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Mekkora az 
egója? 
Mit nézzünk, mit 
játsszunk, mit 
olvassunk az 
ünnepek alatt? 
A Szegedi Tükör 
ajánlója.

8.
Így készül a ma-
gány
Bánki György 
pszichiáter: Már 
előbb érünk el 
valakit Ausztrá-
liában, mint a 
szomszédban.
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Sérülésekkel ne-
hezítve zárták az 
évet 
Legközelebb feb-
ruárban lép pá-
lyára a MOL-PICK 
Szeged kézilabda-
csapata.

Városi ösztöndíjak 
Háromszáz szegedi középiskolást és egyete-
mistát támogat ösztöndíjjal az önkormányzat.

4.

Ünnepi asztal

Katkó Krisztina (ké-
pünkön) szerint 
minden család-

nak van egy féltve őr-
zött receptje, még a 
dédnagymama korá-
ból. Az Alkimista Kuli-
náris Műhely séf-
je azt taná-
csolja, hogy 
amit csak 
t u d u n k , 
c s i n á l -
juk sa-
ját ma-
g u n k 
az ün-

nepeken, mert a házi az iga-
zi. A klasszikus hal- 

ételek, a töltött ká-
poszta és a zserbó 
biztos nyerő, de ész-

szerűen, takaréko-
san főzzünk a régi re-

ceptekből és a ha-
gyományos 
a lapanya -
gokból. A 
séf recep-
tet is aján-
lott.
Cikkünk 
a 7. ol-
dalon

Buszok Dorozsmáról 
Újszegedre

Botka László: Harcolni fogunk
Szegeden a kultúra szabadságáért

Boldog karácsonyt  
és sikeres új évet 
kívánunk 
Olvasóinknak!

Szeged a saját tudá-
sával, tapasztalatá-
val aktívan segíteni 

akarja azt, hogyan lehet egy 
élhető, demokratikus közös-
séget építeni a NER világá-
ban – nyilatkozta lapunknak 
Botka László arról a szövet-
ségről, amelyet a napokban 
hozott létre tíz ellenzéki me-
gyei jogú város polgármes-
tere. Szeged polgármeste-
re szerint az októberi önkor-

mányzati választások után 
a legrosszabb forgatókönyv 
valósult meg: az Orbán-kor-
mány bosszút akar állni a 
választókon az eredmények 
miatt. Most a kultúra van 
soron.

Botka László ellen hét 
éven át folytattak lejárató 
kampányt a Szeviép-ügy-
ben, melynek volt vezetőit 
nemrég felmentették. A 
polgármester elmondta, 

hogy nem a Szeviép veze-
tőinek bűnössége vagy ár-
tatlansága érdekli, hanem 
az, hol van több mint két-
milliárd forint közpénz.

A polgármester elárul-
ta: karácsony után a lá-
nyuknak, Zsófiának segíte-
nek kiköltözni az Egyesült 
Államokba, aki San José-
ban jár majd egyetemre, 
sportösztöndíjjal.
Interjúnk a 3. oldalon

Kísérleti jelleggel sűrítet-
te szeptemberben a vá-
ros az autóbuszjáratok 

menetrendjét a kiskundorozs-
mai fürdő és a Mars tér között. 
Sokan használták a reggeli 
és délutáni járatokat. Az utas- 
számlálás adatai meggyőzőek 
voltak, így a közgyűlés a busz-
járat folytatásáról döntött, s ez-
zel Subasa és a kiskertek még 
közelebb kerültek Szeged bel-
városához. 2020. január 1-je 
után ugyanis ütemes, félórás 
követési idővel járnak a bu-
szok, amelyekkel Szegeden át 

egészen Szőregig el lehet jutni. 
Iskolai előadási napokon a ko-
rábbi 6:33-as, 6:58-as és 7:33-
as indulás helyett 6:33-kor, 
6:53-kor, 7:03-kor és 7:33-
kor indulnak majd a 67-es és 
a 67Y-os járatok a kiskundo-
rozsmai fürdőtől; délután pe-
dig 14:10 és 17:40 között üte-
mes menetrendben, félórán-
ként vissza. Nem kell átszállni 
a Mars téren, egy járattal elér-
hető a Széchenyi tér, sőt Újsze-
ged is. A város 16 millió forin-
tot biztosít 2020-ban a sűrített 
buszjáratokra.

A Fidesz-kormány az- 
zal az álságos szö-
veggel akarja beda- 
rálni a kultúra sza-
badságát, hogy bele- 
szólást kér az intéz-
mények működésé-
be. Úgy csinálnak 
évek óta, mintha az 
állam pénze az ő pén- 
zük lenne.

Újjászületett a Belvárosi mozi
Az új filmvászon a második legnagyobb az országban

Nagy várakozás előzte meg a szegedi Belváros mozi 
szerdai átadását. Több száz meghívott vendég és érdek-
lődő jött el a megnyitóra, melyen Botka László polgármes-
ter vágta át a nemzetiszín szalagot. 

A közel egymilliárd forintnyi európai uniós és önkor-

mányzati támogatásból megújuló filmszínház korszerűsí-
tésének első üteme lezárult: megvalósult az épület teljes 
körű felújítása, energetikai fejlesztése és akadálymen-
tesítése. 
Tudósításunk az 5. oldalon

Botka László polgármester és Segesvári László, a mozialapító Lippai Imre unokája egy mozirajongó hölgy társaságá-
ban vágta át a nemzetiszín szalagot az ország legnagyobb mozitermének bejáratánál. Fotó Iványi Aurél 
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– Talán a hívők és a nem 
hívők is jobban vevők az ad-
venti időszakban az ünnepi 
üzenetekre. Milyen üzenettel 
készülnek karácsonyra?

– Ez a lelkészek kihívá-
sait tekintve az egyik legér-
zékenyebb pontunk. Régóta 
prédikálunk a karácsonyról, 
ezért két dolgot kell figyelem-
be vennünk: tartózkodni kell 
attól, hogy újat próbáljunk 
mondani, olyasmit, ami nincs 
benne a Szentírásban, mert 
az csupán hatásvadászat. 
Ugyanakkor igyekszünk any-
nyira új módon elmondani a 
történetet, hogy azoknak is el-
jusson a szívébe és a lelkébe, 
akik évtizedek óta hallgatják a 
Szentírást.

– És milyen üzenet jön ki 
az „egyenlet” végén?

– Ennek az „egyenlet-
nek”, mint üzenetnek, egyet-
len megoldása van: az Isten 
testté lett. Az az Isten, aki az 
eget és a földet teremtette, 
azzal a Szentlélekkel, aki ott 
volt a teremtéskor, úgy dön-

tött, megmenti az embert, az 
életét adja érte, megmenti a 
kárhozattól, legyőzi a halált, 
és örömöt szerez neki az em-
beri életben és utána abban 
is, ami hitünk szerint elkövet-
kezendő. Ez azt jelenti, hogy 
az Isten olyan döntést hozott, 
hogy ő, aki szellem és lélek, 
emberi formát, testet vesz föl 
– Pál apostol a filippiekhez írt 
levelében gyönyörűen leírja, 
nem tekintette zsákmánynak 
az isteni voltát, hanem ember-
ré lett –, és végigélte minda-
zokat, amelyeket mi, emberek 
végigélünk. A bűn kivételével. 
A kísértést ugyanis többször 
érezte, de nem engedett neki. 
Ez a karácsony üzenete. Meg-
született Jézus, és ez vezet 
el a húsvétig, mert a kará-
csonyon túl csak egy üzenet 
van még, a húsvét, vagyis az, 
hogy Jézus meghalt értünk a 
kereszten, és feltámadt har-
madnapon. Ezzel azt bizonyí-
totta, hogy mindaz, amit meg-
tanított nekünk, hiteles.

– Hogyan fordulunk mi, 

Kereskényi: Ha most tudok segíteni, 
máskor miért nem?

Kereskényi Sándor 19 éve vezeti a Honvéd téri református 
egyházközséget. Azt mondja, a karácsony üzenetét tovább 
kellene vinnünk a következő évre.

Kereskényi Sándor: Ha most fontos a szeretet, máskor miért nem? Fotó: Szabó Luca 

addig, amíg nem találtam rá 
Jézus Krisztusra. Huszonhat 
éves koromban úgy döntöt-
tem, benne találom meg, amit 
kerestem. Ha valakinek van 
szellemi igénye az új keresé-
sére, arra, ami megoldás az 
élete kérdéseire, akkor érde-
kes lesz számára a karácsony 
üzenete is.

– Félni kell attól, hogy ka-
rácsonykor jobban megnyílik 
a szívünk, vagy legyen inkább 
az ünnep egyfajta fogódzó?

– Rátapintott a lényegre. 
Az emberek megkérdezhe-
tik maguktól a karácsonyi 
időszakban: ha most tudok 
segíteni, akkor máskor mi-
ért nem? Ha most fontos a 
szeretet, akkor máskor miért 
nem? Ez valóban frusztrálja 
az embert, de hiszem, hogy 
Istentől jön az érzés, amely a 
következő lépésre késztet. Ha 
tudok jó lenni, ki veheti el tő-
lem a jóságot? Amikor segítek 
és jó vagyok, szeretnek. Ez jó 
érzés. Ezt a szeretetet kell ke-
resni mindennap, így érzés- és 
értékközvetítővé válik a kará-
csony az egyén számára. Ez is 
Isten munkája az emberben.

Cservenák Zoltán

emberek egymáshoz mosta-
nában? 

– Ha nem minden napunk 
karácsony, a fentebb említett 
dolgok tekintetében, akkor, s 
ez furcsán hathat egy lelkész-
től, fölösleges a karácsonyt 
ünnepelni. A karácsony a 
hétköznapi felfogásban a 
szeretet, az öröm, a családi 
találkozások ünnepe. Biztos 
vagyok abban, hogy Krisztus 
örül, amikor az emberek ösz-
szegyűlnek, és úgy ünneplik 

meg a családi köteléket, hogy 
valami felsejlik az eredeti ün-
nepből, a karácsonyból. Ha 
mások nem, a gyerekek rá-
kérdeznek, mi az a karácsony. 
Rengeteg felnőtt jön zavarba, 
és azt válaszolja, a karácsony 
lényege a karácsonyfa, az ad-
venti koszorú készítése és az 
ajándékozás. Pedig nem erről 
van szó. Karácsonykor Krisz-
tus születését ünnepeljük. 
„De ki az a Jézus Krisztus? 
Miért hisznek benne?” – jö-

hetnek az újabb kérdések. 
Mindezek arra késztethetik a 
felnőtteket, hogy foglalkozza-
nak a témával. Ez segít célba 
érni a karácsony üzenetének.

– Van foganatja a bibliai 
történeteknek, a karácsony 
üzenetének?

