a Fideszben teljes
a zűrzavar, még jelölteket sem
találnak, és elképzelésük sincs
a város fejlesztéséről. Ezért
egyetlen politikai eszközként
csak az alaptalan, aljas vagdal-
kozás és rágalmazás marad a
számukra. Ebben én eddig
sem kívántam, és a jövőben
sem kívánok részt venni, mert
nekem a várost kell vezetnem. 

– Ha már a fejlesztéseket
említette, voltak, vannak csú-
szások a beruházásoknál.
Ebben szerepet játszott-e az,
hogy az Orbán-kormány átala-
kította az uniós pályázati
rendszert, és két évig halo-
gatta az uniós pályázatok ki-
írását?

– Az európai uniós fejlesz-
tési ciklusok 7 évesek. A mos-
tani 2014-ben kezdődött és
2020-ig tart. A ciklus első két
évében, még Lázár János mi-
nisztersége alatt, teljes egé-
szében szétverték azt a
magyarországi intézményrend-
szert, amely az európai uniós
pénzek felhasználásért volt a
felelős. Mi már akkor jeleztük,
hogy abból baj lesz, ha a hét
évre tervezett összes uniós be-
ruházást az utolsó években
kell megvalósítani. Sajnos ez
be is következett. Ezzel nagyon
nehéz helyzetbe kerültek a te-
lepülési önkormányzatok, hi-
szen egyrészt elképesztő
mértékben növekedtek az épí-
tőipari árak a nagy kereslet
miatt. Másrészt azokban az
években, amikor a kormány hi-
bájából lényegében semmi-
lyen építkezés nem volt az
országban, nagyon sokan csat-
lakoztak az építőiparból ahhoz
a több mint 600 ezer magyar-
hoz, akik gazdasági migráns-
ként kényszerültek a Fidesz
miatt elhagyni az országot.
Kevés kapacitás maradt itt-

hon, súlyos munkaerőhiány
alakult ki. 

Mi itt, Szegeden készül-
tünk erre. Nagyon fegyelmezett
gazdálkodással, évről évre fej-
lesztési tartalékot képeztünk a
városi költségvetésben. Ez azt
jelenti, hogy a kialakult helyzet
miatt egyetlenegy önkormány-
zati beruházást sem kellett el-
halasztanunk vagy lemonda-
nunk. Mindenki láthatja, most
is többtucatnyi építkezés zajlik
Szegeden. Nagy, átfogó, város-
részeket érintő beruházások
Odesszában, a ligetben és Tar-
jánban is. Nagy útépítési prog-
ramot hajtottunk, hajtunk
végre. Bölcsődéket, óvodákat,
iskolákat, orvosi rendelőket újí-
tottunk, újítunk fel. Kiskundo-
rozsmán új városközpontot
építettünk új egészségházzal
és új piaccal. Megszépült a
Klapka tér, épül a Kolozsvári
tér. Lényegében minden város-
részben sikerült ebben az esz-
tendőben valami olyan fontos
dolgot megépítenünk, amelyre
az ott élők már régóta vágytak,
és amihez biztosítani tudtuk a
forrásokat is. Egyrészt azért,

mert készültünk erre, tartalé-
koltunk a költségvetésben,
másrészről pedig a szegedi
gazdaság dinamikusan növek-
szik. Ennek megfelelően Sze-
ged város adóbevételei is
növekednek. Idén a város
saját, önkormányzati adóbevé-

tele meghaladja a 14 milliárd
forintot, amiből finanszírozni
tudjuk Szeged fejlesztését.

– Jövőre két választás –
európai parlamenti és önkor-
mányzati – is lesz Magyaror-
szágon. Mire számít?

– Nem számítok semmi
jóra a Fideszt illetően. Miután
pozitív kampánnyal és prog-
rammal nem tudnak előállni,
és semmi jövőképük nincs
Szegeddel kapcsolatban, arra
számítok, hogy fokozódni fog

ez a hazug, aljas, lejárató kam-
pány, amit már megtapasztal-
hattak a szegediek az elmúlt
hónapokban. Minden eszközt
be fognak vetni Szeged meg-
szerzésére. Nekünk viszont
rengeteg munkánk van jövőre
is, amit el kell végeznünk.
2019-ben két, Szeged éle-
tében fontos évfordulónk lesz
– a nagy árvíz utáni újjáépítés
140. és Szeged szabadságá-
nak 300. évfordulóját ünnepel-
jük –, valamint újabb beruhá-
zásokat indítunk el. Folytatjuk
a városrehabilitációs progra-
munkat Makkosházán és a
Vértó környékén, teljesen meg-
újul a Belvárosi mozi és a Móra
Ferenc Múzeum, elkezdődik a
Stefánia felújítása, folytatjuk a
nagyszabású útfelújítási prog-
ramunkat. Fontos célunk, hogy
jövőre is minden városrészben
jelentős fejlesztések történje-
nek. Olyan beruházások, amire
az ott élők már régóta vágynak.

– Mi a tapasztalata, mi
alapján döntenek a szege-
diek egy-egy választáson? Mi
a fontos számukra? 

– Azt tapasztaltam az el-

múlt években, hogy a szegedi
emberek azokat értékelik, akik
tisztességesen és békében
végzik a munkájukat. A szege-
diek lokálpatrióták, akik szere-
tik a városukat, és készek
megharcolni érte. Szeged él-
hető, fejlődő, szolidáris város,
amelynek egyedülállóan össze-
tartó, európai közössége van.
Az eddigi választások tapaszta-
lata azt mutatja, hogy Szege-
den nem a felülről szított
gyűlölködés és pártpolitikai
szembenállás határozta meg,
hogy a választópolgár hogyan
vélekedik a városáról és a vá-
rosa jövőjéről, hanem a saját
tapasztalata. A szegediek a
békés, nyugodt, egységet te-
remtő építkezést értékelik.
Ebből a szempontból nagyon
optimistán vágok neki a jövő
évi választásoknak.

– Hogyan ünnepli a kará-
csonyt?

– A feleségemmel, a há-
rom kislányunkkal és a nagy-
szülőkkel együtt ünnepeljük a
karácsonyt. Hagyományosan
én készítem a szentesti menüt.

gszl

Botka László: Jövőre fokozódni fog a Fidesz hazug, aljas, lejárató kampánya. 

Szeged élhető, fej-
lődő, szolidáris vá-
ros, amelynek egye-
dülállóan összetar-
tó, európai közös-
sége van. A szege-
diek szeretik a váro-
sukat, és készek
megharcolni érte.

A Fidesz minden esz-
közt be fog vetni Sze-
ged megszerzésére.
Nekünk viszont ren-
geteg munkánk van
jövőre is, amit el kell
végeznünk.
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VÉLEMÉNY

Mennyből az angyal
Akkoriban gyakrabban volt hófehér a karácsony. Néhány
nappal szenteste előtt a mellékutcák szánkónyomai mély
párhuzamosokat, meg különös kettős-spirál galaxisokat
rajzoltak a szűzhóba. Ikerpiruettekben szálltak a hópihék.
Piros csizmám alatt fehér hó ropogott, felettem, a fekete
égen vakító fényű csillagok. Az oviban már állt a hatalmas
fenyőfa. Pompásan díszítve, csillogó arany- és ezüstgöm-
bökkel. Alatta színes masnikkal átkötött dobozok várakoz-
tak. „Focilabda? …talán inkább egy kisvasút? – A
felcsatolható korcsolyának örülnék a legjobban!” – talál-
gattuk, melyik dobozban mi lapul. Az ártéri kubik vastag
jegéből több helyen vaskos faágak meredeztek az ég felé.
Hopp, majd kopp. Porold le gyorsan a havat a kabátodról!
Fakutyadolog! 

Az ezüstfenyő valószínűtlenül óriásnak tetszett az
óvoda nagytermében. Ma sem tudom, valóban olyan ha-
talmas volt-e, vagy csak én láttam annak négyévesen. 
„Télapó itt van, hó a subája…” – pirult arccal daloltuk
napok óta. Izgatottan készülődtünk a fenyőünnepre. Jé-
zuskát otthon, családi körben vártuk. Ismét titokban kel-
lett, hogy megszülessen az Emberfia. Názáreti kis család.

Takaros házun-
kat apám ter-
vezte, a foszlós
kalácsot anyám
sütötte. „Kap-
tam narancsot a
boltban!” – top-
pant be az elő-
szobába, téli-
kabátjában. A
nyolcvanas évek

elején lehetett olykor találni déligyümölcsöt Szeged ábé-
céiben. Testvéremmel kézen fogva tébláboltunk a suliba
reggelente. Könnyű álmokat rejtegetett hópehely paplan-
jában a fenyőünnepes december.

Beköltöztünk végre a városba. A Csongrádi sugárút ka-
nyarjában piros trolibusz hangja visongott hajnalban. Ide-
gen volt minden, a házak túlontúl nagyok. Az aszfaltcsíkos
utcák szélesek és ismeretlenek. Aszfaltbetyárok piros és
kék Simsonokkal húztak el a nagy úton. Esbéötvenegyes
nagymenők. Ekkor már a tévében gyakran nevezték valódi
nevén a Mikulást. Szent Miklós püspök jött először, majd
angyalkák szálltak az égből. Végre a leghosszabb és leg-
sötétebb éjszakán megszületett a Megváltó, újra meg újra
valakiben. A Kárász utca és a Klauzál tér sarkán – a Cse-
megében – csokimikulások féloldalt dőlve pihentek, némi
angyalhaj és karácsonyi izzósor társaságában. Lassan
változott csendben eladhatóvá minden. Szerkezetváltás
volt. Meg peresztrojka. Jött Gorbacsov. Megszületett végre
a piacgazdaság.

Elérkezett a kétezres világvége, de januárban mégis-
csak felébredtünk az álomból. Nem zúdult jeges szökőár
a rakpartra. Zűrzavarosabb lett az ország, és vásárlási
vágyfokozóbb az adventi várakozás. Reszkessetek, betö-
rők! A munkásoknak ledolgozandó ünnepnapok tucatjai
az évben. Halloweenparti kisiskolásoknak, agyrémes hor-
ror. Zsibvásáros hurka-kolbász a karácsonyi böjt idején.
Kínai zenélő plüsskutyák. Drágán mért olcsó portékák kö-
zött tébláboló bizonytalan vásárlók. A nagyinál bejgli.

Karácsonykor talán még szebbek és ragyogóbbak a
csillagok. Összejött végre az egész család. Ülünk az ün-
nepi asztalnál, mézeskalács hintázik a tűlevelek között,
szól a Mennyből az angyal. Jobban kellene az év minden
napján szeretni. Nagyitól kötött pulóver, szeretetminták-
kal. Anyuéktól távirányítós autó vagy kisvonat. Rajz-
órákon kézzel rajzolt, festett képeslapok. Várjuk a Meg-
váltót.

Tóth A. Péter

Karácsonykor talán még szeb-
bek és ragyogóbbak a csilla-
gok. Összejött végre az egész
család. Ülünk az ünnepi asztal-
nál, mézeskalács hintázik a tű-
levelek között, szól a Mennyből
az angyal. Jobban kellene az év
minden napján szeretni.

Önkormányzati támogatás 
hátrányos helyzetű gyerekeknek

Színházba, moziba vagy akár kirándulni is elmehetnek a
rászoruló gyerekek annak a támogatásnak a segítségével,
amit az önkormányzat biztosít számukra. Harminchárom
szegedi oktatási intézmény 836 gyermeke kap fejenként
tízezer forintot az oktatási támogatási keretből.

A Szegeden működő oktatási-nevelési intézmények pályáz-
hattak arra a 15 millió forintos keretre, mely a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket se-
gíti abban, hogy ők is eljuthassanak színházba, moziba vagy
kirándulásra.

Az önkormányzat már harmadik alkalommal hirdette meg
idén az oktatási támogatási keretre a pályázatot. Az önkor-
mányzat célja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, szegedi lakhelyű gyermekek és fiatalok
számára biztosítsa a térítésmentes részvételt a város kultu-
rális és közművelődési intézményei és gazdasági társaságai
által rendezett színvonalas programokon, valamint az iskolai
tanulmányi és osztálykirándulásokon.

A megadott határidőig, november 9-ig összesen 33 intéz-
mény nyújtotta be a pályázatát. Ez összesen 836 szegedi lak-
helyű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő gyermeket jelent.

A közgyűlés kulturális és oktatási bizottsága nemrégiben
döntött, minden intézmény megkapja a pályázatban igényelt
támogatást, ami érintett diákonként tízezer forint. A nyertes
intézmények között a Szeged MJV Önkormányzata Óvodák
Igazgatósága mellett számtalan általános és középiskola sze-
repel. A nyertes intézmények névsorát a szeged.hu honlapján
találják meg.

A 15 millió forintos keretből még fel nem használt részről
a bizottság még ebben az évben dönt. A maradék pénzt ok-
tatási vagy kulturális célú támogatásra használják majd fel.

Szeged palotái

István Lépcsőházi tükör, III.
díj: Lekes Dzsenifer A palota
arca III.; Az épület és termé-
szeti környezete kategóriá-
ban: I. díj: Domonkos Sándor
Elcsavarva; A drónkamerával
készített fotó kategóriában: I.
díj: Domonkos Sándor Titkos
udvar. 

Második alkalommal hirde-
tett fotópályázatot az IKV.
Most is Szeged legszebb
épületeiről vártak képeket,
lehetőleg úgy, ahogyan
eddig még senki sem látta.
77 fotó érkezett, amelyeket
december 27-ig nézhetnek
meg a Klauzál téri szabad-
téri kiállítá-
son. 

A díja-
zottak – A
titok a rész-
l e t e k b e n
rejlik kate-
gór iában : 
I. díj: Dóbisz
Áron Udva-
rázs, II. díj:
Tóth-Piusz

Domonkos Sándor: Titkos udvar.

Tóth-Piusz István: A kupola lányai.

Városi ösztöndíj: 100 egyetemista, 10 hónap, 10 ezer forint

Róbert spórolna is a támogatásból
Tíz hónapon keresztül havi 10 ezer forintot kap az önkor-
mányzattól 100 szegedi egyetemi hallgató, akik a napok-
ban vették át a városházán az ösztöndíj odaítéléséről szóló
dokumentumot.