– Úgy hiszem, vágynak 
rá az emberek. Valahol min-
denkiben megvan a mentális 
szükséglet az értékek ke-
resésére. Magam is sokfelé 
kerestem értékeket mind-

Papírba csomagolt kockacukor a fenyőfán
Cserhalmi Rozália átélte a Horthy-, a Rákosi- és a Kádár-rendszert, Szeged bombázását és a forradalmat

apám mindig azt mondta, 
nehogy hazavigyek egy ilyen 
babát, mert mérgezett.

Megtanultam varrni. Ci-
pőfelsőrész-készítőnek tanul-
tam. Dolgoztam nyomdában 

és a paprikában is, majd har-
minchét évig három műszak-
ban a textilművekben. Arra 
büszke vagyok, hogy soha-
sem késtem el.

Szabó C. Szilárd

RÉGI KARÁCSONYOK. Ajándékok 1929-ben: hintaló, 
búgócsiga, gumilabda. Fotó: Fortepan/Simon Tibor

nek testvéréről, a legendás 
szegedi focikapusról, Mihály-
ról már írtunk a Szegedi Tü-
körben. Ő volt az, aki a sike-
res védések után megpuszilta 
a labdát, és szaltózott egyet a 
kapuban.

– Anyám erdélyi lány volt, 
Ditróban született. Ő nevelte 
a gyerekeket, s alkalmanként 
napszámba járt, paprikafüzé-
reket készített Alsóvároson, 
amelyektől piroslottak a há-
zak. Apám a Vajdaságból, 
Bácskatopolyáról származott, 
és vasutasként dolgozott. On-
nan volt szenünk.

– Nagyon nehéz idők jár-
tak a háborúban, szegények 
voltak a karácsonyaink. A 
ditrói rokonok a Hargitáról 
küldtek három fenyőt; ezekből 
egyet megtartottunk, kettőt 
pedig odaadtunk az ismerőse-
inknek. A petróleumlámpa fé-
nye mellett kockacukrot cso-
magoltunk be papírba, majd 
átkötöttük, és azt akasztottuk 
fel a karácsonyfára. De nem 
volt mindig elegendő kocka-
cukrunk. Akkor széndarabo-
kat csomagoltunk be, azzal 

díszítettük a fát. Mivel volt dió-
fánk, a megtört dióból virágot 
formáztunk az asztalon. Hogy 
mit ettünk az ünnepen? Amit 
máskor is: puliszkát. Szegé-
nyek voltunk, mindennapos 
étel volt ez nálunk. Hidegek 
voltak a telek. Olykor akkora 
kupacokba rakták fel a havat, 
hogy nem látszott a házunk. 
Sokat fáztam, mert nem volt 
meleg ruhám. Mindig engem 
küldtek vízért. Egy kilométert 
kellett gyalogolnom, lyukas 
cipőben, egy kanna vízért. A 
Neszler bácsinak volt saját 
kútja, de kivezettette az ut-
cára, hogy másnak is legyen 
ivóvize. Jó ember volt.

Apám nem volt jó ember. 
Bántott bennünket. Ha részeg 
volt, elbújtam, féltem tőle. 
Józanul sokat mesélt. Kará-
csonykor a kályha mellett ül-
dögélt, és a testvéreiről, a csa-
ládjáról, a gyermekkorában 
vele történt dolgokról mesélt. 
Emlékeim szerint a németek 
a vasúti vagonokból dobáltak 
csokoládét a gyerekeknek, 
az oroszok pedig játékbabá-
kat dobtak le a repülőről, de 

Cserhalmi Rozália és család-
ja a petróleumlámpa fénye 
mellett kockacukrot cso-
magolt be papírba, és azzal 
díszítette a karácsonyfát a 
háború idején. Nem volt min-
dig elegendő kockacukruk, 
olyankor széndarabokat cso-
magoltak be. 

– Öten voltunk testvérek, Tóni, 
Miska, Anna, Janika és én. Ja-
nika kétévesen frászt kapott – 
így mondták akkor az epilep-
sziás rohamot –, amibe bele-
halt. Már csak én élek ötünk 
közül. 1931. március 30-án 
születtem Alsóvároson, a Vá-
radi utca 42. alatti házban. 
Akkor ott laktunk, később Új-

szőregen is. Mindannyian ott-
hon születtünk, bábaasszony 
segítségével – mesélte Cser-
halmi Rozália (képünkön), aki-

Átélte, látta, hallotta
Cserhalmi Rozália átélte a Horthy-rendszert, látta és 
hallotta a gettóba zárt szegedi zsidókat, akik egy falat 
kenyérért könyörögtek a kerítésnél; az anyjával megsaj-
nálták őket, vittek is nekik kenyeret. Átélte a bombázá-
sokat, a Rákosi- és a Kádár-rendszert, a forradalmat. 
Két gyermeke született. Az idősebbik fia 1978-ban Né-
metországba disszidált, azóta is ott él, egy televíziónál 
ruhatervező és dizájner. A kisebbik fia Szegeden taxis.
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Botka László: Harcolni fogunk
Szegeden a kultúra szabadságáért

Karácsony előtti interjúnk-
ban Botka László polgár-
mester visszatekintett 2019 
néhány fontos pillanatára. 
Hangsúlyozta, amit koráb-
ban is, hogy a Fidesz, a kor-
mány a döntéseivel nem raj-
ta és az ellenzéki vezetőkön 
áll bosszút, hanem a magya-
rokat sújtja.

– Mozgalmas év volt. Októ-
berben önkormányzati vá-
lasztásokat tartottak, ami 
után kilépett az MSZP-ből, 
nemrégiben pedig szövetsé-
get kötött tíz ellenzéki veze-
tésű megyei jogú város. Ez 
lesz a jövő összefogása?

– Nagyon örülök, hogy a 
huszonhárom megyei jogú vá-
rosból tízben is civil, ellenzéki 
jelölt nyerte a választást. Már 
a kampányban jelezték a pol-
gármesterjelöltek, hogy szá-
mítanak a tapasztalatainkra. 
A megválasztásuk után  egyér-
telművé tettem, hogy Szeged 
a saját tudásával, tapasztala-
tával aktívan segíteni akarja 
azt, hogyan lehet egy élhető, 
demokratikus közösséget épí-
teni a NER világában. Ez szak-
mai jellegű együttműködés, 
abban vagyunk érdekeltek, 
hogy a magyarországi nagy-
városok közösen tudjanak ki-
állni a közös értékek, érdekek 
mellett. Abban is megállapod-
tunk, hogy rendszeresen talál-
kozunk.

– Mi az a szegedi spe-
cialitás, ami alkalmazható 
Tatabányán, Miskolcon vagy 
éppen Egerben?

– Ötödször nyertük meg a 
választást, és minden egyes 
alkalommal az volt a legfon-
tosabb, hogy minden szegedi 
érezze magát otthon a város-
ban. Nem megosztjuk az em-
bereket, hanem közös célo-
kat képviselünk. Azt látom az 
új polgármester kollégáimnál, 
hogy ők is ilyen világot szeret-
nének építeni. Abban szeret-
nék segíteni nekik, hogy ezt 
sikerre tudják vinni.

– Milyen az új szegedi 
közgyűlés?

– Egységes és jó a csapat. 
A többséget alkotó képviselők 
fele már korábbi ciklusokban 
is bizonyított, és hozzájuk 
csatlakoztak az újak. Felállt 
az új városvezetési struktúra, 
kiválóan teljesít az új alpol-
gármester, Szécsényi Rózsa. 
Csapatként dolgozunk, min-
den döntést közösen hozunk. 
Igényt is tartok arra, hogy a 

képviselőink hozzák a külön-
böző lakossági észrevétele-
ket, javaslatokat.

– Október óta számta-
lan törvényt terjesztett be 
a kormány és fogadott el a 
kétharmados többség: ilyen 
a színháztörvény vagy az, 
hogy az iparűzési adóból kell 
megoldani a közösségi köz-
lekedést. Ezek hogyan érin-
tik Szegedet?

– Szomorúan látom, a 
legrosszabb forgatókönyv va-
lósult meg: az Orbán-kormány 
bosszút akar állni a válasz-
tókon az eredmények miatt. 
Ezzel nem a polgármesterek-
nek, hanem a magyaroknak 
ártanak. Az elmúlt időszak azt 
mutatta, hogy minden államo-
sítás, kezdve az egészségügy, 
az iskolák államosításával, 
az önkormányzati feladatok 
elvételével, a szolgáltatások 
színvonalának csökkenését 
hozta magával. Most a kul-
túra van soron. Látszik, hogy 
a Fidesz-kormány be akarja 
darálni a kultúra szabadságát 
azzal az álságos szöveggel, 
hogy beleszólást kér az in-
tézmények működésébe. Úgy 
csinálnak évek óta, mintha 
az állam pénze az ő pénzük 
lenne. A szegediek sok száz 
milliárd forintot fizetnek be 
a központi költségvetésbe, 
melynek csak töredékét adja 
vissza a kormány. Szó sincs 
arról, hogy itt valamilyen önál-
ló kormányzati pénz lenne. Az 
jó, hogy a szakma összefogá-
sára kissé meghátráltak, de 
az se feledjük, igazából nem 
tudjuk, mi fog történni. Ez egy 
kerettörvény, egy kormány-
rendeletben fogják szabályoz-
ni a részleteket. Egyet tudok 
ígérni a szegedieknek és a 
szegedi kultúra képviselői-
nek: minden erőmmel harcol-
ni fogok azért, hogy Szegeden 
meg tudjuk őrizni a kultúra 
szabadságát.

– A közösségi közlekedés 
kapcsán mire lehet készül-
ni?

– A Fidesz-kormány folya-
matosan vonult ki a közösségi 
közlekedés finanszírozásá-
ból. Egyre nagyobb teher ne-
künk a fenntartása. Jelenleg 
az utazóközönség a jegy- és 
bérletbevételekből a költsé-
gek egyharmadát állja. Azaz, 
ha tisztán a jegyek és bérle-
tek árából szeretnénk finan-
szírozni a szegedi közösségi 
közlekedést, az azt jelentené, 
hogy a mostani 7 ezer forintos 

felnőttbérletnek 21 ezer fo-
rintba kellene kerülnie. Ez ér-
telemszerűen nem vezethető 
be, nem vezetjük be. Ezért is 
mondom, hogy nagy teher van 
a vállunkon. Ugyanakkor arra 
nagyon büszkék vagyunk, 
hogy uniós segítséggel folya-
matosan fejleszteni tudtuk 
eddig is a városi közlekedés 
infrastruktúráját. Továbbra 
is az a célunk, hogy teljesen 
elektromossá tegyük a közös-
ségi közlekedésünket. Amel-
lett hogy egyre nagyobb a te-
her, ez egyre fontosabb cél is 
egyben. Biztos, hogy nem fog 
csökkenni a színvonal, nem 
szűnnek meg járatok sem.  
Abban vagyunk érdekeltek, 
hogy a közösségi közlekedés 
minél zöldebb legyen, és azt 
minél több szegedi használja.

– Szabó Sándor, Szeged 
országgyűlési képviselője a 
harmadik híd kapcsán na-
gyon aktív volt a parlament-
ben, de a fideszes többség 
minden alkalommal lesza-
vazta. A kormány szerint 
rendben halad a munka. 
Önök mit tapasztalnak, tény-
leg halad a munka?

– 2017 januárjában írtam 
alá Orbán Viktor miniszter-

elnökkel a megállapodást a 
déli hídról, amely a Modern 
Városok Programban épülhet 
meg. A kormány ekkor kötele-
zettséget vállalt erre, nekünk 
ez volt a legfontosabb prog-
rampontunk. Utána ezt kor-
mányhatározatban erősítette 
meg a kabinet, és több mint 
egymilliárd forintot biztosított 
a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-
nek, hogy kezdje meg a ter-
vezést. Akkor mi pezsgőt bon-
tottunk a városházán, mert 
azt gondoltuk, joggal, hogy a 
kormány végre tényleg elkez-
di az építkezést, megkezdődik 
a tervezői munka. Majd azt 
tapasztaltuk, nem halad a 
munka, nem történik semmi. 
Ekkor írtam levelet Gyopá-
ros Alpárnak, mire ő rettentő 
őszintén azt felelte, hogy a 
kormány túlvállalta magát, 
erre nincs pénz. Ezután meg-
lepődve tapasztaltam, hogy a 
Fidesz és jelöltje engem kezd 
ezzel az egésszel támadni, mi-
közben a híd megépítésével 
kampányol. Az önkormányzati 
választások után Szabó Sán-
dor az Országgyűlésben több-
ször is kérdezett, interpellált. 
Most az a nem hivatalos állás-
pont, hogy talán végrehajtják 

a két éve meghozott kormány-
határozatot, és megkezdődik 
a tervezés. Ez nagyon hosszú 
folyamat. Ahhoz, hogy a 2021-
ben induló új uniós fejlesztési 
ciklus forrásait erre igénybe 
lehessen venni, legkésőbb 
2020-ban meg kell kezdeni a 
tervezést. Ne felejtsük el, az 
unió közös közúti-vasúti híd-
ra ad pénzt, azaz a terveknek 
tartalmazniuk kell a Makón át 
Mezőhegyesig, és onnan to-
vább Békéscsabáig nyúló vas-
útvonal fejlesztési terveit, de 
a Makóig tartó tramtrain ter-
veit mindenképpen. Nagyon 
bízom abban, hogy a kormány 
tényleg betartja a saját válla-
lását.

– Beszéljünk a város adó-
bevételeiről is. Mit mutatnak 
a háromnegyed éves ada-
tok?

– Szeged költségvetése 
stabil. Az elmúlt évek fele-
lősségteljes gazdálkodása 
meghozta gyümölcsét. Évek 
óta elvárás az önkormányzati 
cégeknél, hogy a lehető leg-
költséghatékonyabban kell 
működniük, de az is fontos, 
hogy mindig legyenek új ötle-
tek, hogyan lehet fejleszteni, 
beruházni, emelni a szolgál-

tatások színvonalát. Ez azért 
is fontos, mert a város költ-
ségvetésének kétharmadát 
fejlesztésre, egyharmadát 
működtetésre fordítjuk. Ez 
egész Európában különleges 
arány. Most kezdjük a jövő 
évi költségvetés előkészíté-
sét. A már korábban említet-
tek miatt még sok a bizony-
talanság, amelyek nemcsak 
minket sújtanak, hanem min-
den települést. Nemrég volt a 
megyei jogú városok szövet-
ségének közgyűlése, és ott 
a fideszes polgármesterek is 
ugyanezeket a problémákat 
sorolták a négyszemközti be-
szélgetéseken. Csak ők ezt a 
nyilvánosság előtt nem tudják 
elmondani.

– Mit szól ahhoz, hogy 
felmentették a Szeviép volt 
vezetőit?

– Az ítéletet nem kívánom 
kommentálni. Azt viszont vér-
lázítónak, felháborítónak tar-
tom, hogy hét éven át folytat-
tak Szeged és a személyem 
ellen egy ocsmány lejárató 
kampányt ebben az ügyben. 
Közben közpénzek milliárd-
jait költötték el átláthatatlan 
módon. Ez Lázár János és 
Szabó Bálint közös akciója 
volt. 2009-ben ment csődbe 
a Szeviép, a válság legrosz-
szabb évében, több tízezer 
vállalkozáshoz, építőipari cég-
hez hasonlóan. Ehhez képest 
tíz évvel később kiválasztot-
tak egyet, egyértelműen po-
litikai támadásként felhasz-
nálva ellenem, és több mint 
kétmilliárd forint közpénzt 
kifizettek valakiknek. Engem 
az érdekel, hogy hol van az 
adófizetők pénze. Ezzel azok-
nak kell elszámolniuk, akik 
ezt a vérlázító és felháborító 
dolgot megtették.

– Így év végén jön a szo-
kásos mátrai karácsony, de 
a jövő év eleje azért egy ki-
csit más lesz: a lánya, Zsófia 
San Joséban jár majd egye-
temre.

– Így van, idén sem marad 
el a mátrai karácsony. Utána 
viszont csomagolunk, segí-
tünk kiköltözni Zsófiának. 
Miután letette a magyar 
érettségit, letette az ame-
rikai típusú nyelvvizsgát is, 
majd októberben az ameri-
kai érettségit. Így mehet ki 
sportösztöndíjjal továbbta-
nulni Amerikába.

Garai Szakács László  
– Szabó C. Szilárd

Botka László: Az a legfontosabb, hogy minden szegedi érezze magát otthon a városban.
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Szakkönyveket vesznek,  
konferenciára utaznak  
a városi ösztöndíjasok

Dajka Dalma hatodéves orvostanhallgató boldog, hogy sikerült elnyernie az ösztöndíjat. 
Rezidensként folytatja tanulmányait, szülész-nőgyógyász szakorvos szeretne lenni.  
Nickmann Marcell a Bartók Béla Művészeti Kar klasszikus gitár mesterszakos hallgatója.  
Az ösztöndíjjal a kollégiumi költségeit csökkenti. Fotók: Szabó Luca

Közel háromszáz szege-
di egyetemi és főiskolai 
hallgatót, valamint közép-
iskolás diákot támogat 
ösztöndíjjal idén is az ön-
kormányzat. A szerencsés 
pályázók egy része a város-
házán vehette át az erről 
szóló oklevelet. 

A Szegedi Tudomány-
egyetem 100 hallga-
tója töltötte meg a 

városháza dísztermét szer-
da délután. Valamennyien a 
tanulmányi eredményüknek 
köszönhetően részesültek 
városi ösztöndíjban. Dajka 
Dalma hatodéves orvostan-
hallgató kiváló tanulmányi 
eredménye mellett idén má-
sodik lett egy országos OT-
DK-versenyen. A szeged.hu-
nak elmondta, hogy a havi 
10 ezer forintot szakköny-
vekre és konferenciákon tör-
ténő részvételre fordítja.

Nickmann Marcel szerint 
egy egyetemista legfonto-

sabb bevételi forrását jelen-
tik a különféle ösztöndíjak. 
Az Eötvös Lóránd Szakkollé-
giumban lakik, ott talált rá 
a városi ösztöndíj pályázati 
hirdetésére is.   

Kozma József, a városi 
közgyűlés kulturális bizott-
ságának elnöke ünnepi 
köszöntőjében kiemelte: 
– Szeged a tudásra épült, 
és jövőjét is a tudásra építi. 
Arra a tudásra, amely min-
den helyzetben utat mutat, 
segít eldönteni, hogyan ér-
demes tovább haladni az 
életben. Ezért mi, szegedi-
ek hiszünk abban, hogy a 
tudás felhalmozása a javak 
felhalmozásának legjobb és 
legfontosabb módja – tette 
hozzá Kozma József.

Az ösztöndíjat elnyert 
hallgatókat Gellén Klára, a 
Szegedi Tudományegyetem 
rektorhelyettese is köszön-
tötte. Úgy fogalmazott: az 
egyetem büszke arra, hogy 
a város önkormányzata ilyen 

módon is elismeri az egyete-
men folyó munkát, oktatást. 
A szegedi egyetemnek min-
dig fontos volt a tehetségek 
gondozása, ezért is örömteli, 
hogy a város több ösztöndíj-
programmal is segíti ezt a 
munkát.

A város költségvetésé-
ben idén összesen 27 mil-
lió forint áll rendelkezésre 
száz kiemelkedő tanulmányi 
eredményt nyújtó hallgató 
támogatására, 10 hónapon 
keresztül, havi 10 ezer fo-
rintos ösztöndíjjal. További 
122-en kapnak – rászorult-
ság alapján – havi 5, 7 vagy 
10 ezer forint önkormányza-
ti támogatást a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 
keretében. Ehhez a minisz-
térium további 5 ezer forin-
tot ad.  

A tehetséges középisko-
lások közül 40 részesül egy-
szeri 50 ezer forintos támo-
gatásban.

RÉGI KARÁCSONYOK. Dóm tér, 1939. Fotó: Fortepan/Kelemen Zsuzsa

A harmadik gyertyaláng

Gál Béla, a Radnóti 
Miklós Kísérleti Gim-
názium nyugalma-

zott igazgatója a harmadik 
adventi gyertya meggyújtá-
sakor arról beszélt, hogy a 
felnőttek számára a böjt és a 
bűnbánat időszaka ez. A gye-
rekek az elismerésre, a me-
legségre, a váratlan örömök-
re vágynak ilyenkor. Juhász 
András református lelkész 
hozzátette: nem az ajándé-
kok pénzbeli értéke fontos, 
hanem az, hogy ki milyen 
szeretettel adja. Így már akár 
a karácsonyi készülődés is 
felejthetetlen élmény lehet.

Hétszáz tábla csokit 
gyűjtöttek Szőregen

Fellobbant egy újabb 
adventi gyertya láng-
ja múlt szombat este 

a szőregi Rózsák terén. Az 
ünnepség ezúttal elsősor-
ban az adománygyűjtés-
ről, a rászorulók segítéséről 
szólt. Évek óta együttműkö-
dik a Karitáció Alapítvány 
és a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola. Ezúttal is minden 
osztály aktívan részt vett az 
akcióban, és hétszáz tábla 
csokoládét adtak át az ala-
pítvány képviselőinek, hogy 
beteg gyerekeket és rászo-
ruló családokat ajándékoz-
zanak meg az ünnep alkal-
mából.

Múlt szombat este a szőregi Kossuth Lajos Általános Is-
kola tanulói a bohócdoktorokkal együtt gyújtották meg a 
harmadik adventi gyertyát. Fotó: Iványi Aurél

Tüntettek a régi menetrendért
hoz, amely eddig jól műkö-
dött. Cserébe adott két pár 
szerelvényt, mely sehol nem 
áll meg Szeged és a Nyugati 
pályaudvar között, illetve va-
sárnap közlekedik egy televo-
nat, amely csak Kecskeméten 
áll meg. Mindezt úgy, hogy az 
ütemes indulás megszűnt, a 
csatlakozások száma draszti-
kusan csökkent, a menetidő 
pedig nőtt. 