– Az orvostudományi kar Face-
book-oldalán találtam meg a
pályázati felhívást. Úgy érez-
tem, mindenben megfelelek a
kiírásnak, ezért benyújtottam a
pályázatomat. Nagyon örülök,
hogy elnyertem a városi ösz-
töndíjat. Sokat jelent szá-
momra a havi 10 ezer forint,
amiből egyetemi jegyzeteket,
könyveket vásárolok. Amennyi-
ben marad pénz az ösztöndíj-
ból, azt félre szeretném tenni

tartaléknak – mondta lapunk-
nak Kovács Róbert hatodéves
szegedi orvostanhallgató.

– Az egyetem honlapján
láttam meg a felhívást. Úgy
gondoltam, az eddigi eredmé-
nyeim alapján esélyes vagyok
a városi ösztöndíjra. Nagyon
örülök, hogy elnyertem az ön-
kormányzat támogatását. Az
elmúlt időszakban demonstrá-
torként dolgoztam, és a men-
torprogramban is részt vettem.
A pénzen elsősorban edzőbér-
letet vásárolok, mivel sokat
ülök a számítógép előtt, és
szükségem van a rendszeres
mozgásra – mondta Király 
Alíz Izabella, aki a szegedi
egyetem természettudományi 
karának mesterszakos prog-
ramtervező-informatikus hall-
gatója.

Száz kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményt nyújtó szegedi
egyetemi hallgató vette át ün-
nepélyesen a napokban a
város ösztöndíját a városháza

Kovács Róbert: Sokat jelent
számomra a havi 10 ezer 

forint.

Király Alíz Izabella: Nagyon
örülök, hogy elnyertem az

önkormányzat támogatását. 

fogalmazott, a városi ösztön-
díjprogram ahhoz járul
hozzá, hogy a hallgatók érez-
zék: a befektetett munka
megtérül, és érdemes ki-
emelkedőt nyújtani.

dísztermében. A hallgatók tíz
hónapon keresztül kapnak
havi 10 ezer forintot kap az ön-
kormányzattól.

Solymos László alpolgár-
mester köszöntőjében hangsú-
lyozta, a város számára azért is
fontos az 1999 óta létező ösz-
töndíjprogram, mert számos
kiemelkedő, nemzetközileg is
elismert tudós, kutató került ki
a szegedi egyetemről, és remé-
nyeik szerint a városi ösztöndíj
újabb kiváló szakemberek ki-
nevelésében segít majd. El-
mondta, abban is bízik a város
vezetése, hogy a támogatottak
közül sokan itt maradnak, és
munkájukkal öregbítik Szeged
hírnevét.

Zakar Péter, a szegedi
egyetem rektorhelyettese úgy

27 millió forint városi támogatás a diákoknak

Szeged városa évente 27 millió forintot fordít különféle hall-
gatói ösztöndíjakra, támogatásokra. A városi ösztöndíjon túl
159 hallgató kap szociális rászorultsági alapon havi 5–10
ezer forint önkormányzati támogatást, valamint 40 olyan kö-
zépiskolás kap egyszeri, 50 ezer forintos támogatást, akik
a jó tanulmányi eredményük mellett kiemelkedően szere-
peltek tanulmányi és sportversenyeken.
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A reprezentatív közvélemény-kutatás szerint a szegediek kétharmada pozitívan értékeli az önkormányzat munkáját

A szegediek elsöprő többsége, 70 százaléka elégedett a várossal

A szegediek 70 százaléka úgy látja, hogy jó irányba mennek
a dolgok Szegeden – ez derül ki egy frissen készült, repre-
zentatív közvélemény-kutatásból. A fiatalok ennél is kedve-
zőbben ítélik meg Szeged jövőjét, a megkérdezettek 85
százaléka szerint jó irányba mennek a dolgok Szegeden.

ban. Meglepetésre még a
kormánypárti szavazók több-
sége (53%) is kedvezően
látja a város jövőjét. 

Minden korosztály egyet-
ért abban, hogy Szeged jó
úton jár. Különösen örömteli,
hogy a fiatalok a legoptimis-
tábbak. Aligha találnánk még
egy olyan helyet az ország-
ban, ahol a 18 és 29 év kö-
zöttiek 85 százaléka po-

zitívan ítéli meg a települése
jövőjét. Szegeden viszont a 
fiatalok hatalmas többsé-
ge látja kedvezően a város jö-
vőjét.

Az elmúlt években Sze-
gedre érkezett a legtöbb
uniós támogatás a vidéki vá-
rosok közül. Az emberek
pedig szemmel láthatóan há-
lásak azért, hogy több mint
300 milliárd forintnyi fejlesz-

tés valósult meg a városban.
A beruházások tovább erősí-
tették Szeged vezető szere-
pét a régióban. Nem meg-
lepő tehát, hogy a megkérde-
zettek több mint kétharmada
(68%) pozitívan értékeli az
önkormányzat négyéves
munkáját is. 

A közvélemény-kutatásból
az is kiderül, hogy Szegedhez
képest az ország állapotával

kapcsolatban igen borúlátóak
a szegediek. A megkérdezet-
tek több mint fele (55%) úgy
látja, rossz irányba halad ha-
zánk szekere. Beszédes, hogy
a diplomások esetében tízből
hatan inkább rossznak ítélik
meg Magyarország helyzetét,
és a bizonytalan szavazók is
hasonlóan pesszimisták: 62
százalékuk gondolja úgy, hogy
irányváltásra lenne szükség.

Úgy látszik, a Fidesz negatív
kampánya teljesen hatásta-
lan maradt Szegeden. Lázár
János és a helyi Fidesz hiába
támadja napi rendszeresség-
gel a várost, a szegedieket

nem lehet megvezetni. Egy
Szegeden végzett novemberi
közvélemény-kutatás szerint
a megkérdezettek 70 száza-
léka azt gondolja, hogy jól
alakulnak a dolgok a város-

Folytatódnak a fejlesztések Kiskundorozsmán

Új piacot kaptak karácsonyra

Kiskundorozsmán 91 millió forintból alakította ki az önkor-
mányzat az új piacot az új egészségház mellett, amit va-
sárnap adtak át. Botka László polgármester bejelentette:
folytatódnak a fejlesztések Dorozsmán.

élhető és összetartó közösség
– mondta Botka László polgár-
mester a december 16-i avatá-
son. – Ma van mit ünnepel-
nünk, hiszen elkészült Do-
rozsma új központja, ahol a tel-
jesen megújított területen egy
korszerű egészségház várja a
dorozsmaiakat, és megépült
az új piac is, amelyet nagyon
sokan vártak már – folytatta a
polgármester. Hangsúlyozta:
folytatódnak a fejlesztések Do-
rozsmán, hiszen a 400 millió
forintos csapadékvíz-elvezető
program már zajlik, jövőre
pedig elkezdődik a Kiskundo-
rozsma–Bordány közötti ke-
rékpárút építése, valamint
elkészült az iskola felújításá-
nak terve is.

– Kiskundorozsma önálló
történelemmel, önálló kultú-
rával bír, amelyre egész Sze-
ged büszke. Ezt a történelmet
és kultúrát védenünk kell, de
közben 21. századi körülmé-
nyeket, feltételeket kell terem-
tenünk. Ezt teszi Szeged, és
ezt fogja tenni a jövőben is 
– hangsúlyozta Botka László.

– Nagyon örülünk, hogy elké-
szült az új piac, mert így végre
kulturált körülmények között
tudunk vásárolni – mondta a
szeged.hu-nak Ficsor Mihályné
és Vincze Ferencné az avatási
ünnepségen.

A 91 millió forintból kialakí-
tott piac részben fedett. A csar-
nokban árusító pultok várják
az eladókat és a vásárlókat.
Zárt, fűtött mellékhelyiséget is
kialakítottak. Az új piac rész-

ben térburkolatot kapott, rész-
ben parkosították, körül új pa-
dokat és hulladékgyűjtőket
telepítettek. Az új piacot – a
rongálásokat megelőzendő –
kerítéssel vették körül.

– Örömmel jöttem Dorozs-
mára, ahol már hagyomány,
hogy advent idején, vasárna-
ponként az itt élők közösen
gyújtják meg az adventi ko-
szorú soron következő gyertyá-
ját. Ez mutatja, hogy a város

Az új kispiac Dorozsmán. 

Megújult a Garam utcai óvoda

Újjászületett a Garam utcai
óvoda. Januárban a Tünde
térit adják át, következik a
Kemes utcai és a klebels-
bergtelepi óvoda.

Kétmilliárd forintot költ Sze-
ged az óvodafelújítási prog-
ramjára, melyből 1,5 milliárd
forint uniós támogatás, a
többi az önkormányzat saját
ereje. Eddig a Tabán és az
Építő utcai óvoda készült el,
a napokban pedig a Garam
utcait is birtokba vehették a

Óvodások ünnepi műsora a felújított Garam utcai óvodában.

gyerekek. Januárban adják
át a Tünde téri óvodát, és kö-
vetkezik a Kemes utcai, il-
letve a klebelsbergtelepi
intézmény. 

– 162 kisgyermeket gon-
doznak itt, ez a szegedi intéz-
ményrendszer egyik legna-
gyobb óvodája. 1985-ben
épült, vagyis 33 éves, ezért
megérett a felújításra. Rá
sem lehet ismerni ahhoz ké-
pest, ahogy az átépítés 
előtt kinézett. Lényegében
csak a falak maradtak meg.

Összességében 340 millió
forintot fordítottunk az épü-
letre – mondta a Garam
utcai óvoda ünnepélyes át-
adásán Botka László polgár-
mester. 

Kozma József, a körzet
önkormányzati képviselője
felidézte, milyen modernnek
számított az óvoda az építé-
sekor. Hozzátette, képviselői
keretéből kiegészíti a mos-
tani felújítást: a tornaszoba
bővítésére, egy mászófal ki-
alakítására költ. 
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A szerelem nem tanulható, de az igen, hogyan legyünk egymásnak jó partnerei

Bánki György: Az őrlángot mindig ébren kell tartani

– Szerelem és szeretet.
Ezek mennyire átjárható ér-
zések?

– Csak remélhetjük, hogy
sok közös nevezőjük van.
Sokan azt gondolják, hogy ha
a szerelem szeretetté válik,
akkor átlépünk valamilyen ha-
tárt, de ez nem így van. A sze-
retetnek talán a legmagasabb
rendű formája egy kiteljese-
dett, érett szerelem vagy sze-
retetkapcsolat, ami tartal-
mazza a szeretetet, az erotikát,
a barátságot és talán még a fe-
lebaráti szeretetet is. Mert
gondoljunk csak bele, egy ilyen
közeli, nagyon szoros kapcso-
latban rengeteg olyan dolgot is
el kell viselnünk a másiktól,
amit tulajdonképpen sosem
szerettünk volna megérni.

– Azt is szokták mondani,
hogy a szerelem voltaképpen
kémia, egy enzim működése,
amit egy ideig kiválaszt az
ember, majd megszűnik az
enzimtermelés, és akkor el-
múlik a lángoló szerelem is…

– Valószínűleg van egy evo-
lúciós előnye annak, hogy léte-
zik egy ilyen hormon bennünk.

Valóban van egy feniletilamin
nevű anyag, amit a vágy kémi-
ájának is szoktak nevezni. Ez
az izgalmi szintért felelős, egy
nagy szerelem hatására el-
kezd termelődni, és egy szexu-
ális vonzalommal telített erős
kötődést vált ki egy másik
ember iránt. De néhány év
után alábbhagy a termelő-
dése. A valóságban azonban a
szerelem sokkal bonyolultabb,
összetettebb dolog és az
ember ma is eléggé specifikus
valami, ezért a szerelem sok-
kal többet jelent annál, mint
hogy kémiai anyagok itt-ott fel-
buzognak bennünk.

– Azt mondják, sokszor

másodpercek alatt eldől, mű-
ködik-e a kémia vagy sem két
ember között. Létezik szere-
lem első látásra?

– Szerintem nem így mű-
ködik a dolog. A világban
számtalan ellenpélda is akad:
van, ahol először a szövetsé-
get hozzák létre, például ami-
kor a rokonok kijelölik egymás-
nak a fiút meg a lányt. Ők elkö-
teleződnek anélkül, hogy bár-
mit is éreznének egymás iránt.
De nem kizárt, hogy később
szerelem is szövődjön köztük,
számtalan példa akadt már rá.

– Az első benyomás akkor
semmit sem jelent?

– De. Az, hogy meglátjuk
egymást, nagyon fontos lehe-
tőség. Valóban van olyan, ami-
kor a tudattalanunk első
látásra megérzi, hogy a tükör-
képünk az a személy, akivel ta-
lálkoztunk. Ha mázlink van,
akkor ő is a tükörképét látja
meg bennünk.

– Másképpen szeret egy
férfi, mint egy nő?

– Nagyon sok a hasonló-
ság, de nyilván vannak különb-
ségek is. Alapvetően mindkét
nem esetében ugyanazok a
dolgok játszódnak le, de a fér-
fiak például érzékenyebbek
arra, ha a párjuk szexuálisan
megcsalja. Ez összefüggésbe
hozható az őstörténetünkkel,
hiszen a férfi a génjeinek to-
vábbadását kockáztatja azzal,
ha idegent is beenged egy
kapcsolatba. A nők pedig in-
kább arra érzékenyek, ha a
férfiak az érzelmeiket és az
erőforrásaikat árusítják ki.

– Mennyire emberi sajá-
tosság a szerelem? Létezik
az állatok között is?

– Szerintem létezhet, de
ehhez nem értek igazán. 

– Mi a szerelem evolúciós
értelme?