Botka László polgármes-
ter hetekkel ezelőtt levelet írt 
Homolya Róbertnek, a MÁV 
elnök-vezérigazgatójának a 
régi menetrend védelmében. 
Mint a szeged.hu-nak a pol-
gármester elmondta, nem 
kapott választ. A polgármes-
ter hozzátette: Szabó Sándor 
szegedi országgyűlési képvi-
selő is mindent megtett az 
Országgyűlésben, de csak 
cinikus választ kapott. Annyit 
sikerült elérni, hogy az új me-
netrend ideiglenes lett, csu-
pán fél évre szól.

Dósa Endre felolvasta 
azt a levelet is, ame-
lyet aláírások százaival 

együtt Palkovics László illeté-
kes miniszternek küld el. De-

cember 15-én új vasúti me-
netrend lépett életbe – írta 
meg a szeged.hu. Hosszú idő 
után a MÁV újra hozzányúlt 
a Szeged–Budapest-vonal-

Az Indóház téren vasutasok és utasok tüntettek az eddig meg-
szokott menetrendért. Transzparensre írták a megoldást. 

– Gyásznap ez a mai. A józan ész felett diadalmaskodott 
az ostobaság. Soha nem tudjuk meg, hogy ez az intézke-
dés büntetés a vonalnak, vagy egyszerűen csak butaság – 
mondta az új vasúti menetrend elleni tüntetés szervezője 
vasárnap az Indóház téren. 

Gál Béla nyugalmazott gimnáziumi igazgató és Juhász 
András református lelkész gyújtotta meg Szeged adventi 
koszorújának harmadik gyertyáját múlt vasárnap este a 
Dóm téren. Fotó: Szabó Luca
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Etka anyóra emlékeztek
Zsuzsanna és Jáger Richárd, 
a Bálint Sándor Művelődési 
Ház igazgatója emlékezett 
vissza tevékenységére. Fel-
idézték: Etka anyó 55 éves 
korában döntött úgy, hogy 
megváltoztatja az életét; fel-
rúgott minden szabályt, szo-
kást, és új életet kezdett. 
Volt, aki örült ennek a válto-
zásnak, s volt, aki őrültség-
nek tartotta, de céltudatos-
sága, erős akarata győzött, 
és kitartó munkával elér-
te célját – vagyis kidolgozta 
először az Etka-Jógát, majd 
ezt továbbfejlesztve az Et-
ka-Jóga Erőgyűjtő Módszert.

Egész napos program-
mal és koszorúzással 
emlékeztek a 100 éve 

született Kártyikné Benke 
Etka anyóra, az Etka-Jóga név- 

adójára. Andrássy Éva, az Et-
ka-Jóga Nemzetközi Egyesü-
let elnöke, Tóth Károly ön-
kormányzati képviselő, Etka 
anyó lánya, Bástyiné Kártyik 

RÉGI KARÁCSONYOK. Ünnep 1948-ban. Balra Nagy Imre későbbi miniszterelnök,  
jobb szélen leánya, Erzsébet, mellette annak férje, Jánosi Ferenc, középen pedig gyermekük, 
Jánosi Katalin. Fotó: Fortepan/Jánosi Katalin

Újjászületett a Belvárosi mozi

A jövőre 100 éves Belvárosi 
mozi 762 millió forint vissza 
nem térítendő uniós támo-
gatást nyert korszerűsítés-
re, melyet az önkormányzat 
167 millió forinttal egészí-
tett ki. 

– Valódi örömünnep ez a mai 
nap, hiszen teljes egészében 
megújult a gyönyörű Belvá-
rosi mozi. Száz esztendeje 
szegedi polgárok összefog-
tak, és létrehoztak egy rész-
vénytársaságot, hogy építse-
nek a városban egy „mozgó-
fényképszínházat”. És 1920. 
szeptember 8-án meg is tar-
tották az első előadást. A he-
lyi sajtó azt írta, a közönség 
annyira várta, hogy a meg-
nyitó előtt megtelt az épü-
let. Akárcsak ma – mond-
ta Botka László a megnyi-

tón. A polgármester kiemel-
te, hogy a mozi átadása óta 
most került sor először ilyen 
nagyszabású, az épület min-
den részletét érintő munká-
latokra. Büszke lehet rá min-
den szegedi, hogy a Belváro-
si mozi az ország egyik leg-
szebb, műemléki védettség 
alatt álló mozija. 

Az elmúlt 11 hónapban a 
rekonstrukció során lezajlott 
az épület energetikai moder-
nizációja is. A műemlékvédel-
mi szempontokat figyelembe 
véve hőszigetelést kaptak 
a külső falak és a tetőfödé-
mek, valamint felújították a 
nyílászárókat. A tetőre 150 
négyzetméternyi napelem-
panel került. Az energetikai 
beruházásnak köszönhetően 
45 százalékos gáz- és villamo-
senergia-megtakarítás érhető 

el. Szintén az energiatakaré-
kosság jegyében megújult a 
szellőztetőrendszer és a vilá-
gítás is. 

A legszembetűnőbb vál-
tozás, hogy az átalakítások 
során tágas terek nyíltak 
meg a közönség számára. A 
falak és berendezések vilá-
gos, visszafogott színvilága a 
régi idők eleganciáját idézi. 
Újdonság, hogy az ötszintes 
épület a pincétől a padlásig 
akadálymentesen, lifttel is 
megközelíthető.

Az ország legnagyobb 
moziterme, a Zsigmond 
Vilmos terem 21. századi 
hangrendszert, hangszige-
telést és vetítővásznat ka-
pott. Az új filmvászon jelen-
leg a második legnagyobb 
hazánkban. Nagyobb lett a 
színpad is, ami a koncertek-

nek és élő előadásoknak biz-
tosít kedvezőbb feltételeket. 
A falakat új burkolat borítja, 
a nézők kényelmét vadonat-
új, királykék székek szolgál-
ják. A Balázs Béla terem és a 
Csőke József terem ezentúl 
belülről, közvetlenül is elér-
hető lesz a nézők számára.

Tavaszra, a fejlesztés má-
sodik ütemében elkészülnek 
a turisztikai látványosságok 
is, és megnyílik a VR (azaz vir-
tuális) Mozi és Filmes Élmény-
tár, valamint egy VR Game 
Room (virtuális játéktér) is he-
lyet kap az épületben. 

A Star Wars-rajongóknak 
a megnyitó napján külön 
örömet jelentett, hogy a zá-
róepizódot, a Skywalker ko-
rát már a premier előtt leve-
títették a megújult Belvárosi 
moziban.

Több száz meghívott és érdeklődő volt kíváncsi a teljes egészében megújult Belvárosi mozi szerdai átadóünnepségé-
re. A ceremónia után ajándék filmvetítésre várták a közönséget a Zsigmond Vilmos teremben, mely a szegedi születésű 
Oscar-díjas rendező, Szeged díszpolgárának nevét viseli. Fotó Iványi Aurél 

HIRDETMÉNY

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 62. § (1) bekezdése értelmében a képvise-
lő-testület – a szervezeti és működési szabályzatában megha-
tározottak szerint – valamely településrész sajátos érdekeinek 
képviseletére településrészi önkormányzatot hozhat létre tele-
pülési képviselőkből és más, az adott településrészen élő vá-
lasztópolgárokból.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2019. (X. 25.) önkormányzati rendeletének 84. §-a a telepü-
lésrészi önkormányzatok megválasztása eljárási rendjét az aláb-
biak szerint szabályozza:

1. A településrészi önkormányzat tagjaira a településrészen lakó 
választópolgárok a Polgármesteri Hivatal által biztosított ajánlóí-
ven tehetnek javaslatot.
2. A javaslatnak tartalmaznia kell:
– a javaslatot tevő személy nevét, születési nevét, személyi azo-
nosító jelét, lakóhelyét,
valamint
– a jelölt személy nevét, születési nevét, személyi azonosító je-
lét, lakóhelyét.
3. Jelölt az lesz, akire a településrészen lakó választópolgárok 
ajánlást tesznek, és azt a jelölt elfogadja.
4. A jelölés leadásának ideje és helye a következő:

Tápé városrészben: 
2020. január 6., hétfő, 15–18 óra
2020. január 7., kedd, 15–18 óra
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltségének Ügy-
félszolgálati Irodája (Szeged, Honfoglalás utca 73.)
Településrész határa: a Maros folyó, folytatásaként a Tisza fo-
lyó a Körtöltés vonaláig – a Körtöltéstől az Irinyi János utca pá-
ratlan oldala a Zágráb utcáig – a Zágráb utca páratlan oldala a 
Gerle utcáig – a Gerle utca páratlan oldala a Medveszőlő utcá-
ig – a Medveszőlő utca Szeged közigazgatási határáig – Szeged 
közigazgatási határa a Maros folyóig – a Maros folyótól a Tisza 
folyó a Körtöltés vonaláig

Szőreg városrészben: 
2020. január 8., szerda, 15–18 óra
2020. január 10., péntek, 15–18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltségének Ügy-
félszolgálati Irodája (Szeged, Szerb utca 21.)
Településrész határa: a Kamaratöltés a Makai úttól Szeged köz-
igazgatási határáig – Szeged közigazgatási határa a Kamaratöl-
tésig – a Kamaratöltés a Makai útig
 
Kiskundorozsma városrészben: 
2020. január 13., hétfő, 15–18 óra
2020. január 15., szerda, 15–18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltségé-
nek Ügyfélszolgálati Irodája (Szeged, Negyvennyolcas utca 12.)
Településrész határa: Budapest–Szeged vasúti töltés a Bajai 
útig – a Bajai út Szeged közigazgatási határáig – Szeged köz-
igazgatási határa a Budapest–Szeged vasúti töltésig
 
Gyálarét városrészben:
2020. január 9., csütörtök, 15–18 óra
2020. január 11., szombat, 9–12 óra
Helyszín: Gyálaréti Művelődési Centrum (Szeged, Koszorú utca 
39.)
Településrész határa: az Apály utca mind két oldala – az Apály 
utca vonala a Tisza folyóig – a Tisza folyó (folyásirány szerint) 
Szeged közigazgatási határáig – a Holt-Tisza az Apály utca vo-
naláig

A jegyző jogosult és köteles ellenőrizni a megjelentek személy-
azonosságát és lakcímét (lakóhely, tartózkodási hely).

Az egyes településrészek utcajegyzékét a www.szegedvaros.hu 
oldalon és az ügyfélszolgálati irodákon lehet megtalálni.

Dr. Botka László
 polgármester  
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RÉGI KARÁCSONYOK. Jávor Pál színész 1957 karácso-
nyán. Fotó: Fortepan/Sándor György

Társas a fa alatt:
mekkora az egója?
Karácsonykor nincs jobb családi program, mint társasozni 
a gyerekekkel, a barátokkal. Lipócziné Bíró Ágnes, a Já-
tékfarm alapítója ajánlotta lapunknak a szerinte tíz leg-
jobb társasjátékot. 

A Pozitivity a pozitív 
gondolkodás társas-
játéka, mely lépésről 

lépésre, játékosan, szóra-
koztatva mutatja be azokat a 
gyakorlatban is alkalmazha-
tó technikákat, amelyekkel 
a pesszimista gondolkodás-
mód optimistává alakítható.

Piou Piou vicces kártyajáték, 
amelyben tojásokat kell ki-
költeni, lehet hangosan kot-
kodácsolni és kukorékolni, 
ha jön a róka.

Az Imagine családi tár-
sasjátékban erősen építe-
nek a szövetségekre. Az  
Activityhez hasonló játékban 
sem mutogatni, sem beszél-
ni nem szabad, hanem az 
adott kártyákból kell kivá-
lasztani és összerakni azo-
kat, amelyekkel rávezetheti 
a többieket a megoldásra. 
A Ticket to Ride Europe az 
év családi társasjátéka volt 
Norvégiában. A stratégiai 
játékban a vasútvonala- 
kért megy a harc, s közben 
megismerkedhet Európa 
nagyvárosaival. A Smart Far-
mer – Smart Games farmos 
játék lovakkal, tehenekkel, 
bárányokkal.

A Trónok harca társas-
játékban a Vastrónért folyó 
harcban diplomáciával és 
ravaszsággal lehet befolyást 
szerezni. A játékosok sere-
geket irányítanak, erőforrá-
sokat gyűjtenek a közelgő 
télre, és megpróbálják visz-
szaverni az ellenséges táma-
dásokat. A Concept társasjá-
tékban beszéd nélkül, képek 
segítségével kell rávezetni a 
többieket a feladvány megol-
dására.

Mekkora az egója? 
Mennyire ismeri önmagát? 
És a többieket? Az EGO já-
ték során kérdéseket kell 
megválaszolnia, és meg 
kell tippelnie a többiek vá-
laszát. A jó tippekért pont 
jár. Az EGO-t 14 éves kortól 
ajánlják. A Dixit viszont kor-
határ nélküli, asszociációs 
társasjáték.

A Mars terraformálása a 
jövő stratégiai játéka. 2400-
ban járunk, a Föld túlnépe-
sedett, a játékosoknak kell 
élhetővé tenniük a Marsot. A 

TOP10 társasjáték

  1. Pozitivity
  2. Dixit
  3. EGO
  4. A Mars terraformálása
  5. Piou Piou
  6. Imagine
  7. Ticket to Ride
  8. Smart Farmer
  9. Trónok harca
10. Concept

Forrás: Játékfarm

TOP10 könyv

 1.  Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint
 2.  Dezső András: Maffiózók mackónadrágban
 3.  Edward Snowden: Rendszerhiba
 4.  Kőhalmi Zoltán: A férfi, aki megölte a férfit, 
  aki megölt egy férfit
 5.  Michel Houellebecq: Szerotonin
 6.  Bödőcs Tibor: Meg sem kínáltak
 7.  Závada Pál: Hajó a ködben
 8.  Yuval Noah Harari: Sapiens – Az emberiség rövid 
  története
 9.  Bozóki András: Gördülő rendszerváltás
 10.  Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors – Családi sebek 
  és a gyógyulás útjai

Forrás: saját gyűjtés

Tíz könyv, amelyet ajándékba 
adhat karácsonyra

Az emberiség rövid történetétől az örökölt sorson át a mackónadrágos maffiózókig

Nem az idén legnagyobb pél- 
dányszámban eladott köny-
vek listáját találja itt az 
olvasó. Olyan könyveket 
gyűjtöttünk egybe, ame-
lyek iránt sokan érdeklőd-
nek, és amelyeket jó szívvel 
ajánlunk.

Péterfy Gergely műve 
vérbeli magyar regény, 
amely a 20. és 21. szá-

zad Magyarországán kalau-
zolja végig az olvasót. Dezső 
András, az Index újságíró-
ja elképesztő tudásanyag-
gal rekonstruálta a Maffiózók 
mackónadrágban című köny-
vében, hogyan született meg 
a magyar alvilág az 1970-es 
években.

A volt ügynök, Edward 
Snowden megírta, hogyan 
működik a világ legjobb és 
lényegében mindenre – vala-
mennyiünk elektronikus leve-
lezésére is – kiterjedő megfi-
gyelőrendszere. Dermesztő, 
de kihagyhatatlan olvasmány. 
Kőhalmi Zoltán humorista 
könyve egyszerre krimi és an-
nak paródiája. Az áldozatokat 
101-ig számolhatjuk, ennek 
ellenére a legkevésbé sem 
vérfagyasztó a kötet.

Napjaink egyik legismer-
tebb írója a francia Michel 
Houellebecq, aki szinte min-

den könyvével megbotrán-
koztat. A Szerotoninban a 
depressziós, középkorú főhős 
gyógyszereinek köszönhe-
tően kordában tudja tartani 
kedélyállapotát, de közben 
elveszíti nemi érdeklődését. A 
regény megrendítő vallomás 
az elszalasztott életről.

Bödőcs Tibor a paródi-
akötete után valódi regény-
nyel jelentkezett, amely a 
jelenben és az elmúlt évti-
zedekben játszódó történet, 
a vidék Magyarországáról. 
Magyar Oszkár egy zalai 
kocsma csaposlányának 
meséli el az életét. Bödőcs 
nemcsak a könyv oldalaira, 
de az olvasói lelkébe is ton-
naszámra lapátolja vissza a 

részvétet a Meg sem kínál-
takban.

Závada Pál különös 
vonzalmat érez a történelem 
iránt. A Hajó a ködben a bal-
jóslatú 1944–45-ös évekbe 
repíti vissza olvasóját. Az or-
szág leggazdagabb családjá-
nak, Weiss Manfréd örököse-
inek dönteniük kell, eladják-e 
gyáraikat a náciknak cserébe 
azért, hogy elhagyhassák az 
országot. A zsidótörvények, a 
német megszállás, a zsidók 
megsemmisítéséről szóló tit-
kos tervek világossá tették, 
milyen sors vár a magyaror-
szági zsidóságra. Lehet-e eb-
ben a helyzetben alkudozni? 
Erkölcsileg felvállalható-e a 
menekülés? Bűn-e kollabo-

rálni akkor, amikor egy család 
életben maradása a tét?

Yuval Noah Harari a világ 
egyik legismertebb történésze 
lett néhány év alatt. A Sapiens-
ben arra keresi a választ, hogy 
a kétmillió éves együttélés 
után hogyan és miért maradt 
egyedül az emberfajták közül 
a Homo sapiens. Soha izgal-
masabb történelmi utazásra 
nem hívta még olvasóját törté-
nész, mint a Sapiens írója.

Bozóki András szereplője, 
alakítója, egyben megfigyelő-
je volt a rendszerváltásnak. 
A szerzőt rendkívüli módon 
foglalkoztatja, milyen eszmék-
kel és elképzelésekkel vág-
tak neki az 1989-ben frissen 
megalakult pártok az új világ 
kiépítésének, és nyomon kö-
veti, mit sikerült ebből megva-
lósítani.

Hiába várunk választ szo-
rongásainkra, elhibázott pár-
kapcsolatainkra és ismétlődő 
kudarcainkra – sokszor meg-
esik, hogy a megoldókulcs 
nem a saját életünkben van 
elrejtve, hanem a családun-
kéban. Szülők, nagyszülők, 
távoli rokonok traumái élnek 
tovább bennünk, anélkül hogy 
erről tudnánk. Orvos-Tóth No-
émi könyve ezzel a láthatatlan 
családi örökséggel szembesíti 
olvasóját.

Filmek az ünnepekre
Szubjektív filmes listánkban van minden, mint a búcsú-
ban. Válogasson kedvére!

Szerintünk egyértelmű-
en a Joker az év film-
je, mely a lélek és a 

lélektelenség ábrázolásának 
olyan magas szintjét érte el, 
ami kivételes a filmművészet-
ben. Joaquin Phoenix mes-
termunkája a szerepmegfor-
málás. Pong Dzsunho dél-ko-
reai rendező Élősködők című 
filmjét Arany Pálmával díjaz-
ták Cannes-ban, és az Oscar 
egyik esélyese a legjobb kül-
földi film kategóriában. A feke-
te komédia és dráma elemeit 
ötvöző film – hasonlóan a Jo-
kerhez – a társadalmi különb-
ségeket boncolgatja.

Sam Mendes első világhá-
borús eposzában, az 1917-
ben két fiatal brit közlegény 
azt a feladatot kapja, hogy 
továbbítsanak egy üzenetet 
az ellenséges vonalak mögé, 
amely 1600 ember életét 
mentheti meg. Martin Scorse-

se Az Ír című, különleges han-
gulatú filmjében elénk tárul a 
maffia és a politika összefo-
nódása.

A Lótolvajok Per Petterson 
író regényének filmes adap-
tációja, Hans Petter Moland 
rendezésében. Egy idős, visz-
szavonuló férfiról szól, aki 

előtt megelevenedik a gyerek-
kora, miután visszatért gyer-
mekévei helyszínére. Apa-fiú 
történet, amely az emlékek 
mélyülésével fájdalmassá vá-
lik. Egy letűnt kor tökéletes 
lenyomata Quentin Tarantino 
Volt egyszer egy Hollywoodja, 
amelyet áthat a szomorúság.

Taika Waitti mozijának, a 
Jojo Nyuszinak az alaptörté-
nete szerint egy német kisfiú 
a második világháború idején 
azt képzeli, hogy Adolf Hitler a 
barátja. A bonyodalmak akkor 
kezdődnek, amikor kiderül, 
hogy a lelkes „barna inges” 
kissrác anyja egy zsidó kis-
lányt rejteget a házukban.

A Rocketman Elton John 

életét mutatja be, a popze-
ne egyik legnagyobb zsenijét 
látjuk felnőni a vásznon. Az 
aszfalt királyai című film az 
1966-os Le Mans-i 24 órás 
versenyről szól, amikor is Car-
roll Shelby és csapata az álta-
luk fejlesztett Ford GT40-es-
sel megpróbálják legyőzni a 
Ferrarit.

F. Várkonyi Zsuzsa Férfi-
idők lányregénye című alkotá-
sát Tóth Barnabás filmesítette 
meg, Akik maradtak címmel, 
s a holokauszt-túlélők barát-
ságáról és gyógyulási folya-
matáról szól.
Az összeállítást készítette: 
Bod Péter, Cservenák Zol-
tán és Szabó C. Szilárd

Joaquin Phoenix az év filmjében, a Jokerben. 

TOP10 film karácsonyra

 1. Házassági történet*
 2. Múlt karácsony
 3. Star Wars: Skywalker kora*
 4. Klaus – A karácsony titkos 
  története
 5. V. Henrik
 6. Dumbó
 7. Az oroszlánkirály
 8. Szívek királynője
 9. Családi karácsony*
 10. A kis kedvencek titkos  
  élete 2.