– Ahhoz, hogy az ember
gyereket vállaljon, vagy elköte-
lezze magát hosszú évekre,
évtizedekre egy másik ember-
rel, kell egyfajta különleges lel-
kesedés. Igaz, hogy a szerelem
nagyon intenzív szakasza vi-
szonylag rövid, de ha még ez
sincs, akkor nagyon nehezen
vesszük rá magunkat olyan
hosszú távú elköteleződésre,
mint a gyermekvállalás és

Bánki György: Valójában nem azt az embert kellene megtalálni, aki nekem a legjobb, hanem nekem kellene olyanná 
válnom, ami a másiknak a legjobb.

Miért szeretünk? Miért éppen azt szeretjük, akit? Szeret-
jük is, akibe szerelmesek vagyunk? Miért múlik el a sze-
relem, és miért alakul át idővel szeretetté? Csupa olyan
kérdés, amire szinte lehetetlen válaszolni. Bánki György
pszichiáter most mégis megpróbál feleletet adni az emberi
élet talán legfontosabb kérdéseire.

gyermeknevelés. Ezért bizo-
nyára van valamilyen fontos,
fajfenntartó evolúciós haszna,
hogy képesek vagyunk ilyen
különleges érzéseket táplálni
egymás iránt.

– Törvényszerű, hogy ki-
aludjon előbb-utóbb a tűz?

– Ismerünk olyan embe-
reket, akik képesek hosszú
távon is fenntartani a szenve-
délyt. Valószínű, az őrlángot
mindig ébren kell tartani, hogy
azt később is újra be lehessen

lobbantani. Létezik olyan kap-
csolat is, amiből kihunyt ugyan
a szenvedély, de így is szépen
együtt tudnak élni barátság-
ban és elkötelezettségben. De
az igazi az, ha szenvedély is
van egy párkapcsolatban. 

– Milyen szerepet játszik
a szerelem életben tartásá-
ban az anyagi helyezet? A jó-
módú párok boldogabbak, a
szegényebbek pedig boldog-
talanok?

– Ha valaki éhezik, akkor
elsősorban nem szerelmes,

hanem éhes. Akit olyan alap-
vető gondok gyötörnek, ame-
lyek sok bizonytalanságot,
félelmet és frusztrációt okoz-
nak, az nem valószínű, hogy jó
partnere tud lenni a másiknak.
Egy olyan családban, ahol a
nélkülözés uralkodik, nagyon
nehéz lehet megélni az idilli
szerelmet. De ez fordítva is
igaz. A nagy gazdagságban is
mindig ott a szorongás, vajon
az autóm, a házam tetszik
vagy én? Sajnos nem mondha-
tom el ma Magyarországon,
hogy a többség valahol közé-
pen foglal helyet, mert sokszor
óriási a nélkülözés.

– Tanulható a szerelem?
– A szerelem nem tanul-

ható, de az igen, hogyan le-
gyünk egymásnak jó partnerei.
Sok a félreértés ezen a téren is,
valójában nem azt az embert
kellene megtalálni, aki nekem
a legjobb, hanem nekem kel-
lene olyanná válnom, ami a
másiknak a legjobb. 

– Eléggé rizikós arra ala-
pozni egy kapcsolatot, hogy
menet közben majd megvál-
toztatom a másikat…

– A jó barátság és a jó társ-
kapcsolat is valójában egy ki-
terjesztett egoizmus. Legtöbb-
ször ugyanis úgy gondolko-
dunk, ha én sok jót adok a má-
siknak, akkor remélhetem,
hogy ő viszonozni is fogja azt.

– Sokan úgy gondolják,
hogy a szerelmet a szeretet-
től a szexualitás választja el.
Létezik plátói szerelem is?
Vagy azt már nem hívhatjuk
annak?

– Ezek csak nevezéktani
bíbelődések. Azt gondolom,
hogy a szerelemben benne
van a szexuális vágy is, de lé-
teznek plátói kapcsolatok is,
akár férfiak közötti barátság-
ban is, ahol hiányzik ugyan a
szexulitás, de nagyon bensősé-
ges a viszony, erős a vágy arra,
hogy a másikkal sok időt tölt-
sön az ember. Ez például 11
éves kor körül a fiúkban na-
gyon erős. Ebben nem a szexu-
alitás játszik szerepet, hanem
egy nagyon erős vonzódás a
hozzám hasonló iránt. Én a
szerelem fogalmát továbbra is
fenntartanám a szexuális vágy-
gyal telített kapcsolatoknak,
ami két ember között jöhet
létre.

– Odi et amo. Gyűlölök és
szeretek – írta egykor Catul-
lus római költő. Ez a két érzés
valóban egy tőről fakad?
Azok tudnak nagyon gyűlölni,
akik korábban nagyon tudtak
szeretni is? 

– Nem egy tőről, hanem
alapvetően az emberi termé-
szetünkből fakad ez a kettős-
ség. Mindenkiben van szeretet
is, gyűlölet is, agresszió is, meg

kötődési vágy is. De az, akiben
felnőttkorban is túl közel van
egymáshoz, és túl gyorsan vál-
tozik a szeretet és a gyűlölet,
nem feltétlenül egészséges
ember. 

– Mégis sok, hatalmas
szerelemmel indult kapcsolat
fut zátonyra, majd elválnak,
és rettenetesen képesek gyű-
lölni egymást. 

– Ez akkor szokott így ala-
kulni, ha nem szerettem meg
igazán a másikat, amikor még
szenvedélyesen kötődtem
hozzá. Nem ismertem meg,
nem is tudom, hogy ki ő valójá-
ban, csak láttam valakit, csa-
lódtam benne, mert nem
olyan, amilyennek én elképzel-
tem, és akkor ő már egy ro-
hadék.

Rafai Gábor

Mindenkiben van sze-
retet is, gyűlölet is, ag-
resszió is, meg kötő-
dési vágy is. De az, aki-
ben felnőttkorban is túl
közel van egymáshoz,
és túl gyorsan változik a
szeretet és a gyűlölet,
nem feltétlenül egész-
séges ember.

Valóban van olyan, ami-
kor a tudattalanunk első
látásra megérzi, hogy a
tükörképünk az a sze-
mély, akivel találkoz-
tunk. Ha mázlink van,
akkor ő is a tükörképét
látja meg bennünk.

Sokan azt gondolják,
hogy ha a szerelem sze-
retetté válik, akkor átlé-
pünk valamilyen ha-
tárt, de ez nem így van. 
A szeretetnek talán a
legmagasabb rendű for-
mája egy kiteljesedett,
érett szerelem vagy sze-
retetkapcsolat, ami tar-
talmazza a szeretetet, az
erotikát, a barátságot és
talán még a felebaráti
szeretetet is.
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Mozgalmas életet él a Face-
bookon Fazakas Attila atya.
A fiatal katolikus pap élő-
ben közvetíti a szentbeszé-
deit, esküvőn szelfizik az
ifjú párral, keresztelőn a
családdal. Azt mondja, az
internet semmiképpen sem
pótolja a miselátogatást, il-
letve a személyes kapcsola-
tokat. A semminél azonban
biztosan több.

– Két-három éve egy informa-
tikus ismerősöm hívta fel a fi-
gyelmemet arra, hogy a
Facebookon létezik az élő
videó lehetőség, és milyen jó
lenne, ha a szentbeszédeket
élőben adnám. Így olyan bará-
taim is bekapcsolódhatnak,
akik nem tudnak eljönni a mi-
sére, mert az országban vagy
éppen a nagyvilágban szerte
élnek, de szeretnék látni és
hallani az üzenetet – mesélte
el a 37 éves Fazakas Attila
atya, hogyan nyílt ki számára a
világ az újabb, okostelefonos
lehetőséggel. A móravárosi és
az algyői katolikus templom
plébánosa azóta nagy ünnepe-
ken, azaz vasárnapokon és
hétköznapokra eső ünnepe-
ken „élőzik”.

Nem jönnek a trollok

– Azt szeretném elérni, hogy
ne csak a negyedórás, húsz-
perces szentbeszédek legye-
nek fenn, hanem olyan
konstrukcióban is gondolko-
dom, hogy akár az egész
szentmise követhető legyen.
Így akit betegsége vagy más
komoly dolog akadályoz,
hogy eljöjjön, ugyanolyan ér-
vényes szentmisén vesz
részt, mintha itt ülne a temp-
lomban. Persze ez nem pó-
tolja a személyes jelenlétet,
mégis többet jelent a semmi-
nél. Sőt megszólíthatok olya-
nokat is, akik esetleg
eltávolodtak az egyháztól 
– mutatja a szükséges esz-
közöket a templomban: wifi a
szentélyben, okostelefon a
szószéken.

Attila atya külön nem hir-
deti meg az élő adásokat; a
Facebook-ismerősei rögtön
látják, és meg is osztják. Hét-
ről hétre tízen-ötvenen nézik
meg élőben. Azt mondja, be-
széde közben látja, ki jelent-
kezik fel, meddig hallgatja az
üzenetet. Utólag is meg szok-
ták nézni százan-százötve-
nen, ez az ismerősei tíz

százaléka. Nem trollkodik
senki, bár ez amúgy sem
tudná kizökkenteni a gondo-
latmenetéből. Nem szokta
ugyan leírni a beszédeit, de a
teológián trenírozták őket
arra, hogy kiszűrjék a zavaró
körülményeket. Jönnek per-
sze üzenetek, jelzések a tele-
fonján, azt látja, mégsem
vonja el a figyelmét. A temp-
lombeli történések jobban
zavarják, de azokon is túllen-
dül, nincs velük gondja.

Mise után válaszol 
a kommentekre

– Mise után válaszolok a
kommentekre, a Facebook-
oldalamat is aktívan haszná-
lom, az egyházközségét is
működtetem külön. A lelki-
pásztorkodásban nagyon
hasznos ez a fórum, mert es-
küvők, keresztelők alkalmá-
val szelfizni szoktam az ifjú
párral, a családdal. Minimum
onnantól ismerősök va-
gyunk. Nagyon jó, mert ha
különben nem találkoznánk,
évente emlékeztet a rend-
szer ezekre az évfordulókra,
és akkor rájuk írok, gratulá-
lok nekik, megkérdezem,
hogy vannak, mit csinálnak.
Nyomon követhetem őket, ők
is engem. Persze ez nem pó-
tolja a személyes kapcsola-
tot, de mégis valami. Még
akkor is megmarad a kap-

csolat, ha esetleg időnként át-
helyeznek – sorolja a mobil-
internet adta lehetőségeket.

– Egyházunk mindkét
nagy ünnepét, a nagyobb
húsvétot és a karácsonyt is
felkészülési időszak előzi

meg: a nagyböjt, illetve az ad-
vent. A készület nemcsak a
bevásárlást jelenti, hanem a
sok jó programot is. Ezeken
keresztül a lelkünket is ké-
szítgethetjük. Lehet ez akár

egy elhatározás is, hogy oda-
figyelek az emberi kapcsola-
taimra, vagy meglepem a
házastársamat, gyerekeimet
mindennap valamivel – java-
solta az ünnep előtti idő-
szakra. 

– Például azzal, hogy mi-
nőségi időt töltök velük. Vagy
elhatározom, hogy odafigye-
lek magamra, böjtöt tartok,
nem iszom alkoholt, nem
eszem húst, nem gyújtok rá.

Ezen a lemondáson keresz-
tül, vagyis a lelki készülődés
tudatos megélésével nem-
csak embertestvéreimnek és
magamnak, hanem a Jóis-
tennek is kicsi jót teszek. Ad-
venti lelki programot adok a

hívek kezébe, amiben a napi
szentírási részek, elmélke-
dés és jócselekedet is talál-
ható. Sőt már sok telefonos
applikáció is elérhető, hogy
az emberi, az isteni kapcso-

lataink és önmagunk felké-
szítését segítse.

Igenis van karácsony
Kevin nélkül

– Bármennyire is elcsépelt a
kifejezés, hogy a karácsony a
szeretet ünnepe és a csalá-
doké, attól válik igazán gyü-
mölcsözővé, ha ez a kettő
egyesül. Ha szenteste kikap-
csoljuk a tévét, félretesszük
a telefont, ünneplőbe öltö-
zünk, és együtt esszük meg
a finom falatokat. Együtt va-
gyunk szeretetben, boldog-
ságban, együtt elmegyünk az
éjféli szentmisére, és minél
több családi programon ve-
szünk részt. Végre idén nem
nézzük meg az ilyenkor
szinte kötelező karácsonyi fil-
meket, mert igenis van 
karácsony Kevin nélkül – fo-
galmazott Attila atya.

Ami pedig nemcsak kará-
csonykor kellene, hogy jelle-
mezzen bennünket, hanem
egész évben: hogy tegyünk va-
lami jót, önzetlenül. A lelki-
pásztor példaként elmesélte,
hogy a minap felhívta egy is-
merőse, és felajánlotta, kará-
csonyra szívesen bevásárolna
valakinek, aki rászorul. Azt vá-
laszolta neki, hogy nagyon
szép gondolat, de ezt ne csak
karácsonykor tegye meg. Ha-
lottak napjára is azt kérte a hí-
veitől, hogy a temetőben ne
csak a saját családi sírjukra te-
gyenek mécsest, hanem gyújt-
sanak egyet azokon is, ahol
nem látnak ilyet. Ő is ezt tette.
Zárás előtt félórával ért ki, de
gyújtott vagy harminc mé-
csest. Jó érzés töltötte el
utána. Nem tudta, kiknek a
sírjára tette, de biztosan örül-
tek neki odafent.

Katolikus papként Attila
atya másképp éli meg az ün-
nepet. Öt éve szolgál Móravá-
roson és Algyőn. Előkészíti a
templomokat, és szentmisét
mutat be. Megjegyzi, dolgos,
mindamellett nagyon szép idő-
szakok ezek. Vízkereszt után
karácsonyozik a családjával,
hiszen addig náluk szezon van
napi három szentmisével,
utána pedig már csak erőgyűj-
tésre marad ideje a következő
naphoz. Szülei is nézik Face-
bookon élőben a szentbeszé-
deit, telefonon beszélgetnek,
és vízkereszt után utazik haza
hozzájuk Sepsiszentgyörgyre.

Dombai Tünde

Fazakas Attila atya móravárosi templomban elhangzó szentbeszédeit az Erdélyben élő szülei is rendszeresen követik
élőben a Facebookon.