*A Belvárosi mozi műsorán
Forrás: saját gyűjtés
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RÉGI KARÁCSONYOK. Ünnepi ételek, ünnepi asztal 1977-ben. Csirkecomb, mákos nudli, 
majonézes kukorica, vaníliás kifli. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Ünnepi asztal: hal minden mennyiségben
A séf szerint amit csak tudunk, csináljunk saját magunk, mert a házi az igazi

A karácsonyi készülődéskor sem kell a spanyolviaszt fel-
találnunk a konyhában. A régi lett az új divat: a klasszikus 
halételek, a töltött káposzta és a zserbó biztos nyerő, de 
észszerűen, takarékosan elkészítve. Amit csak tudunk, 
csináljunk saját magunk, mert a házi az igazi – mondja 
Katkó Krisztina, az Alkimista Kulináris Műhely séfje, aki 
két receptet is ajánlott.

– Minden családnak van egy 
féltve őrzött receptje, még a 
dédnagymama korából, amit 
most nyugodtan elővehet. A 
korszerű gasztronómiában 
a hagyomány és a moderni-
tás teremt igazi egyensúlyt 
– árulja el Katkó Krisztina, 
Szeged első butikéttermé-
nek séfje. – Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a magyar 
konyha vállalja fel a saját ha-
gyományait. Régi receptek-
ből, hagyományos alapanya-
gokból, de új felfogásban 
érdemes főzni az ünnepek 
idején is. Ez azt jelenti, hogy 
először meg kell ismerünk 
nemzeti gasztronómiánkat, 
és csak azután tudjuk meg-
újítani, mert hagyománytisz-
telet nélkül öncélúvá válik az 
egész folyamat. Jó recepte-
ket könnyű találni, de az el-
készítés technikájára csak a 
régi szakácskönyvek adnak 
kimerítő választ. Szerencsé-
re ma már egyre több kapha-
tó ezekből is.

A karácsony nem egyen-
lő azzal, hogy feltétlenül 
pulykát sütünk, ami ráadá-
sul nem is magyar tradíció, 
hiszen az angolszász gaszt-
ronómiából vettük át. A ma-
gyar konyha a karácsonyi 
ünnepkör legfontosabb alap-
anyagaként tartja számon a 
halat, amely a Tisza-mentén, 
így Szegeden is különösen 
jelentős.

– Az elmúlt negyven-öt-
ven évben a mennyiség volt 
a fontosabb, sok rántott hal, 
sok halászlé, ma már a mi-
nőség került előtérbe az ét-
termekben és otthon is.

A halászlé, a rántott, a 
roston sült hal, a halpapri-
kás vagy a haltepertő egya-
ránt fontos fogása lehet az 
ünnepi asztalnak. 

– Ma már nem a ponty 
a legfontosabb alapanyag, 
visszatért a konyhákba déd-
nagyanyáink kedvenc hala, 
a süllő, de megint divatos a 
harcsa is. Igazi ínyencség-
nek számít az ünnepi aszta-
lon a rántott halikra vagy a 
diós csuka.

Nem kell nélkülöznünk 
az év végén a magyarok má-
sik nagy kedvencét, a töltött 
káposztát sem. Aki teheti, 
akár otthon is savanyíthat 
hozzá káposztát. Nagyon 
fontos a jó alapanyag, ezért 
a hozzá való darált húst és 
füstölt árut is érdemes el- 
lenőrzött háztáji gazdaság-
ból beszerezni valamelyik 
piacon.

Ha minden megvan, 
készítsük nyugodtan úgy, 

ahogy saját nagyszüleinktől 
tanultuk.

– A legjobb recept a csa-
ládi recept, amelyik a szülők-
ről a gyermekekre száll. Ez 
is a nemzeti gasztronómia 
része. Az értékőrzés pedig 
egyre fontosabb. Miközben 
visszanyúlunk a hagyomá-
nyainkhoz, igyekszünk azo-
kat korszerűvé, könnyen 
fogyaszthatóvá tenni. Mára 
eltűntek a régi, nehéz már-
tások, átvették helyüket a 
könnyű pecsenyelevek, és 
újra előkerültek a habverők 

is, mert a levegő mindent 
könnyebbé tesz. Az is na-
gyon fontos, hogy kevesebb 
cukrot használjunk. A „fehér 
méreg” helyett jobb, ha méz-
zel készítjük az ételeinket.

Az ünnepi sütemények-
ben is a hagyományok jön-
nek vissza, a zserbó kará-
csonykor mindent visz; sok 
dióval és tartósítószer-men-
tes házi lekvárral az igazi, de 

legalább ilyen fontos eleme 
a magyar konyhának a kará-
csonyi sós kalács is, amelyet 
az elő- és főételek mellé kí-
nálnak.

– Az ünnepi italokat is a 
tradíciók határozzák meg. A 
tokaji aszú vagy a szamorod-
ni sosem megy ki a divatból, 
akárcsak a Törley pezsgő. 
Újabban ismét divatos a 
szép furmint és a telt kadar-

ka is. Persze étele válogatja, 
melyikhez mit érdemes inni.

Katkó Krisztina arra is 
felhívta a figyelmet, hogy 
az ünnepek idején is fontos 
az alapanyagok takarékos 
használata, az észszerűség. 
Ezzel nemcsak pénzt spórol-
hatunk, de kisebb ökológiai 
lábnyomot is hagyunk ma-
gunk után.

Rafai Gábor

Szakácskönyvek, melyekből karácsonyra is főzhet
Dobos C. József: Magyar-franczia szakácskönyv
Magyar Elek: Az Ínyesmester szakácskönyve
Gundel Károly: Kis magyar szakácskönyv

Katkó Krisztina: Minden családnak van egy féltve őrzött receptje, még a dédnagymama korából. Fotó: Szabó Luca

Hozzávalók:
– 1 egész kacsamáj (kb. 70 dkg)
– 4 dl tejszín
– 4 tojás
– 1 evőkanál puha vaj vagy kacsamájzsír
– 1 kavéskanál só
– csipetnyi fűszer ízlés szerint, fahéj, 
ánizs, szerecsendió vagy amit szeretünk, 
s egy evőkanálnyi narancslekvár (elhagy-
ható) 

A kierezett, megtisztított kacsamájat tur-
mixgépbe tesszük. 
A tejszínt és az összes többi hozzávalót, 
a vaj kivételével, összekeverjük, jól meg-
melegítjük, de nem forraljuk. 
Az elegyet ráöntjük a turmixban levő 

nyers májra, és simára mixeljük. Egy lá-
basban vizet forralunk, s akkora fém- 
vagy üvegtálat helyezünk bele, amekko-
ra kényelmesen ráfér. Az edény alja ne 
érjen a vízbe. 
A forró víz gőze felett, állandó keverés 
mellett, besűrítjük a masszát, hozzáad-
juk a vajat, és kb. 5 perc alatt madártej 
sűrűségűre keverjük. 
A színe világosbarnára színeződik majd, 
ami normális. A masszát formába öntjük 
– előtte, ha szükséges, botmixerrel si-
mítjuk a textúráját –, majd hűtőben der- 
mesztjük. 
Vízbe mártott kanállal, galuskára for-
mázva tálaljuk. 
Pirítós kaláccsal a legjobb. 

Kacsamájhab – mousse au canard

Aktuális
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RÉGI KARÁCSONYOK. Apa és fia Babylon játékkal 1965-
ben. Fotó: Fortepan/Umann Kornél

A magány az ember egyik alapélménye
Bánki György: A technológia lehetővé teszi, hogy kezemben a telefonommal ne a mellettem ülő szeretteimet nézzem, 

hanem valaki mást a távolban
Így készül a magány (a csa-
lád műhelyében) címmel 
tartott előadást Szegeden, 
a Pedagógiai esték soro-
zat keretében Bánki György 
pszichiáter. Mi a magány? 
Magányra vagyunk-e ítélve? 
Mit tehetünk ellene? – ezek-
re a kérdésekre kerestük a 
választ Bánki Györggyel.

– Mikor leszünk magányo-
sak? Gyerekkorunkban, 
kamaszkorunkban vagy fel-
nőttként, amikor például 
elválunk, vagy valami nagy 
csalódás ér? Vagy amikor 
megöregszünk?

– A magányosság nem ki-
kerülhető emberi alapélmény. 
Az egzisztencialista filozófia 
szerint meghatározó élmé-
nyeinkben – betegség, halál, 
tragédia – egyedül vagyunk. 
Hiába van ilyenkor mellettünk 
a legszeretettebb ember, 
nem azt érzi, amit én. Azt ta-
pasztaljuk meg ilyenkor, hogy 
a hozzánk legközelebb álló 
ember nem ugyanaz, mint 
én. Talán utoljára csecsemő-
korban rendelkezünk azzal az 
illúzióval, hogy létezik valaki, 
aki teljes mértékben felfogja, 
hogy én ki vagyok. Természe-
tesen ez is csak illúzió. A ma-
gány innen nézve közös ügy. 
Máshonnan közelítve azt kell 
látnunk, hogy felnövekedve 
olyan sebeket szerezhet az 
ember, amelyek után nem 
tud rendesen tájékozódni. 
Ekkor tartós élménnyé válik a 
magány. Már nemcsak akkor 
jelentkezik, amikor határhely-
zetben vagyunk, hanem fo-

Bánki György pszichiáter: Felnövekedve olyan sebeket szerezhet az ember, amelyek után nem tud rendesen tájékozódni. Ekkor tartós élménnyé  
válik a magány. Fotó: Szabó Luca

lyamatos érzéssé válik, amely 
meghatározza a személyiség 
mindennapjait.

– Mivel kevesebb a ma-
gányos ember annál, aki sze-
rencsésebb, annál, aki nem 
magányos? Mit veszítünk az 
élet teljességéhez képest 
akkor, ha magányosak va-
gyunk?

– A személyiség kiala-
kulásával kapcsolatos ma-

gány mindig veszteség. Nem 
azért, mert a többi embert 
elveszítjük, hanem azért, 
mert saját magunkkal nincs 
kapcsolatunk. Olyan hatá-
sok érik ebben az esetben az 
embert, amelyek miatt nem 
tudja „megtanulni”, hogy ő 
ki volna valójában. Nem tud-
juk ebben az állapotban, mit 
érzünk, mit érezhetünk, mit 
fejezhetünk ki, mit fejezhet-
nénk ki. Így nem ismerjük 
a saját belső valóságunkat 
sem. Ha az embernek nincs 
valódi kapcsolata magával, 
akkor kénytelen kitalálni va-
lamit. Vagyis ilyenkor igyek-
szik alkalmazkodni. Örömet 
szerezni, felelősséget vállal-
ni, de közben folyamatosan 
nem tudja, hogy ő kicsoda. 
Ez így sarkos megfogalma-
zás, de bizonyára érthető. A 
külső veszteség, hogy nehéz 
jó kapcsolatban lenni, kap-
csolatot teremteni mások-
kal. A belső veszteség pedig, 
hogy nehéz jóban lenni ma-
gunkkal. 