Két-három éve egy informatikus ismerőse hívta fel Fazakas Attila figyelmét arra, hogy 
a Facebookon létezik az élő videó lehetőség.

Fazakas Attila móravárosi atya élőben is közvetíti szentbeszédeit a Facebookon

Wifi a szentélyben, okostelefon a szószéken
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Szegedi és Szegedről elszármazott zenészek, újságírók, sportolók és színházi emberek értékelték az évet, é    

Milyen volt a 2018-as év? Mi     
Milyen volt 2018? És mit
vár 2019-től? – ezt kérdez-
tük szegedi és Szegedről el-
származott zenésztől, újság-
írótól, sportolótól, színházi
embertől és cégvezetőtől.

Czutor Zoltán zenész, a Bel-
mondo együttes énekese:

– Mindig nagy reményekkel
vágok neki egy-egy új évnek,
idén is így történt, de az ápri-
lisi fejlemények után egészen
elszomorodtam. Korábban
talán még sosem éreztem
úgy, hogy kialudt a fény az
alagút végén. A destruktív vál-
tozások és a teremtő koncep-
ció nélküli kultúrkampf a
zenei, a színházi és a média-
jövőt is bizonytalanná teszi. 
A családomra próbálok fóku-
szálni és remélni, hogy az a
fajta európai idea – a tudás-
sal, a szabadsággal, a kiemel-
kedő kultúrájával és tisz-
tességével –, amit én is esz-
ményítek, elég mély gyökerek-
kel kapaszkodik a hazámban
még ahhoz, hogy újra felvirá-
gozzék.

Azért a bizakodásomat
nem vesztettem el a jövőt il-
letően. Azzal érdemes foglal-
kozni, hogy mi hogyan
legyen. Az EU-s választások-
tól még számítok valamire,
Szegedről pedig remélem,
hogy megmarad a független-
ség és szabadság bástyája-
ként. És nem a szigeteként,
mert ha sziget marad, akkor
hiába is remélném, hogy újra
kigyúl majd a fény az alagút
végén. De 2019-ben 50 éves
is leszek, ez pedig – ha nem
is akarja, akkor is – kemény
elszámolásra készteti az em-
bert. A magyar átlagéletkor
szerint elértem a kétharma-
dot. Legalább lesz valami,

amiben a fősodorhoz tartoz-
hatom.

Szabados Ágnes, az RTL
Klub Híradójának műsorve-
zetője, riportere: – Sok vál-
tozás történt az életemben,
így meghatározó év volt szá-
momra 2018, de hazudnék,
ha azt mondanám, nem örü-
lök neki, hogy mindjárt vége.
Szerencsére rengeteg szak-
mai sikert köszönhetek
ennek az évnek. Az olvasás-
népszerűsítő akcióm (a
Nincs időm olvasni kihívás)
már második éve dübörög,
idén elértük a 10 ezres csat-
lakozói létszámot. Idén jelent
meg az első könyvem is. Sze-

gedre is sokszor sikerült el-
jutnom, már második éve
tanítok a tavaszi félévben az
egyetemen a volt karomon,
kommunikáció szakon. 

Abban bízom, hogy 2019
életem egyik meghatározó
éve lesz. Remélem, hogy az
idén elindított projektjeim és
a további terveim mind meg-
valósulnak. 2019-ben szeret-
nék többet utazni, és a
bakancslistámról egy-egy óri-
ási úti célt lehúzni. A tanulás
és a fejlődés éve lesz szá-
momra a jövő év. Több tanfo-
lyamot is kinéztem, és lehet,
hogy még az iskolapadba is
visszaülök. Irodalomterapeu-
taként bontogatom a szár-
nyaim, bízom benne, hogy
2019-ben sikerül sokat fej-
lődnöm ezen a területen, és
akár még a szegediekhez is
eljutok ezzel a programmal.

Bodó Richárd, a MOL-PICK
Szeged válogatott kézilab-
dása: – Januárban nem ju-
tottunk tovább a csoportból
az Európa-bajnokságon, de a
világbajnokságon megpróbá-

lunk javítani. A Veszprémben
aratott győzelmünkkel nagy
önbizalmat kaptunk, el lehet

kapni az örök riválist, akár a
saját otthonában is. Tökéle-
tes félév volt, megkoronázva
a bajnoki címmel. Sokkal
jobb volt így a nyári szünetre
menni. A nyár végén osztot-
tuk meg a párommal, hogy
gyermekünk születik. Már
nagyon várjuk, izgatottak va-
gyunk. 

2019 a világbajnoksággal
kezdődik, amelyen legalább
a nyolcadik helyet kell meg-
szereznünk, hogy olimpiai se-
lejtezőt játszhassunk. Ez a
minimum célkitűzés, végre
magyar edzőpárossal készül-
hetünk. Nem kérdés, hogy jö-
vőre a MOL-PICK Szegeddel a
bajnoki cím megvédése a cé-
lunk, de nagy álom, hogy a
Bajnokok Ligájában is bejus-
sunk a Final Fourba. Én
akkor leszek a legboldogabb,
ha minden évben nyerünk
valamit.

Balog József újságíró, szí-
nész: – Színházi szempont-
ból életem legfontosabb éve

volt az idei, hiszen olyan fel-
adatot kaptam, amely renge-
teg szakmai élményt és
tapasztalatot nyújtott. A Pécsi
Országos Színházi Fesztivál
(POSZT) egyik előválogatója
voltam, és mérhettem fel a
határon túli magyar színhá-
zak kínálatát. Óriási élmény
volt látni azt a nyitottságot,
sokszínűséget, amit például
az erdélyi színházak eseté-
ben tapasztaltam. A legmeg-
határozóbb élmény mégis az
Újvidéki Színház Danilo Kis
darabja volt, amely rengeteg
díjat söpört be a fesztiválon
is. Sok új embert ismertem
meg idén a POSZT-on és a
szegedi produkciók révén is.
Eljátszhattam az Úrhatnám
polgárban Jourdain szerepét,
ami a nyár legmeghatáro-
zóbb eseménye volt szá-
momra. 

Egy jó dolog biztosan tör-
ténni fog velem 2019-ben, hi-
szen az Újszegedi Szabadtéri
Színpad avató előadásán én
játszom majd Don Juant
Molière darabjában. Idén 40
év után ismét falusi lettem,
hiszen Szőregre költöztünk,
és a házzal együtt megörö-
költünk egy kismacskát. Ha
egy ilyen kis tündéri állat vár
otthon, mindjárt bizakodóbb
vagy a jövőt illetően.

Németh Anikó, a Szegedi
Füvészkert igazgatója:

– Mozgalmas és sikeres év
volt az idei. Több mint 30
ezer látogatónk és nyolc te-
matikus programunk volt a
füvészkertben. Amire azon-
ban a legbüszkébbek va-
gyunk, hogy létrehoztunk egy
új gyűjteményt – a húsevő
növényekből. Folytatódott a
szakmai együttműködésünk

a Körös–Maros Nemzeti
Parkkal, amelyben élőhely-
rekonstrukciós munkát vég-
zünk a park területén. Ennek
lényege, hogy a művelésből
kivont területekre 10 ezer
olyan növényt telepítettünk,
amelyek segítségével vissza
tudjuk állítani az eredeti álla-
potot a Békés–Csanádi-hát-
ság bizonyos területein. 

2019-ben nagy feladat
előtt állunk, ugyanis új bejá-
rati épület építését kezdjük
meg. A pénzt a fenntartó
egyetem biztosítja, és ameny-
nyiben elkészül a létesít-
mény, sokkal korszerűbb
fogadóépület várja a vendé-
geket. Intézményünk ugyan-
akkor tovább nyit a
szegediek felé, hiszen már
most sokan használják pikni-
kezésre, családi esemé-
nyekre a zöldfelületeinket. 

Frankie Látó dzsesszhege-
dűs: – Ez az év rengeteg vál-

tozást hozott számomra,
sajnos nem mindig a legjob-
bat. Elveszítettem közeli ba-
rátokat, kollégákat, amin
nehezen tudom túltenni
magam. Elhunyt Didier Lock-
wood, akit 1989-ben Francia-
országban a Boulogne-i
Zeneművészeti Főiskola vég-
zős diákjaként ismertem
meg. Ő volt a mentorom, ta-
nárom és az egyik legjobb
kollégám. Továbbra is három
formációban játszom Buda-
pesten, Szegeden pedig évek
óta fellépek a Storyville
együttessel. Novemberben a
Szegedi Jazz Napokon a
Deák Big Band vendégmuzsi-
kusaként játszottam. 

Alakul egy új formáció,
amivel jövőre állunk a nyilvá-
nosság elé. Egyelőre csak
annyit mondok, nagyszerű

zenészekkel játszunk free
jazzt. Igyekszem a zenétől ka-
pott energiával túltenni
magam a nehézségeken.
Rengeteget utazom Szeged
és Budapest között, mert a
lányom kedvéért három éve
hazaköltöztünk, de a mun-
kám a fővároshoz köt. Jövőre
is maradunk Szegeden, mert
Szeged élhető város, ám a
hazai dzsessz központja Bu-
dapest.

Barnák László színházigaz-
gató: – Eseménydús volt

számomra az idei év, mert
direktornak választottak.
Reggeltől késő estig a szín-
házban éltem, még jó, hogy
szemben ülök az ablakkal,
így legalább azt tudtam, mi-
lyen évszak van. Sok volt a
feszültség, mert olyan dön-
téseket kellett hoznom, ami
emberek sorsát érintette,
olyan kollégákét, akiket tíz
éve jól ismertem. Néhány
döntés meg is viselt. Úgy
érzem, az elmúlt félév
engem igazolt: telt házasak
az előadásaink, több pro-
dukciónkra is sorba állnak
a jegyekért, a nagyszínház-
ban pedig már a kakasülőt
is megtöltik a nézők. 

De nem ülhetünk a ba-
bérjainkon, mert 2019 is a
kihívások éve lesz. Szege-
den nagyon pezsgő a kultu-
rális élet, ebben a közegben
kell versenyeznünk a nézők
kegyeiért. Nyárig a két ját-
szóhelyünkön még nyolc be-
mutatónk lesz. Kicsit tartok
a jövő évtől, mert két vá-
lasztás is lesz, ami miatt
biztosan durva lesz a hang-
nem. Úgy érzem, túlzottan
is belefolyt a politika a hét-
köznapjainkba, olyan, mint
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             és tekintettek a jövőbe

     t vár a 2019-es esztendőtől?
az időjárás, ha két ember
találkozik, biztosan szóba
kerül. Jó lenne, ha inkább a
kultúra válna ennyire a min-
dennapi életünk részéve.

Irinyi Tamás diplomás 
szakápoló: – Visszagon-

dolva az elmúlt évre, az a
pozitívum, hogy egyáltalán
még működik az egészség-
ügyi rendszer. Nem sikerült
javítani a szakdolgozók
helyzetén, egy évvel tovább
nőtt az átlagéletkoruk. A fi-
zetések döntően nem vál-
toztak: nyolc százalékkal
nőttek ugyan, mert előrébb
hozták az emelést, de ez
nem érte el a garantált bér
növekedését. A körülmé-
nyek sem változtak gyakor-
latilag. A Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara,
amelynek megyei vezetője
vagyok, kampányfilmet ké-
szített, és országszerte pró-
bálja a fiatalokat meggyőz-
ni, hogy válasszák a szak-
dolgozói hivatások valame-
lyikét.

Negatívumnak értéke-
lem, hogy a kormány részé-
ről nem látok olyan intézke-
dési terveket, amik megállí-
tanák az elvándorlást, il-
letve az egészségügyi rend-
szerváltás felé mutatnának.
Akár arra, hogy stratégiai
ágazatnak nyilvánítanák,
hogy több pénz áramolhas-
son be, vagy hatékonyab-
ban lehessen elkölteni. Az
biztos, hogy így ez a rend-
szer életképtelen. 2019-re
előretekintve félelmeink
vannak. Bejelentettek bizo-
nyos béremelést, ami nagy
valószínűséggel most sem
fogja elérni a garantált bér-
minimum növekedését.

Kecsmár Zsuzsa, az An-
tavo startup vállalkozás
egyik alapítója: – Az idén

amellett, hogy 14 nagyszerű
új munkatársat találtunk,
három rangos díjat is bezse-
belhettünk. Megnyertük
Londonban az online üzleti
világ Oscar-díjaként emle-
getett eCommerce Awards
for Excellence-t, ahol nagy
hírű nemzetközi cégek on-
line kampányai vetélkedtek
egymással. Ugyanitt decem-
berben mi kaptuk a Nem-
zetközi Cég kategória díját a
BOC Brilliance Awardson,
ami megerősítette, hogy jó
az a globális perspektíva,
amivel kezdetektől fogva
dolgozunk. Idehaza pedig a
legszerethetőbb munkahe-
lyek közé kerültünk. A cí-
mért hétszáz vállalat indult,
húszezer szavazat döntött
arról, ki kerülhet be a top
125-be. 

Az Antavót 2012-ben
három társammal – Kecsmár
Attilával, Csarnai Gáborral és
Bencsik Andrással – alapítot-
tuk Londonban Európa leg-
jobb befektetőivel. A divat-
szektorban működő cégeknek
fejlesztünk marketingszoft-
vert, aminek célja a minél ha-
tékonyabb hűségprogramok
kialakítása és sikeres futta-
tása. Az indulás óta dolgoz-
tunk együtt Björn Borggal, de
üzleti partnerünk a Pepsi is.
Hét év alatt négyről 41-re nö-
veltük a létszámunkat. Ma
már a szegedi irodánkban van
olyan kollégánk, aki London-
ból jött hozzánk dolgozni.

Kása Ferenc, az NKM Sze-
ged VE mesteredzője:
– Nagyon kemény év volt
2018, mert az összes szak-
ág megfeszült az egyesület-

nél, de ez teljesítményben
és eredményben mind a
hazai, mind pedig a nemzet-
közi porondon kifizetődött.
Ezt igazolja a pontverseny
megnyerése, ami Magyaror-
szágon mindig presztízskér-
dés. Az utánpótlás-korosztá-
lyok idén is kitettek magu-
kért, nem tudtak minket le-
győzni, de talán Nagy
Bianka és Molnár Csenge
eredményei a legnagyob-
bak. 