– A magány fogalmára 
többnyire mint valami ne-
gatív fogalomra tekintünk. 
Olyasvalamiként, amiből 
szeretnénk kikerülni. Ha 
a személyiség benne áll a 
magány vákuumában, ak-
kor mi az ő feladata? Mi az, 

ami rajta múlik, hogy kike-
rüljön ebből az állapotból? 
S mi az, ami már nem rajta 
múlik, ami már túl van az ő 
lehetőségein?

– Jó lelki alkat mellett ren-
delkezünk azzal a tulajdon-
sággal, hogy könnyen tudjunk 
kapcsolódni másokhoz. Ilyen 
módon gondoskodni tudunk 
lelki szükségleteinkről. Ke-
vésbé szerencsés lelki alkat 
mellett azt sem tanuljuk meg, 
hogyan váltsunk ki másokból 
számunkra kedvező reak-
ciókat. Visszavonultabbak, 
követelőzőbbek vagy elzár-
kózottabbak leszünk ebben 
az esetben. Ezzel a magatar-
tással – nyilvánvalóan rosz-
szul – arra törekszünk, hogy 
a környezetünktől megkapjuk 
mindazt, amire szükségünk 
lenne. Nem nehéz belátni, 
hogy így még kevésbé fogjuk 
elérni a várt, a remélt reak-
ciókat. Módszereink a gyer-
mekkorból öröklöttek, ezeket 
visszük tovább. Lehetséges, 
hogy ezek gyermekkorban 
valamennyire hatékonyak 
voltak, de felnőttként alig 
működnek. Hadd hozzak egy 
példát. Az a gyerek, akinek 
alkoholista volt az apja, nem 
tett túl nagy terhet az apjára, 
éppen azért, hogy ne idege-
sítse őt. Ha gyermekkorban 

megtanulom, hogy senkitől 
nem kérek semmit, akkor fel-
nőttként ugyanígy fogok tenni. 
És aki nem kér, az nem kap.

– Korunk „betegsége”  
a magányosság? Ez a civi-
lizáció vagy az individualiz- 
mus következménye, vagy 
ezekkel tart szoros kapcso-
latot?

– Úgy gondolom, a ma-
gány nem csökken és nem 
növekszik. Ahogy már utal-
tam rá, ez az ember egyik 
alapélménye. A technológia 
fejlődése, valamint az a tény, 
hogy az ember egyre inkább 
csak magára számíthat, fo-
kozhatja a magányélményt 
azzal, hogy kevésbé tudunk 
kapcsolódni másokhoz, hogy 
egyre kevésbé éljük meg a 
szolidaritás élményét. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy nem tu-
dunk visszautazni az időben, 
és képtelenek vagyunk meg-
mondani, hogy kétszáz vagy 
ötszáz évvel ezelőtt mennyire 
voltak magányosak az embe-
rek. Sejtelmünk sincs, mi ma-
gunk hogyan éltük volna meg 
a száz évekkel korábbi világ 
mindennapjait. Persze ma a 
technológia lehetővé teszi, 
hogy kezemben a telefonom-
mal ne a mellettem ülő szeret-
teimet nézzem, hanem valakit 
a távolban. Ugyanakkor az is 

igaz, hogy régebben csak a 
falubelieket nézegethettem, 
de ez nem feltétlenül lehetett 
nagy élmény. A technológiá-
nak köszönhetően egyszerre 
vagyunk ma szorosabban 
összekötve és egyben szét-
választva. Egyáltalán nem hi-
szek abban, hogy nőtt volna a 
magány össztömege.

– Nem hatott régen a ma-
gány ellen, hogy az emberek 
nagycsaládokban és így való-
di közösségekben éltek? Ma 
pedig – és ez nem tegnap 
kezdődött – atomizálódott a 
társadalom.

– Nehéz kérdés. A nagy-
családok kétségkívül nagy 
támogatást jelentettek. A 
nagyszüleim idejében még 
a szomszédok is baráti té-
nyezőnek számítottak. Mára 
nagyon megváltozott a vi-
lág. Hálózatosodtunk. Előbb 
érünk el valakit Ausztráliá-
ban, mint a szomszédban. 
Bármilyen messze van, még-
is elérjük. Egyfelől a ma em-
berének valóban mindent 
inkább magának kell megol-
dania, ez nehézség. Másfelől 
könnyebbséget jelent, hogy 
nagyon egyszerűen képes 
kapcsolatba lépni másokkal, 
és ebben nem akadályozza a 
távolság.

Bod Péter
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A szeretet onnan jön, 
ahonnan nem számítanak rá

Kigördült a busz a mellékutcában kialakított parkoló-
helyéről. Lassan, szinte araszolva haladt a megálló 
felé, ahol már szép kis tömeg várakozott a felszállás-

ra. Beérkezett és megállt. De a vezető még nem nyitotta ki 
az ajtókat. Rendezgette a papírjait, melyeket egy nagy feke-
te mappából vett elő, majd írt is valamit. Időnként az órájá-
ra nézett. Azután tovább folytatta a rendezgetést. Két perc 
volt az indulásig, amikor lerakta a mappát, és kinyitotta az 
első ajtót, jelezve, hogy felszállhatnak az utasok. Lett is tü-
lekedés rögtön, hiszen mindenki szeretett volna ülőhelyhez 
jutni. Néha egy-egy utas megállt, hogy jegyet vásároljon. Ka-
lauz nem volt a buszon. Ma már mindent a vezetőnek kell in-
tézni. Lassan elfogytak a felszálló utasok, és az ajtó becsu-
kódott. A motor felberregett, és a sofőr épp indulni készült, 
amikor egy idős férfi jelent meg a látóterében, jelezve, hogy 
ő is utazni kíván. Az ajtó kinyílt, az öreg felszállt.

– Ejnye, Pista bácsi – mondta a buszvezető –, a héten ez 
a harmadik, hogy le akarja késni a járatot. Mi történt? Talán 
ráfeküdtek a nadrágjára? – kérdezte nevetve, mintha a világ 
legjobb viccét mesélné, majd becsukta az ajtót, amely han-
gos csattanással záródott, és elindult.

– Nem feküdtek arra rá, Géza fiam – válaszolta az öreg. 
– Tudod, mióta Julisom meghalt, immár három éve, egyedül 
élek, és rengeteg a tennivaló a ház körül. A jószágot is el 
kell látnom, mert csak reggel fogok hazajönni. Tudod, portás 
vagyok egy nagy cégnél, éjszakai portás. Napközben itthon 
is van mit csinálni, meg aztán, tudod, fiam, éjszaka nem na-
gyon tudok aludni, meg a pénz is kell, hát dolgozom. Amíg 
bírom. Ha meg már nem megy, abbahagyom! Tudod, vannak 
malacok meg tyúkok, no és két kutya vigyázza a házat. Őket 
bizony nem hagyhatom éhezni. Mire mindennel végzek, már 
indulnom is kell. De a fürgeségem már nem a régi. Elmúl-
tam hatvanöt. De a nyugdíj kicsi. Kell a pénz! Hál’ istennek a 
gyerekeket nem kell már támogatni, mindent, amit tudtunk, 
megadtunk nekik. Ha másért nem, hát azért, hogy egyedül 
maradjak – nevetett fel kesernyésen, de látszott rajta, hogy 
belül marja a keserűség.

– Pisti meg Julcsi nem járnak haza? – kérdezte Géza, aki 
közben az utat is figyelte, hisz vezette a buszt. Igazából a 
szolgálati szabályzat tiltotta, hogy menet közben beszélges-
sen az utasokkal, de ezt a szabályt olyan kevésszer tartották 
be.

– Tudod, Géza fiam, amióta Julisom meghalt, nagyon ke-
veset vannak itthon a gyerekek, de talán jobb is ez így – jött 
a válasz. – Pista fiam Pesten dolgozik. Oda is nősült. Igazi 
nagyvárosi lányt vett feleségül. Két gyerekük van, de a me-
nyem nagyon nem szíveli a falut. Neki itt minden büdös meg 
trágyaszagú. Ha haza is jönnek, szinte azonnal indulni akar 
vissza. Amíg itt vannak, százszor is megkérdezi, „hogyan le-
het egy ilyen lepratelepen élni?”. Pedig én igyekszem a kis 
portát meg az állatokat rendben tartani. Amennyire bírom. 
Mert hát segítség az nincs. Lett volna egy özvegyasszony, 
aki szívesen parkolt volna le mellém, de a fiam és a lányom 
azt mondta, ha Mancika hozzám költözik, ők többet rám 
nem nyitják az ajtót! Igaz, így sem nyitják rám sűrűn.

A busz közben befutott a következő megállóba. Géza in-
tézte a felszállást, jegyet adott, bérletet ellenőrzött, végezte 
a kiszabott feladatát. Az öreg addig hallgatott, mert tudta, 
hogy a buszvezető fontos ember, és ilyenkor nem szabad 
zavarni. Amikor az ajtó becsukódott, és a busz elindult, az 
öreg folytatta:

– Julcsi orvos lett, gondolom, ezt tudtad, és egy nagyköz-
ségben háziorvos. Elvált, onnan van két gyerek, mindkettő 
fiú. Azután férjhez ment újra, onnan meg egy kislány. De a 
férje egy minden hájjal megkent csavargó. Az eredeti foglal-
kozását nem tudom, de úgy hiszem, hogy életművész. Arról, 
hogy valójában miből él, fogalmam sincs. Valószínű, hogy 
a lányom keresetéből. Egyébként olyan a beállítottsága is. 
Az egészben az a legszebb, hogy úgy csinál, mintha ő tarta-
ná el a családot. Egyszer vagy kétszer voltak itt, és ki akart 
oktatni arról, mit kellene csinálnom, meg hogyan. De nem 
ám valami szolid stílusban, hanem magas lóról, lekezelően. 

Kérdeztem is a lánytól, mikor legutóbb itthon voltak, hogy 
„tényleg meg kellett venni azért a tíz deka kolbászért ezt az 
egész disznót?”. No, erre úgy megharagudtak, hogy azóta 
szóba sem állnak velem. Így aztán öreg napjaimra magam 
maradtam… Ha ez az Orbán gyerek beváltja a fenyegetését, 
hogy a családnak kell eltartani az öreget, azt hiszem, nem 
lesz kihez fordulnom. Legfeljebb kiköltözöm Julisom mellé, 
csak előbb megásom a vermet – nevetett fel az öreg, de 
Géza látta a tükörből, hogy könny csillog a szemében.

– Ha már úgyse jönnek a gyerekek, miért nem fogja a 
hóna alá Pista bátyám a Mancikát? Hátha összejönne egy 
kis lamúr – kacsintott hamiskásan Géza az öregre. – Pedig 
maguk aztán mindent megadtak a gyerekeknek. Pisti mér-
nök, Julcsi orvos. Mi kell még ennél több nekik? Ha engem 
így istápoltak volna a szüleim… Istenem, most nem buszt 
vezetnék. Miért nem maga volt az apám, Pista bátyám?