Szegedi kenus edzőként
szegedi iskolákból, szegedi-
eket nevelve elérni azt a tel-
jesítményt, amit idén le-
tettek az asztalra, nagyon
nagyra értékelem. 

Jövőre szeretnénk meg-
tartani a pozíciónkat a ma-
gyar kenu szakágban. És ez
hatalmas kihívás, mert min-
denki minket akar megverni.
Hogy szolgál az egészsé-
gem? Elnyűhetetlen vagyok!
Idén is lefutottam a negyven
kilométert. Én ezzel tisztel-
gek a klub és a versenyzők
előtt, és jövőre is tervben van
a hosszútávfutás.

Rácz Anett, a Mátrix Ala-
pítvány elnöke: – Régi vá-

gyunk teljesült idén. A Cen-
terke Adományozó Közpon-
tunknak sikerült új, na-
gyobb helyet találnunk. A
Roosevelt téri 16 négyzet-
méteres helyünkről átköl-
tözhettünk egy Tisza Lajos
körúti 100 négyzetméteres
helyiségbe. November vé-
gén nyitottunk meg az új he-
lyen, és már az első napon
negyven rászoruló család-
nak tudtunk élelmiszercso-
magot adni. Karácsony előtt
ezer mikuláscsomagot osz-
tottunk ki, és játékváloga-
tást is szerveztünk. Az
iskolákba pedig sok ezer
mesekönyvet juttattunk el,
hogy ezzel jutalmazzák a
legjobb tanulóikat. Idén ez
volt az egyik legsikeresebb
akciónk. 

Évente nagyjából 15
ezer különféle adomány
cserél gazdát rajtunk ke-
resztül. Öröm, hogy az ada-
kozók száma nem csökken,
sőt egyre többen szeretné-
nek segíteni a rászorulókon.
Évente most 4-5 millió forint
folyik be az adó egyszázalé-
kokból, ez az összeg viszont
a családi adókedvezmény
bevezetésével évről évre
csökken, korábban volt már
10 millió is. Jövőre szeret-
nénk, ha sikerülne még
több forrást találnunk, hogy
azt vehessük meg a rászo-
rulóknak, amire valóban a
legnagyobb szükségük van.

Juronics Tamás, a Szegedi
Kortárs Balett művészeti
vezetője: – Különleges év

volt számunkra 2018, mivel
két kerek évfordulónk is
volt. A Szegedi Kortárs Ba-
lett fennállásának 30. évfor-
dulóját ünnepelte, mi pedig
Pataki András barátommal

25 éve vezetjük a társula-
tot. Sűrű éven vagyok túl,
ami sok munkával telt. Idén
változott a színház veze-
tése, ami új időszakot jelent
az intézmény életében. Mi
szeretnénk hozzátenni a
magunk magas színvonalú
munkáját a jövőben is. 

2019-ben leszek 50
éves. Remélem, jót hoz
nekem a kerek évforduló.
Optimistán megyek neki az
új évnek. Nagyon sokválto-
zós világ vesz bennünket
körül, éppen ezért fontos
számomra, hogy az a mű-
hely, amit huszonöt év alatt
felépítettünk, stabilan és
tervezhetően tudjon a to-
vábbiakban is működni.

Márton Anita világbajnok
súlylökő: – Nagyon jól in-

dult 2018. Jó versenyeim
voltak a fedett pályás sze-
zonban. Aztán jött a márci-
usi birminghami világbaj-
nokság, ahol országos csú-
csot löktem, és én lettem
Magyarország első atlétikai
világbajnoka. Majd elkezd-
tünk felkészülni a szabad-
téri szezonra. Megsérültem,
ami sajnos egyre rosszabb
lett, júniusban be kellett fe-
jezni az idényt. Eléggé fel-
emás volt 2018 a számom-
ra, mert innentől már a gyó-
gyulás volt a cél, és hogy
újra teljes értékű munkát
tudjak végezni. 

Óriási motivációt adott
év végén, hogy megnyertük
a 2023-as atlétikai vb ren-
dezési jogát. Ősszel férjhez
mentem, szuper volt az es-
küvő. Jövőre szeretnék visz-
szakerülni a dobogó
legtetejére. Márciusban a
fedett pályás Eb-re készü-

lök, viszont a vb rendhagyó
módon elég későn, október
elején lesz. Még ki kell ta-
lálni, hogy a dohai világbaj-
nokságra hogyan nyújtsuk a
csúcsformát.

Lednitzky András, a Sze-
gedi Zsidó Hitközség el-
nöke: – Ellentmondásos

volt az év az ország szem-
pontjából, hiszen akadtak
nemzetközi porondon elért
sikereink, de a világ szá-
mos, meghatározó országá-
tól kaptunk elítélő
véleményt is, elsősorban a
gyűlölködő beszédek miatt.
Rontott a közhangulaton a
CEU-ügy, az egyetemi sza-
badsága csorbítása, vala-
mint a távolság növekedése
a szegények és gazdagok
között. 

Szeged vonatkozásában
az emberek többsége fejlő-
dést tapasztal. A hitközség
mindenben együttműködött
a társegyházakkal, az egye-
temmel, az önkormányzat-
tal és a civil szervezetekkel.
Szegedet élhető, adottsá-
gait jól kihasználó, minden-
napjait tartalmasabbá te-
hető városnak tartjuk,
amely múltjára építve ala-
pozza meg a jelent és ter-
vezi a jövőt. 2019-től azt
várom, hogy finomabbá
válik a közbeszéd, jobban
meg kellene becsülniük
egymást az embereknek,
akik jobban meggondolhat-
nák, mielőtt kimondanak
valamit. 

Hogy mit várok 2019-
től? Legjobban azt, hogy a
kormány tovább támogassa
az új zsinagóga felújítását,
ami ékszerdoboza Szeged-
nek és az országnak.



Évek óta nem tévézik a
hatgyermekes Kepes And-
rás, akinek 7 éves a legki-
sebb gyermeke. A 70 éves
Kepes András regényeket
ír. Szegeden azonban szíve-
sen mesélt anekdotákat a
műsorkészítés kulisszatit-
kairól. Felidézte élete első
interjúját Psota Irénnel, és
azt is, hogyan várakoztatta
meg Glenn Close-t.

– Nem hiányzik a tévézés,
egyetlen porcikámnak sem.
Ha hiányozna, akkor tévéz-
nék. A regényírás pedig ab-
szolút különbözik az újság-
írástól, hiszen egészen más
műfaj, sokkal elmélyültebb
annál. A televízióban is elin-
dultam a riporttól a mélyebb
műfajok felé, a dokumen-
tumfilmig, a dokumentum-
film-sorozatokig. Mindig az
vonzott, hogy valamin lehes-
sen elég sokat dolgozni. Töb-
bek között ezért sem hiány-
zik a televízió, mert erre igen
kevés lehetőség kínálkozik
manapság – mondta Kepes
András a szegedi előadása
előtt. 

– Bár a tévézéshez ké-
pest ez magányosabb műfaj-
nak tűnik, de mivel emberek-
ről írok, mégsem az. Egyéb-
ként az is izgalmas benne,
hogy a jól megalkotott sze-
replő kitölti a rendelkezésére
álló teret. Sőt még olyan dol-
gokra is képes, amire még
maga az írója sem számított.

Mielőtt regényt kezdtem
volna írni, hallottam ilyenek-
ről, de rálegyintettem, hü-
lyéskednek velem. És az a
vicc, hogy ez tényleg így van
– tette hozzá. 

A Tövispuszta című re-
gényének egyik szerep-
lőjéről utóbb meg is kérdez-
ték tőle, miért ölte meg. Azt
felelte, ez volt a sorsa. Meg-
jegyezte, soha nem fordult
elő, hogy valakit egy az egy-
ben megírt volna az életből.
Minden szereplőt három-
négy figurából gyúr össze, és
saját magán is átereszti.
Akkor tud azonosulni egy re-
gényhőssel, ha úgy érzi, be-
lebújt a bőrébe, és meg-
próbálja átérezni, hogy ő mit
érezhet. Még akkor is, ha
nagyon ellenszenves a sze-
replő. Akárcsak egy színész,
ha ellenszenves karaktert
játszik.

– Szerencsére televíziós-
ként hozzászoktam, hogy
emberekkel, olvasókkal talál-
kozom, kérdezgetnek. Gye-
rekkoromtól kezdve előfor-
dultak olyan helyzetek, ame-
lyekben rákényszerültem,
hogy elfogadtassam magam.
Főleg amikor néhány évig in-
tézetben voltam. Ahhoz vi-
szont nekem is el kellett
fogadnom másokat – mond-
ta az alkalmazkodásról. Ez a
két dolog az empátia alapja;
akinél a kettő együtt van, 
az szerencsés ember. Aki
pedig elveszíti a beleérző ké-

pességét, az rettentő szeren-
csétlen.

Bár számon tartja a Face-
book-visszajelzéseket, a leg-

fontosabb számára a család-
jáé, a hat gyermekéé és az
unokáié.  Legkisebb gyer-
meke, a hétéves Lukács még
csak a négybetűs szavaknál
tart, de Lujzi, a korban követ-
kező, már olvassa a könyveit,
izgatja, miről ír a papa. A na-
gyok pedig magától értető-
dően érdeklődnek az édes-
apjuk munkája iránt.

– Karácsonykor összejön
a család. Nemrég, a hetve-
nedik születésnapomon is
mindenki összegyűlt. Nem
szoktam semmit sem kérni,
de a gyerekeim mindig meg-
lepnek valamivel. Különben
megbeszéltük, hogy tizen-
nyolc év felett senki sem
kap ajándékot, és azt is,
hogy aki betölti a felnőttkort,
ezt párás szemmel ugyan,
de tudomásul veszi. Tőlem
azért kapnak könyveket.
Legutóbb a gyerekeim kü-
tyükészlettel leptek meg,
amit rátehetek telefonra,

szemüvegre, pénztárcára,
és jelez, mert felismerték,
hogy nem találok dolgokat.
Vagy olyan személyes meg-

lepetéssel készültek, hogy
elém állt az összes gyerek
és unoka, és rém komoly po-
fával elmondták, elénekel-
ték az összes kis versikét és
dalt, amit gyerekkorukban
tanítottam nekik.

Dombai Tünde
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Névjegy
Kepes András újságíró, te-
levíziós műsorkészítő, író,
egyetemi tanár 1948. ok-
tóber 11-én született Bu-
dapesten. Általános és
középiskolai tanulmányait
három földrészen, három
nyelven, kilenc iskolában
végezte, Budapesten, Bej-
rútban (Libanon) és Bue-
nos Airesben (Argentína).
Legismertebb rádiós-tele-
víziós munkái: Gondolatjel
(Magyar Rádió 1978–80),
Stúdió (MTV 1980–89),
Apropó (MTV 1991–98),
Desszert (MTV 1994–98;
RTL Klub, 2005), Oázis
(MTV, 2000–2001), Ke-
pes (TV2, 1998), Világfalu
(RTL Klub, 2005–2006),
Különös történetek (M1,
2008–2009). A Buda-
pesti Metropolitan Egye-
tem professzora. Lapzár-
tánkkor a legújabb kötete,
az Istenek és emberek ve-
zette a Libri sikerlistáját, a
Líra top 50 és a Bookline
havi toplistáját.

A Psota
Első valóságos tévéinterjúját Psota
Irénnel készítette Kepes András. 
– Akkoriban még nem tudtam, hogy
nekem mint műsorvezető-szerkesztő-
nek is lehet szavam. Mert bebeszél-
ték nekem a kollégák, hogy majd az
operatőr meg a rendező fogja meg-
mondani, mit kell csinálni. Azt találták ki, hogy a művésznő
helyet foglalt valami széken, engem pedig egy alacsony
sámlira ültettek. Rendkívül megalázó volt a helyzet – idézte
fel Kepes. – Ráadásul amikor feltettem a kérdéseimet, ő
kurtán-furcsán csak igennel és nemmel válaszolt. Azt gon-
doltam, micsoda égés. Egy idő után, amikor látta, hogy kezd
könnybe lábadni a szemem, akkor lepillantott, és megkér-
dezte: „Na, csináljak magának egy jó interjút?” Bólintottam:
„Tessék szíves lenni csinálni”. Erre kinyílt, közvetlen és vic-
ces volt. Egy életre megjegyeztem, hogy az interjút sosem a
riporter csinálja, hanem a riportalany. A riporternek maxi-
mum az lehet a dolga, hogy próbálja megnyerni a riportala-
nyát, hogy az hajlandó legyen neki jó interjút adni.

Egy marék giliszta
Amikor Glenn Close Magyarországon forgatta a Találkozás
Vénusszal című filmet, a rendező Szabó István ebben is
amatőröket alkalmazott pici szerepekre. Felkérte barátját,
Kepes Andrást és akkori feleségét is, hogy statisztáljanak
egy jelenetben: két riportert alakítottak egy sajtótájékozta-
tón, ahol Glenn Close-t kérdezték. Az újságíró szabadkozott,
hogy Rozi lányukat a felesége még szoptatja, nem is tudják
kiszámítani, pontosan mikor. A rendező ragaszkodott hoz-
zájuk, kaptak egy külön öltözőt, ahová bevihették a babát.
Persze éppen akkor szopott a kicsi, amikor a forgatás indult
volna. A rendező improvizált, szólt Koltai Lajosnak, az ope-
ratőrnek, hogy rendezze át a világítást. És ott ült a teljes nemzetközi sztárvilág és a sok
statiszta, arra várva, hogy a baba jóllakjon. Amikor jelezték, hogy készen állnak, éppen
akkorra sikerült befejezni a világítást. Kezdődhetett a felvétel. 

– Glenn Close a forgatásról már ismerte, Szabó István pedig szólt is neki, hogy sze-
retnék vele interjút készíteni. Ennek ellenére olyan undorral nézett rám, mint egy marék
gilisztára – mesélte nevetve Kepes András. – Aztán leültünk, és amint bekapcsolt a ka-
mera, a művésznőnek mintha lámpák gyulladtak volna ki a szemében, kedves lett és
megnyerő. Ahogy lekapcsolták a felvételt, megint úgy nézett rám, mint egy marék gilisz-
tára. Tanulság: az a kedvesség, ami sok művésznél természetes, másoknál nem az.

Kepes András: Aki elveszíti a beleérző képességét, az rettentő szerencsétlen.

Kepes András: Gyerekkoromtól előfordultak olyan helyzetek,
amelyekben rákényszerültem, hogy elfogadtassam magam,

főleg amikor néhány évig intézetben voltam



belső óránk szerint
ekkor éppen nem
kellene aludnunk. E
rendszer dolga, hogy
ne legyen végletesen
kimerült az ember. 
A biztonsági rend-
szerünk 35-40 éves
korig működik jól,
utána legyengül, és
csak a biológiai rit-
mus szabályozza az
alvást. Ilyenkor van
az, hogy az ember
hiába nagyon fáradt,
s fekszik le koráb-
ban, nem tud el-
aludni. A csecse-
mőknek hat hétig
nincs bioritmusuk.

Tévhitek

– Sok tévhit van az
alvással kapcsolat-
ban. Az egyik, hogy
az alvás passzív pi-
henő állapot. Olyan,
mintha leparkolnám
az autómat az utcán,
és semmi sem mű-
ködik benne. Pihen.
Az alvás egészen
más. Az alvást úgy
kell inkább felfogni,
mint nagyon aktív fo-
lyamatot, amikor lét-
fontosságú dolgok történnek
a szervezetben, főleg az agy-
ban. Annyira fontos dolgok
történnek ilyenkor, hogy
nincs időnk és energiánk ki-
felé figyelni. Olyan fontos dol-
gok zajlanak bent, hogy le
kell zárnunk a figyelmünket
és tudatunkat a külvilág felé. 

Olyan, mint egy étterem,
amely be van zárva, kívülről
semmi sem látszik, de bent
már főznek, sürögnek-forog-
nak. Hatalmas munka folyik
bent. Az alvás borzasztóan
fontos az egészség szem-
pontjából. Mennyit kell alud-
nunk? A 8 óra munka, 8 óra
pihenés, 8 óra szórakozás
fedi a valóságot. Az európai
átlag 7,2 óra. Komoly problé-
mákat okozhat, ha valaki 3-4
hónapig nem alszik eleget,
ha már fél vagy egy órával ke-
vesebbet alszik, mint ameny-
nyire szüksége van, az is
gondot okozhat. 

Az 5 óránál kevesebb és
a 10 óránál több alvás össze-
függ a halálozással. Aki fel-
nőttkorában több mint 10
órát alszik, az azért alszik
ennyit, mert nagyon rossz az
alvásminősége. Az emberek

egyharmada életében leg-
alább egyszer legalább egy
hónapnál hosszabb ideig al-
szik rosszul. Az mítosz, hogy
az éjfél előtti alvás a legjobb.
Szerintem ezt az általános is-
kolai tanárok vagy a pacsirta
típusú emberek terjesztették
el, akik nem tudnak sokáig
aludni, és reggel aktívabbak.
A bagoly típusú emberek ne-
hezebben kelnek fel, nem
tudnak korán lefeküdni, és
este aktívabbak. Az ember
minél fiatalabb, annál inkább
bagoly típus.

Memória

– Az alvás nagyon egyéni. Az
alvásgörbéje alapján ugyan-
úgy azonosítani lehet az em-
bert, mint az ujjlenyomata
alapján. Mi határozza meg az
alváshosszt? A genetika. Ha
a szüleim keveset aludtak,
akkor feltehetően én is keve-
sebbet fogok aludni. Az élet-
helyzetek. Ha érzelmileg
nehéz helyzetben vagyok,
nagy stresszben, akkor töb-
bet kell aludnom. A beteg-
ség. Ha fertőző betegségben
szenvedek, akkor is többet

kell aludnom, mert az alvás
egyik legfontosabb funkciója
a memória karbantartása.
Memória pedig két helyen
van az emberben, az agyban
lévőt az emlékeink tárolá-
sára és előhívására használ-
juk például tanuláskor, a
csontvelőben lévő immunsej-
tek memóriáját a fertőző be-

tegségek esetén használjuk,
ami alváskor regenerálódik.

Rémálmok

– Az emberek álmai nagyon
egyformák. Sokan álmodták
már, hogy zuhannak, vagy
szeretnének elfutni, de nem

tudnak. Az álma-
ink nagy része
rossz, csak néha
álmodunk szépet.
Szerencsére rém-
álmunk is csak
kevesebb van.
Mindenki és min-
den éjjel többször
álmodik, de nem
mindenki emlék-
szik vissza az ál-
maira. Aki viszont
visszaemlékszik
az álmaira, az is
csak azt hiszi,
hogy visszaemlék-
szik az álmaira.
Valójában arra
emlékszik vissza,
amit az álmairól
gondolt, amikor
felébredt. Mert
van az emberben
egy olyan tulaj-
donság, hogy az
álmokat egy-két
perc alatt elfelejti
az ébredés után. 

Ha érzelmileg
nagyon megérin-
tők voltak az
álmok, akkor a
legfontosabb ré-
szekre emlékezni
szoktak az em-
berek, de a bo-

nyolult összességre, amit egy
álom jelent, már csak töredé-
kesen. Miközben az álmaink
általánosak, az álmaink ér-
telmezése, hogy mit gondo-
lok a saját álmomról, már
nagyon egyéni. Ezzel már dol-
goznak a pszichoterapeuták.
Az álmodás arról szól, hogy
az agyunk pakolászik a kü-

lönböző memóriafiókokban,
az egyikből kivesz valamit, és
átrakja a másik fiókba. A na-
ponta bennünket ért ingerek-
ből eldönti, mi az, amit
eltárol, és mi az, amit kidob.
Ennek a pakolászásnak az
eredményei az álmok.

Szabó C. Szilárd  
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Komoly gondot okozhat, ha valaki 5 óránál kevesebbet vagy 10 óránál többet alszik

Álmodta már, hogy zuhan, vagy szeretne elfutni, de nem tud?
Aludni jó, aludni fontos. Ha nem figyelünk oda az alvá-
sunkra, könnyen megbetegedhetünk, ugyanis ekkor töltőd-
nek fel az energiaraktáraink, védekezünk a fertőzésekkel
szemben. Az alvás egyik legfontosabb funkciója a memória
karbantartása. Mindenki és minden éjjel többször álmodik,
de nem mindenki emlékszik vissza az álmaira, amelyek
amúgy nagyon egyformák.

Vasaljon, ha nem tud aludni!
Ha nem tudunk elaludni, és felkelünk, akkor olyat csi-
náljunk, ami unalmas, és amit nem szeretünk: például
vasaljunk, mert ha az agynak az alvás és a nemszere-
tem tevékenység között kell választania, akkor inkább
az alvást választja – mondta Purebl György. – Ha az agy-
nak az alvás és a szeretem tevékenység között – pél-
dául úgy döntünk, elolvassuk azt a könyvet, amit régóta
akarunk, vagy még két epizódot megnézünk a kedvenc
sorozatunkból – kell választania, akkor alvás helyett az
örömet szerzőt fogja választani.

Hogyan változott az emberi-
ség viszonya az időhöz? –
kérdezte szegedi előadásán
Purebl György pszichiáter,
pszichoterapeuta, aki választ
is adott: – Megnőtt az átlag-
életkor, felgyorsult a testi fej-
lődés – a gyermekeink a fe-
jünk fölé nőnek –, de
lelassult a lelki fejlődés. Fel-
nőttnek tekinthető-e ma egy
18 éves? Hivatalosan igen,
de felnőttként viselkednek-e
a gyermekeink 18 éves ko-
rukban? Nagyon sokan még
nem. A lelassult lelki fejlő-
désnek sok oka lehet. Csök-
ken például az emberi agy
mérete. Erről gondolkodha-
tunk pozitívan, hogy a számí-
tógépeink is egyre kisebbek,
mégis egyre hatékonyabbak
– magyarázta Purebl György.

Elmondta, az antibiotiku-
mok felfedezése előtt hét év
volt egy házasság átlagos idő-
tartama, mert meghalt a fele-
ség vagy a férj. Sokan meg-
özvegyültek, újraházasodtak.
Egyes szociológusok szerint
evolúciós kihívás, hogy har-
minc-negyven évet kell élni
ugyanazzal az emberrel.

Órabeállítás

Egy belső óra diktálja szerve-
zetünk megannyi folyamatá-
nak optimális lezajlását a
napszaknak megfelelően.
Hívják bioritmusnak, bioló-
giai órának, legpontosabb
neve a cirkadián óra – a latin
circa (körül) és dies (nap)
szavakból –, ami egy 24 órát
kitévő napi ritmust diktál.

– Ez az egyik legkötöt-
tebb életfunkciónk, amely

minden sejtben ott ketyeg a
születéstől a halálig. Sok 
biológiai óragénünk van. 
A belső óránk azonban késik.
Be kell állítani, méghozzá
nap mint nap, mert naponta
40 percet késik. Órabeállító
hatása van a fénynek, az
evésnek, a mozgásnak, az al-
vásnak és az örömet szerző
társas kapcsolatoknak is.

Alvásimpulzus

– Az alvást két dolog szabá-
lyozza: 1. a biológiai ritmus,
amelyben az óragének meg-
mondják, mikor kell alud-
nunk, fenn lennünk, aktí-
vabbnak lennünk, mikor mi-
lyen hormonok dolgozzanak
bennünk; 2. van egy bizton-
sági rendszerünk is, az alvás-

ébrenlét homeosztatikus
szabályozása. Ez úgy műkö-
dik, mint általában az élet-
funkciók: ha éhes vagyok,
eszem, ha álmos vagyok, al-
szom. Ez utóbbi rendszer
arra való, hogy ne tudjam túl-
lépni a saját szabályaimat. 

Sokan hajlamosak arra,
hogy ne aludjanak akkor
sem, amikor a biológiai rit-
musuk szerint kellene, mert
mondjuk még el kell végez-
niük valamilyen feladatot.
Hiába jön a bioritmusban az
alvásimpulzus, ellenállnak
annak – kávéval vagy bármi
mással. Ezt egy darabig meg
lehet tenni, de egy idő után
bekapcsol a biztonsági rend-
szerünk. A homeosztatikus
szabályozás biztonsági rend-
szerként működik. Ha túl so-
káig vagyunk ébren, elaltat
bennünket akkor is, ha a

Alváskor létfontosságú dolgok történnek az agyban. 

Purebl György: Akkor álmodunk, amikor az agyunk pakolászik a memóriafiókok-
ban. Mindenki és minden éjjel többször álmodik, de nem mindenki emlékszik

vissza az álmaira. 
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Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum és a Fortepan fotógyűjteményéből

Régi nagy telek és karácsonyok Szegeden
A meteorológusok előrejel-
zései lapzártánkkor csupán
35 százaléknyi esélyt adtak
annak, hogy Szegedre idén
fehér karácsony köszönt.
Ha viszont a népi bölcses-
ségnek hiszünk, az rácáfol
a szakemberekre.

Úgy tartja a mondás, ha min-
denszentekkor jó idő van,
akkor havas, hideg telünk
lesz. Idén száraz, az átlagos-
nál melegebb idő volt. Va-
gyis ha a bölcsesség be-
igazolódik, akkor idén havas
télre számíthatunk – írta a
szilveszter.hu. A Márton-napi

bölcsesség szerint ha ezen
a napon süt a nap, akkor fa-
gyos tél vár ránk. Idén 
november 11-én napos, eny-
hén felhős idő volt, szóval 
ez a jóslás is azt mutatja,
hogy hideg telünk lesz.
Akkor sem lesz melegünk,
ha az a mondás válik valóra,
hogy „ha Márton lúdja jégen
áll, karácsonykor sárban bo-
torkál”. 

Erzsébet azonban ellen-
kezik a többiekkel. A hagyo-
mány szerint ugyanis olyan
idő lesz karácsonykor, ami-
lyen Erzsébet napján van.
Idén enyhe időnk volt no-

vember 19-én, vagyis akár
az átlagosnál is enyhébb
szenteste elé nézhetünk.

Újabb jó hír Katalintól a
fehér karácsonyok kedvelői-
nek, mivel november 25-én
nem fagyott. Vagyis „ha Ka-
talin kopog, karácsony lo-
csog”, akkor a fordítottja
szerint idén kopognia kell.
Végül az András-napi mon-
dás úgy szól: „Szent András
fehér inget veszen, kará-
csonykor feketét”. Novem-
ber idén esővel zárult, ami
újabb reményt adhat azok-
nak, akik hóban szeretné-
nek karácsonyozni.

Ha az 1943-as hó szebbnek is tűnik, az Indóház tér szépsége, a villamosok kényelme 
és általában a nyugalom idén vitán felül szebb. Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar

Motoros karácsonyi találka a Dóm téren 1939-ben. Csak re-
mélhetjük, hogy mindnyájan túlélték a következő zord háborús

éveket. Fotó: Fortepan/Kelemen Zsuzsa

Ezüstgömb, szaloncukor, habkarika 1980-
ból… Szinte hallani a gyerekzsivajt a fenyőfa

körül. Fotó: Enyedi Zoltán
Karácsonyi koncert a Móra Ferenc Múzeumban 1981-ben. 

Fotó: Móra Ferenc Múzeum

1935 telén így csúszkál-
tak a fiatalok a Széche-
nyi téren. Most ugyanezt 
hó és jég nélkül az ideig-

lenes Dóm téri korcsolya-
pályán tehetik meg. 

Fotó: Fortepan/
Plesovszki Ákos (jobbra)

Tíz éve a téli szünet
szánkózással telt a vér-
tói dombon. Forrás: Sze-
gedi emlékkeresők
(balra)

Meglehet, egyszer majd e fölött a fotó fölött fogunk nosztalgiázni: milyen fantasztikus
látványt nyújtott a város 2018-ban a Széchenyi téri óriáskerék tetejéről és az alatta elterülő

karácsonyi forgatagból! Fotó: MTI/Rosta Tibor Fák fehér alagútja a Dóm tér peremén 2014-ben.



Szilveszterre
VÖRÖSLENCSE-
K R É M L E V E S
S Á R G A R É P A -
CHIPSSZEL
Hozzávalók 
4 személyre:
A chipshez:
2 vastagabb sárga-
répa zöldséghámozó-
val hosszanti irányba fel-
szelve, 3 evőkanál kókusz-
zsír
A felszeletelt sárgarépát 4
részre osztjuk. A kókuszzsírt
kis serpenyőben felforrósítjuk
és egy rész sárgarépát
aranysárgára sütjük. A mara-
dék sárgarépát is így készít-
jük el. A kókuszzsír félre-
tesszük.
A leveshez:
20 dkg vörös lencse, 2 köze-
pes sárgarépa apróra dara-
bolva, 1 közepes vöröshagy-
ma finomra vágva, 2 gerezd
zúzott fokhagyma, 2 evőka-
nál olívaolaj, 1 tk. reszelt
friss gyömbér, 1 kk. őrölt ko-
riander, 1 tk. őrölt kurkuma, 

A nagyobbik lánya,
Enikő cukrászdát

üzemeltet Szege-
den, a középső fia,
Norbert mellette

dolgozik, szakács az
Algyői Halászcsárdá-

ban, de most cukrásza-
tot is tanul, valamint van
két kisebb gyermeke, a

nyolcéves Luca és a hatéves
Bence.

– Nagyon büszke vagyok
minden gyermekemre! Nem-
rég azt mondta az édesany-
juk, hogy a kicsiknek a
szakma közelébe se lehet
menniük! De majd látjuk, mi
lesz – mondta nevetve a
csárdatulajdonos.

Barta László arról is me-
sélt, jövőre lesz 30 éve,
hogy az Algyői Halászcsár-
dában dolgozik. – Négyen
kezdtük. Most negyvenen
vagyunk – mondta, és be-
szélt a tízegynéhány éve
nyugdíjba vonult Marika né-
niről, aki csak a saját spicc-
szűrűjével volt hajlandó a
halászlevet főzni. Miután
Marika nénivel a spiccszű-

rője is nyugdíjba vonult, újat
használnak, de Barta László
nem dobta ki Marika néni
spiccszűrőjét, hanem kitette
a csárdában a falra. Az iko-
nikus szűrőt egyébként ma-
gával hozta az előadásra és
megmutatta.

– Mi jut eszükbe az em-
bereknek elsőre
a karácsony
szó hallat-
tán? – tette
fel a kér-
dést, és
meg is vála-
szolta: szere-
t e t ,

család, hó, hideg, evés-ivás.
– Karácsony böjtjére mindig
azt mondta a nagyapám,
hogy akkor csak pálinkát
lehet inni – nevettette meg a
közönségét. – Ilyenkor regge-
lire olajos savanyú káposztát
ettek kenyérrel, ebédre pedig
hús nélküli bablevest és
mákos gubát vagy mákos
tésztát. És halat meg krump-

lisalátát. Itt szeretném el-
mondani, hogy én
nagyon szeretem a halat.
Tizenöt évig mindennap
ettem halat, most már

csak hetente egyszer-
kétszer, de

nem tudom megunni – hang-
súlyozta Barta László, aki
megmutatta egy szép pon-
tyon a filézést. Hallani lehe-
tett a terem hátsó sorában
is, ahogy roppan a szálka a
mester kése alatt.

– Mindig szoktam mon-
dani a vendégeimnek – akik
közül sokan célzottan jönnek
hozzánk Soprontól Debrece-
nig, mert azt hallották, hogy
az Algyői Halászcsárdában a
legjobb a halászlé a környé-
ken –, hogy ahány szálkát 
találnak a halászlében, any-
nyiszor fizetek nekik száz fo-
rintot – mesélte a csárda-
gazda.

– Hogy mi lehet a kará-
csonyi ebéd? Jó tyúkhús-
leves, orjaleves, töltött

káposzta, libasült, geszte-
nyével töltött pulyka,
hurka, kolbász, pecsenye,
bejgli és rétesek. Ilyenkor
dőzsölünk, de hát egyszer
van karácsony – mondta

Barta László az előadása
végén.

Szabó C. Szilárd

Karácsonyra
KARÁCSONYFA
Hozzávalók:
2 tekercs leveles tészta, 
4 alma, ½  citrom leve,  20 g
vaj, 80 g cukor, 5 g őrölt
fahéj, 1 tojás kenéshez, 
180 g mogyoróvaj vagy nu-
tella.

Melegítsük elő a sütőt 180
fokra. Hámozzuk meg az
almát és vágjuk fel apró
kockára, majd locsoljuk
meg citromlével. Egy lábas-
ban olvasszuk meg a vajat
közepes lángon, majd
adjuk hozzá a citromos
almát, a cukrot és a fahé-
jat. Főzzük 10 percig, majd
pürésítsük. A kihűlt szószt
az első réteg leveles tész-
tán terítsük szét úgy, hogy
a széleken kb. 1 centit üre-
sen hagyunk.

Fedjük le a másik tészta-
lappal. Ezt követően vágjuk
a tésztát fenyőfa formájúra.
Majd vágjuk csíkokat a
tészta két oldalába, ágakat

formázva, és óvatosan csa-
varjunk meg minden tészta-
ágat. Az egész fát kenjük
meg a felvert tojással, toljuk
a sütőbe, 25 perc alatt
készre sül.

A kihűlt „fa” ágainak ré-
seit töltsük meg mogyoróvaj-
jal vagy nutellával. 

VASI PULYKAMELL SPE-
NÓTGALUSKÁVAL
Hozzávalók: 
1 kg pulykamell, 2 dl tej, 2
gerezd fokhagyma, 2 ek.
liszt, 2 ek. olaj, só, késhegy-
nyi pirospaprika. A mártás-

hoz: 20 dkg gomba, 1 ek.
olaj, 1 kis fej vöröshagyma, 1
púpos kiskanál liszt, 2 dl tej-
föl, só, törött bors, 1 csokor
petrezselyemzöld. 
A körethez: 30 dkg spenót,
1 tojás, 10 dkg vaj, annyi
liszt, amennyit felvesz, só, tö-
rött bors. 

A pulykamellet vékonyan
felszeleteljük, kiklopfoljuk,
és egy napig a tört fokhagy-
más, sót tejben tartjuk a
hűtőben. Másnap leitatjuk
róla a nedvességet, a papri-
kás lisztben megforgatva

kevés olajon kisütjük.  Köz-
ben elkészítjük a mártást.
Az olajon üvegesre pároljuk
a finomra vágott vöröshagy-
mát, hozzáadjuk a tisztított,
szeletelt gombát, ízlés sze-
rint sózzuk, borsozzuk,
majd addig pároljuk, míg
saját levét el nem főtte.
Ekkor meghintjük a liszttel,
felengedjük annyi pulyka-
áztatótejjel, hogy sűrű már-
tást kapjunk, és jól össze-
forralva, apróra vágott pet-
rezselyemzölddel ízesítjük.
Végül a tejföllel összeforró-
sítjuk. A mártást a melegen
tartott húsra öntjük. 

A spenótot megfőzzük, le-
szűrjük, nagyon apróra vág-
juk. Elkeverjük a tojással, 5
dkg olvasztott vajjal meg
annyi liszttel, hogy galuska-
keménységű masszát kap-
junk. Sóval, törött borssal
ízesítjük, és forrásban levő
sós vízbe szaggatjuk. Akkor
jó, ha feljött a víz színére. Le-
szűrve a maradék vajjal ke-
verjük össze.

2018. DECEMBER 22., SZOMBAT

Tizenöt évig mindennap
ettem halat, most már csak
hetente egyszer-kétszer, de
nem tudom megunni –
mondta Barta László, az Al-
győi Halászcsárda tulajdo-
nosa.

Rögtön belekóstoltak a té-
mába az érdeklődők Barta
László előadásának legele-
jén, ugyanis az Algyői Halász-
csárda tulajdonosa egy
teknő haltepertővel érkezett
meg a Senior Centerbe, ahol
az ünnepi étkeinkről – aktu-

álisan a karácsonyi ételekről
– tartott bemutatóval fűsze-
rezett előadást.

Barta László mesélt a
családjáról, arról, hogy öt
gyermeke van: a legidősebb,
László Új-Zélandon szakács,
ahol már rangos gasztronó-
miai díjat is nyert. Amikor a
nagyfiáról mesélt, aki azt
mondta neki, „apuka, az én
díjamnak az algyői csárdá-
ban van a helye”, elcsuklott
Barta László hangja. Igazán
megható volt. Nagyon hiá-
nyozhat neki László fia… 

Az Algyői Halászcsárda tulajdonosa mesélt a családjáról, Marika néniről és az ünnepi ételekről

Barta László: Ilyenkor dőzsölünk, 
hiszen egyszer van karácsony

Marika néni spiccszűrője az algyői csárdagazda kezében.
Az ikonikus darab kint van a csárda falán.

Barta László megmutatta, hogyan kell halat filézni.

Ünnepi receptek a Szegedi Tükör ajánlásával

ÜNNEPI ÉTELEINK l 1 3

2 babérlevél, só, bors, fi-
nomra vágott petrezselyem-
zöld, friss citromlé.

Az olajon megpároljuk a
vöröshagymát, a fokhagymát
és a gyömbért. Beleforgatjuk
a sárgarépát és jól átmosott
vörös lencsét. Összekeverjük
a fűszerekkel, sózzuk és bor-
sozzuk. 1,2  liter vízzel felen-
gedjük és kb. 25 perc alatt
puhára főzzük. A babérlevele-
ket kivesszük és turmixoljuk. A
félretett sült kókuszzsírból 
2 evőkanálnyit belekeverünk.
A citromlével ízesítjük. Tálalás-
kor petrezselyemzölddel és
chipsszel tálaljuk.
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VERETLENEK MARADTAK
HAZAI PÁLYÁN. A MOL-PICK
Szeged 39–23-ra legyőzte a
Ceglédi KKSE együttesét
2018 utolsó hazai bajnoki
mérkőzésén. Ezzel Juan Car-
los Pastor együttese a teljes
idei naptári évben veretlen
az újszegedi Városi Sport-
csarnokban. Sem a Bajnokok
Ligájában, sem a magyar baj-
nokságban nem tudta győz-
tesen elhagyni az újszegedi
sportcsarnokot az aktuális el-
lenfél.

ÉRMES ÉVZÁRÓ. Eszter-
gomban zárta az évet a Com-
bat „D” SC kick-box egye-
sülete. A Mikulás-kupán ti-
zenhét szegedi versenyző
vett részt, és összesen tíz
arany-, tíz ezüst- és nyolc
bronzérmet szereztek. Közü-
lük is kiemelkedik Vas Csaba
(+94 kg), Sashegyi Olivér (32
kg) és Kovács Laura Fanni
(46 kg), ők hárman a kick-
light és a light-contact sza-
bályrendszerben is arany-
érmesek lettek.

ÚJ JÁTÉKOS A FEDÉLZE-
TEN. Új arcot láthatunk a 
Naturtex-SZTE-Szedeák férfi
kosárlabdacsapatának edzé-
sén. A 27 éves szerb Alek-
sandar Ponjavics (képünkön)
érkezett a Tisza partjára.

Posztját tekintve bedobó,
U18-os Európa-bajnok, 11-
szeres U20-as válogatott, és
bosnyák ezüstérmes, vala-
mint kupagyőztes. Ponjavics
a bosnyák BC Igokea Alek-
sandrova gárdájától érkezett
a Szedeákhoz.

ÚJ CSARNOK AZ EB-RE. A
Felső Tisza-parton fog állni a
MOL-PICK Szeged új otthona.
A tervek szerint 2021 szep-
temberére készül el a 8000
férőhelyes aréna, így a
2021/2022-es szezonban
már ott fogadhatja ellenfeleit
a csapat. Egyúttal helyszíne
is lesz a 2022-es magyar–
szlovák közös rendezésű 
Európa-bajnokságnak.

Két harmadik hely az ökölvívóktól

Bokszbronzok
Budapesten, az Országos Ökölvívó Bajnokságon zárta az
évet a Boxvilág Ökölvívóképző SE. Két bronzérmet szerez-
tek Szuknai Zsuzsanna tanítványai.

harcolt, a bírók 3–2-es osz-
tott pontozással az ellenfelét
látták jobbnak. A szegedi
ökölvívó ennek ellenére érté-
kes pontszerző helyen vég-
zett. 

Pink Rolandnak (szintén
69 kg-ban) nagy csatában,
határozott, kemény támadá-
saival sikerült győztesen el-
hagynia a ringet Mészáros
Ákossal szemben. Itt azon-
ban felrepedt a szemöldöke,
ennek ellenére vállalta a vá-
logatott Kozák László elleni
elődöntőt, de ez olyan sérü-
lésnek bizonyult, ami után a
döntőbe kerülésért vívott
csatát fel kellett adnia két
menet után, így bronz jutott
neki. Karácsonyi Valentina
az olimpiai súlyban, 51 kiló-
ban indult, és szintén a do-
bogó harmadik fokára
állhatott fel. Ezzel pedig
véget ért a szegedi ökölvívók
számára a 2018-as év, már
ami a versenyeket illeti.

Ötvenegy egyesület érkezett
Budapestre a Halassy Olivér
Sportközpontba az ökölvívó
országos bajnokságra. A Box-
világ Ökölvívóképző SE-ből
hárman húztak kesztyűt. Ta-

kács Petra élete első OB-ján
léphetett kötelek közé, 69
kg-ban. Újoncként a rutinos-
nak számító MTK-s László
Szilvia ellen küzdött, és bár
végig támadó szellemben

Mester és tanítványok. Balról jobbra: Pink Roland, Takács
Petra, Karácsonyi Valentina és Szuknai Zsuzsanna.

Továbbjutottak a tekések

A legjobb nyolc között

Remek kajakos év

Idén is bajnokokat neveltek
Megtartotta évzáróját az NKM Szeged Vízisport Egyesület,
ahol megannyi felnőtt és fiatal tehetség idei munkáját dí-
jazták. A klub 26 nemzetközi és 145 országos bajnoki
érmet szerzett 2018-ban.

bajnokok, és száznegyvenöten
szereztek országos bajnoki
érmet. Ebben a statisztikában
a kajak-kenu és az evezős 
szakág is benne van. Elké-
pesztő számok. Hazánk leg-
jobb egyesületét tizenhárom
évig irányító klubelnökének,
Dervarics Attilának is megkö-
szönték a munkáját, a klubtól
egy kajakot kapott búcsúaján-
dékba, amivel az unokákat ta-
níthatja majd a sportágra. Az
NKM Szeged VE idén is bajno-
kokat nevelt!

Európa- és világbajnoki címek
és országos bajnoki elsőségek
fémjelezték idén is az NKM
Szeged VE évét. A klub rendkí-
vül eredményes esztendőt
zárt, hiszen a nemzetközi sike-
rek mellett a mezőnyben is pa-
rádézott. Megnyerte az egye-
sület pontversenyét. A számok
is igazolják az impozáns telje-

sítményt. A nemzetközi verse-
nyeken, amiben a felnőtt és
utánpótlásversenyek is benne
vannak, összesen huszonöten
ültek vagy térdeltek hajóba, és
huszanhatan állhattak fel a do-
bogóra. 

A versenyzők a hazai po-
rondon is kitettek magukért.
Hetvennégyen lettek országos

Egy képen az NKM Szeged VE sikeres és népes tábora.

A Bálint Sándor Általános Iskolában járt a Szedeák

Örök élményt szereztek

Együtt tornáztak kicsik és nagyok – hatalmas élmény volt
a gyerekeknek.

Rendhagyó órát tartottak a
Bálint Sándor Általános Isko-
lában. A negyedik osztályo-
sok Juhos Leventéékkel
tesiztek.

Tápén, a Bálint Sándor Általá-
nos Iskolában testnevelésórán
vett részt a Naturtex-SZTE-Sze-
deák férfi kosárlabdacsapata.
A negyedik osztályosok külön-
leges negyvenöt perce közös
bemelegítéssel kezdődött,
ahol a gyerekek mutatták meg,
milyen feladatokat végezzenek
Marko Bolticék. 

Nem kellett sokat várni
arra, hogy előkerüljön a
labda. Vegyes csapatokat ala-
kítva büntetődobó verseny

vette kezdetét. Ezután egy
„gálamérkőzést” láthattak a
Bálint Sándor tanulói, ahol a
fiatalok az öregek ellen ját-
szottak. Ugyanezen elosz-
tásban játssza hétfői foci-
meccseit is a csapat. A látvá-
nyos kosarak, zsákolások na-
gyon tetszettek a gyerekek-
nek, de ami ezután követke-
zett, talán még jobb volt:
közös fotókat lehetett készí-
teni a játékosokkal, aláíráso-
kat gyűjtöttek a fiatalok, és
mezeket is kaptak Juhoséktól.

Osztatlan sikert aratott a
Szedeák testnevelésórája, így
a jövő szurkolói is minden bi-
zonnyal biztosítva lesznek a
meccseken.

Népes szurkolótábor előtt vívta ki a továbbjutást a Szegedi TE.

5–3-ra kapott ki a Szegedi
TE férfi tekecsapata a Baj-
nokok Ligájában az olasz
KK Neumarkt otthonában.
Hazai pályán összejött a
visszavágás, sőt a továbbju-
tás is!

Igazi tekecsemegének ígérke-
zett a Szegedi TE–KK Neu-
markt összecsapás a
Bajnokok Ligája nyolcaddön-
tőjének visszavágóján. Már
csak azért is izgalmas volt a
párosítás, mert az olaszoknál
játszik a két egykori szegedi,
Igor Kovacsics és Ernyesi Ró-
bert. Ők most tértek vissza
először az újszegedi teke- és
bowlingcentrumba, immár el-
lenfélként. Sok babér azon-
ban nem termett nekik, mert

ugyan Szél Tibor elvesztette
saját szettjét, de Jovan Csalics
hozta a pontot.

Majd a csapatkapitány,
Karsai Ferenc és a fiatal Lon-
csárevity Adrián is győztesen
jöhetett le a pályáról. Bran-
csek János sem kegyelme-
zett ellenfelének, Kiss
Norbert parádés játékot be-
mutatva 651 fáig jutott, de
ez is kevés volt a győzelem-
hez Kiss Tamás ellen. Ám a
Neumarktot ez sem mentette
meg a kieséstől. 6–2-re nyer-
tek a szegediek, ezzel 9–7-
es összesítéssel jutottak
tovább. A folytatás sem ígér-
kezik könnyűnek, a magyar
bajnok Zalaegerszegen kell
túljutnia a Szegedi TE-nek a
Final Fourba jutásért.



2018. DECEMBER 22., SZOMBAT PROGRAMAJÁNLÓ l 15

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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 26. 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: A szegedi katicabogár a magyar kibernetika jelképe. A nyertes: Giliczéné Hanzó Melinda. Gratulálunk! 

A MINISZTER FÉLRELÉP
Időpont: december 27., csütör-
tök, 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A nagy sikerű A miniszter félre-
lép című film újra színpadon a
Bánfalvy Stúdió előadásában.
Főszerepben: Gesztesi Károly,
Bugár Anna, Gregor Bernadett,
Beleznay Endre.

JOHN LENNON ÉS YOKO
ONO  
Időpont: december 28., pén-
tek, 18.30
Helyszín: Belvárosi mozi
John Lennon és Yoko Ono sajá-
tos látványvilágú zenés filmje di-
gitálisan felújított képpel és
újrakevert hanggal tér vissza
rövid időre a mozikba. A film
1972-ben, főként Lennon és
Ono angliai otthonában készült,
és az ikonikus Imagine album

születését dokumentálja, de
betekintés nyújt a művészpár
életébe és mindennapjaiba is.
Feltűnik a filmben Fred Astair,
Andy Warhol és Miles Davis is.
A filmben elhangzik az Imagine
album teljes zenei anyaga. Ko-
rábban soha nem hallott stú-
diófelvételen John és zenekara
George Harrisonnal közösen
adja elő a How Do You Sleep?
és az Oh My Love című számot.

BÚÉK SZEGED 2019! 
Időpont: december 31., hétfő,
20 óra
Helyszín: Széchenyi tér
Óévbúcsúztató utcabálmaraton
a Széchenyi téren

20 óra: BÚÉK 2019! Warm Up:
DJ Horváth András
21 óra: Roxilveszter – magyar
rockzenei válogatott
23 óra: Lóci Játszik együttes
#nemszilveszterezeljobban-
mintén című élő koncertje
Éjfélkor ünnepi tűzijáték a Szé-
chenyi téren

0 óra 10 perc: Lóci Játszik-
ráadás
Éjjel 1 óra: Utcabál az
Útközband zenekarral

BUDAPEST BÁR  
Időpont: január 3., csü-
törtök, 19 óra

Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Budapest Bár-koncertek-
ben (lent)  az a jó, hogy min-
dig más élményt nyújtanak. 
A zenekar tengernyi dalból vá-
logat egy-egy koncertre, a fel-
lépő énekesektől függően

más és más a repertoár, sőt a
zenekar is rendszerint meg-
lepi valamivel a közönséget.
Az IH-ban a Farkas Róbert ve-
zette zenekar mellett Behumi
Dóri, Frenk, Keleti András,
Mező Misi, Szűcs Krisztián és
Tóth Vera lép fel.

Lóci Játszik együttes 



DIAgNÓZIS 
December 24., hétfő, 19.55
Tanulható a stressz kezelése,
hogyan előzzük meg a gyer-
mekbaleseteket.
KVANTUM 
December 25., kedd, 20.25

Junior Príma-díjas csillagász,
emberi génszerkesztés.
EgÉSZSÉgPERCEK – IS-
MERETERJESZTŐ FIlMEK
Hétköznaponként 17 és 18
óra között
Hallásvizsgálat, fogápolás,
függőségek, epebajok, pajzs-
mirigygondok – 20 kisfilm
betegségeinkről.

SZEgEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁgOT:
2018. 12. 08-án Bihari Ró-
bert és Horváth Tímea,
Szabó Lajos és Bodor Judit
Nikoletta, Fodor Tamás és
Balogh Ágnes,
Petrik Gergő és
Smeller Niko-
letta.

S Z E g E D E N
S Z Ü l E T E T T :
Sánta Lászlónak
és Bába Ale-
xandra Melindá-
nak 2018. 12.
04-én Sára, Tari
Józsefnek és Mé-

száros Melinda Évának 2018.
12. 05-én Marcell, Kibédi-
Varga Aladár Örsnek és Jónás
Anitának 2018. 12. 05-én
Bence, Szűcs Tamás Norbert-
nek és Maróti Ágnesnek

2018. 12. 06-án Janka, Szabó
Tibornak és Hermann Emíliá-
nak 2018. 12. 06-án Benett
Tibor utónevű gyermeke szü-
letett.
Gratulálunk!

2018. DECEMBER 22., SZOMBAT

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Most olyan dolgokat is
elvárhatnak Öntől, ami

egyáltalán nem köteles-
sége, de a közelgő ünnepre
tekintettel mégis megteszi
nekik. Meglátja, jó érzéssel
fogja eltölteni belül!

BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Ne fektessen energi-
ákat olyan dolgokba,

amelyekben egyáltalán
nem hisz, hiszen a látszat
kedvéért nem érdemes va-
lamit megtenni. Az őszinte-
ség most a legtisztább út.

IKreK (v. 21–vI.
21.) Mintha olyan
problémák orvoslását

várná el másoktól,
amelyeken kizárólag saját
maga tud segíteni. Talán a
nagyobb felelősség hosszú
távon is jó hatással lesz Önre.

rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Úgy tűnik, mindenkép-
pen a kegyeibe sze-

retne valakinek férkőz-
ni, úgy gondolja, most, ünne-
pek környékén ez könnyeb-
ben fog menni. Ne áltassa
magát hiú reményekkel!

OrOSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Itt lenne az
ideje végre, hogy el-

döntse, melyik úton
megy tovább. Lehetősége
lesz a családdal egy meghitt
beszélgetésre, ha nem tud
dönteni, kérjen  segítséget!

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Igen fontos ese-
ményre készülhet, ez

tartja lázban egész de-
cemberben, de nem a kará-
csonyhoz kapcsolódik, hanem
olyasmihez, ami csak két em-
bert érint. Vágjon bátran bele!

Mérleg (IX. 23–X.
22.) Úgy érzi, valami
nagy dolog készülő-

dik, de ezt egyelőre
csak a lelke legmélyén érzi, a
külvilágban semmi nyoma
nincs. Ne legyen türelmetlen,
a csodákra néha várni kell!

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Nem úgy alakul-
hatnak a dolgai, ahogy

várta, szinte már ünne-
pelni sincs kedve. Ne merül-
jön bele ebbe a rosszkedvbe,
hiszen bőven van oka az
örömre és a nevetésre is!

nyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Valaki óvatos-
ságra intheti, de Ön

most sokkal inkább a
szívét követi, mint az eszét.
Néha talán megbocsátható,
ha az ember érző lélekként és
nem egy gépies robotként él.

BaK (XII. 22–I. 20.) 
Egy ideje már megvan
a tudása és a tapaszta-

lata is az előrelépéshez,
mégis mintha most, az év
végén bizonytalanodott volna
el. Ne kápráztassák el a
hamis fények!

vízönTő (I. 21–II. 19.)
Csodás napok várnak
Önre! A lelke tele lesz

örömmel, és annyi szere-
tet fogja körbevenni, hogy úgy
érezheti, szinte el sem bírja a
súlyát. Megérdemli, hisz rend-
kívüli ember!

Halak (II. 20–III. 20.)
Talán nincs is ember,
aki jobban szeret ün-

nepelni és vigadozni,
mint Ön, és ezt most be is bi-
zonyítja! A rokonai le lesznek
nyűgözve a kreativitása és a
jobbnál jobb ötletei miatt. 
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HOrOSzKóP

16 l TARKABARKA

December 22.
szombat

December 23.
vasárnap

December 24.
hétfő

December 25.
kedd

December 26.
szerda

December 27.
csütörtök

December 28.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borongós, esős idő

1/–4
zénó

2/0
viktória

2/–1
Ádám,

éva

3/0
eugénia

Karácsony

3/0
István

Karácsony

4/0
János

4/0
Kamilla

ami nem dőlt össze, azt is le kellett bon-
tani. Jövőre lesz 140 éve, hogy a Tisza ha-
talmas pusztítást végzett Szegeden.
1879-ben a Tisza elnyelte az utcákat és a

házakat, de Szeged lakói hűek maradtak a
folyóparthoz, és a sártengeren soha nem
látott építkezésbe fogtak. (Fotó: Móra Fe-
renc Múzeum/Klösz György)

anyaKönyvI HíreK FOgaDóóra

SzegeD régen

JANUÁR 5., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–
14.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

JANUÁR 7., HÉTFŐ
Dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00
(Tabán Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola –
Tabán u. 17.)
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)

JANUÁR 9., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)

Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (Polgármesteri Hiva-
tal Szőregi Kirendeltség –
Szerb u. 21.)

JANUÁR 10., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik
Dénes: 16.30–17.30 (Pol-
gármesteri Hivatal Kiskun-
dorozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas u. 12.)
Dr. Kozma József: 16.00
(Garam Utcai Óvoda –
Garam u. 1.)

JANUÁR 12., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–
14.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Stresszkezelő 
és elmefejlesztő módszer

2019. február 9–10; 16–17.
Novotel Hotel, 
6721 Szeged, Maros u. 1.

Oktató: Domján Áron

Jegyvásárlás: Natura Bolt,  
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9.  
(62/555-882), valamint a  
rendezvényközpont jegypénztára

AGYKONTROLL tanfolyam

Online jegyvásárlás: www.domjanaron.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Szegedi Tükör következő száma 2019. január 12-én
jelenik meg.