– Tudod, fiam, én fiatalkoromban nem tanulhattam. Úgy 
gondoltam, hogy a gyerekeknek mindent megadok, csak ne 
legyenek olyan tudatlanok, mint az apjuk. Bár van érettsé-
gim meg szakmám is, megpróbáltam magam képezni, sokat 
olvastam, de mégsem vittem sokra. Megbeszéltük Julisom-
mal, hogy tanuljanak a gyerekek, ne a földet túrják. Legyen 
belőlük úr, ha már mi nem lehettünk azok. Áldott jó asszony 
volt az én Julisom. Mindenben mellettem állt, míg a tüdőrák 
el nem vitte. Csak hát, ugye, nagy szenvedélye volt a cigaret-
ta. Még a kórházból is kiszökött, hogy rágyújthasson. Ez lett 
a veszte… Négy hónap alatt elvitte a betegség…

A busz közben megállók sorát hagyta el. Sem felszálló, 
sem leszálló nem volt. De a következő falu megállójában 
sokan várakoztak. Géza végezte a dolgát. Jegyet adott, bér-
letet ellenőrzött, válaszolt az utasok kérdéseire, amelyek ál-
talában az indulás és érkezés idejére vonatkoztak. Amikor 
elfogytak a felszálló utasok, az ajtó becsukódott, s a busz 
újra elindult. A végállomásig még harminc kilométer volt hát-
ra. Géza intett az öregnek, hogy folytathatja.

mondta Géza, de ő most nem mosolygott. – Hogy örülnék, 
ha apám meg anyám még élne! De sajnos egyik sincs már. 
Autóbaleset. Biztos hallott róla. A jeges úton kisodródtak, 
és ott volt az a hatalmas tölgyfa. Mindketten azonnal… de 
legalább nem szenvedtek. Anyósomék sincsenek már. A 
gyerekeimnek meg nincs nagyszülő. Nem akar lízingelni két 
unokát? Gézuka tizenkét éves, Ildike kilenc múlt… Jöjjön el 
vasárnap, ha van kedve hozzá, aztán megbeszéljük. Nem 
akarom elvenni a vagyonát, és a gyerekeit se akarom meg-
rövidíteni, csak… egy ilyen jó ember, mint maga, nem ezt a 
sorsot érdemli! Ne mondjon most semmit! Gondolja át… A 
héten még biztosan találkozunk… Majd elmondja akkor, mit 
gondol a felvetésemről. A gyerekeknek nagyon hiányzik egy 
nagyszülő. Még ha csak fogadott is. Ha meg nem találkoz-
nánk, tudja, hol lakunk. Ott az ABC-vel szemben, abban a 
sárga házban. Ha úgy dönt, hogy elfogadja, vasárnap várjuk.

– No de Géza fiam, mit fog szólni ehhez a párod? – Az 
öregnek elcsuklott a hangja. Átfutott az agyán, hogy lám, 
mennyi kedvességet, szeretetet kaphat az ember egy ide-
gentől. Mert a magánynál nincs rosszabb dolog a világon. 
Legszívesebben elsírta volna magát, de egy öregember ilyet 
nem tesz. Pláne egy zsúfolt buszon.

– Hogy mit szól? Megmondom én magának, Pista bá-
tyám, hiszen Ildikó ötlete volt! Én csak egyetértettem vele. 
Majd megismeri. Áldott jó asszony. Naponta hálát adok Is-
tennek, hogy az utamba sodorta. Naponta csak azért imád-
kozom, pedig nem vagyok hívő, hogy idő előtt el ne vegye 
tőlem, mert abba belepusztulnék! Neki is nagyon hiányoz-
nak a szülők, és arra gondolt… hiszen csak azt látta, hogy a 
maga gyerekei csak nagyon ritkán jönnek… talán magának 
is jó lenne egy család, még ha csak fogadott is. Tudja, na-
pok óta próbálom ezt elmondani, de nem tudtam, hogyan 
is fogjak hozzá… megbántani sem akartam. Remélem, nem 
haragszik.

A beszélgetés itt megszakadt. Az utazás alatt, a végál-

– Mancikát kérdezted. Bizony, ő talált magának másik 
partnert. Suttogó Józsinak is meghalt a felesége a nyáron. 
A temetés után egy hónapra összeköltöztek. Rajta is voltak 
a falu száján rendesen. Egyébként meg is haragudott rám 
Mancika… Mikor a gyerekek elutasították, én elmondtam 
neki… Nyámnyila fazonnak mondott, aki nem képes kiáll-
ni önmagáért meg az igazáért… Meg azt is mondta, hogy 
tuskó vagyok, s hogy egy parasztcsalád évi tüzelője kijönne 
belőlem, ha felaprítanának. Ilyen asszony volt Mancika… A 
Jóisten keze volt benne szerintem, hogy nem engedte a há-
zamba. Még hogy én tüzelő? – Körbenézett, hogy ki hallja, 
de szinte biztos volt benne, hogy mindenki. Újra felnevetett. 
– Még hogy én tüzelő? Hahaha!

– Pista bátyám, akkor magát veri a sors rendesen – 

lomásig már nem 
váltottak szót. Mikor 
a busz beérkezett a 
végállomásra, és az 
öreg is a leszálláshoz 
készülődött, Géza 
megfogta a karját. 
Mélyen az öreg sze-
mébe nézett, és csak 
ennyit mondott:

– Vasárnap vár-
juk szeretettel, Pista 
bátyám! Nagy sze-
retettel… Remélem, 
elfogadja, amit fel-
kínáltunk! Nagyon 
szeretnénk, mindany-
nyian!

Az öreg nem 
szólt, csak magához 
ölelte Gézát, majd 
sarkon fordult, és 
elment. Várta a mun-

ka. De lépései már fürgébbek és fiatalosabbak voltak, mint 
korábban. Lám-lám, gondolta, mennyi szeretet van ebben 
a világban, és talán nem is ott, ahonnan az ember joggal 
elvárná. Tudta, hogy vasárnap ott lesz Gézáéknál. Egy pilla-
natra megállt a járdán, és az ég felé nézett.

– Julisom! Mit szólsz te ehhez?
A felhők közül egy pillanatra kisütött a nap. Csak egy vil-

lanásnyi időre. Az öreg csak ennyit mondott: „Köszönöm!”

Hegedűs Gábor

(A szerző írásával első helyezést ért el a Szegedi Idősügyi 
Tanács, a Senior Center és az SZTE Kulturális Irodája Ezüst 
évek elnevezésű novellapályázatán.)

RÉGI KARÁCSONYOK. Anya és lánya olvas 1943-ban a fa előtt. Fotó: Fortepan/id. Konok Tamás
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SPANYOL ÉS LENGYEL 
FELMÉRŐ. A szegedi olimpi-
kon súlyemelő, Nagy Péter is-
mét elhódította csapatával a 
spanyol bajnoki trófeát: egy 
izgalmas verseny végén, 1,3 
ponttal győztek a megméret-
tetésen. A sportoló december 
elején a lengyelországi Pol-
kiwicében vett részt egy meg-
hívásos versenyen, ahol len-
gyel, cseh, szlovák és izraeli 
emelők között bizonyíthatott. 
Saját bevallása szerint kihoz-
ta magából, amit tudott, 167 
kilogrammot szakított, és 205 
kilót lökött.
EXSZEGEDI KUPAGYŐZTE-
SEK. A címvédő Ferencváros 
nyerte a férfi vízilabdázók ma-
gyar kupáját, miután a Komjá-
di uszodában rendezett döntő-
ben 8 : 7-re legyőzte az OSC-t. 
A címvédő, Bajnokok Ligá-
ja-győztes Ferencváros törté-
nete tizenkilencedik MK-első-
ségét gyűjtötte be, a kétszeres 
győztes OSC 2014 és 2017 
után öt éven belül harmadik 
fináléját bukta el. A kupagyőz-
tesnél három exszegedi pólós 
szerepelt, Sedlmayer Tamás, 
Jansik Szilárd és Aaron Youn-
ger személyében, míg a vesz-
tes félből Manhercz Krisztián 
és Lukas Seman játszott ko-
rábban Szegeden.
OZSGYÁNIT DÍJAZTA A KO-
LONICS ALAPÍTVÁNY. Idén 
is lett szegedi díjazottja a Ko-
lonics Alapítvány által életre 
hívott Jövő Reménységei prog-
ramnak. Az NKM Szeged VE 
tehetségei közül Molnár Csen-
ge, Zombori Dominik, Csorba 
Zsófia és Csanki Márk után 
ezúttal Ozsgyáni Bence lett a 
kiválasztott a férfi kajakosok 
között. A kuratórium a döntés-
kor nemcsak a sportolói ered-
ményességet vette figyelem-
be, hanem a tanulmányi ered-
ményeket és a rászorultsági 
faktort is.
VILLOGTAK A SZEGEDIEK. 
Összesen 63 alkalommal áll-
hattak dobogóra a junior rö-
vidpályás gyorskorcsolyázók 
a hazai rendezésű, nemzet-
közi Mikulás-kupán, amelyen 
egyesületüket képviselték. A 
fővárosiak (FTC, MTK) mellett 
a jászberényiek, a tatabányai-
ak, illetve a szegediek (Szege-
di Korcsolyázó Egyesület, Tuti 
Kori KSE) villogtak az utanpot-
lassport.hu szerint. Kormá-
nyos Ninára (SZKE) jó hatás-
sal volt a budapesti Gyakorló 
Jégcsarnok: a C korcsoportos 
lányok küzdelmeiben egyedü-
li magyarként végzett a dobo-
gón, ráadásul ez mindhárom 
távon, 500, 1000 és 1500 
méteren is sikerült neki

Szegedi aranyérmek 
a kopogós pingpong Eb-n

Varga Csaba és Márki Róbert csúcsra ért a budapesti eseményen

szegedi Varga Csaba (ATSK) 
a döntőben azt a Zakar Kris-
tófot győzte le, aki címvédő-
ként indult a kontinensbaj-
nokságon. 

Az Eb első négy helye-
zettje kvalifikációt szerzett 
a 100 ezer dollár összdíja-
zású, 2020-as londoni világ-
bajnokságra, amelyen a két 
magyar mellett a két bronz- 
érmes, az ír Gavin Maguire 
és a spanyol Javier Benito 
indulhat majd. 

A magyarok a csapat-
versenyben is a legjobb-
nak bizonyultak, ott a Za-
kar, Varga és Márki Róbert 
(ATSK) alkotta hármas a 
döntőben óriási csatában 
győzte le 3 : 2-re a szerbe-
ket. Egy másik magyar trió 
(Németh János, Tauker 
Tamás és Németh Tamás) 
bronzérmes lett. 

A verseny különlegessé-
gét az adta, hogy az asztali-
teniszben mára megszokott, 
szoft ütőborítások helyett 
szivacs nélküli, úgynevezett 
kopogós ütőkkel bonyolítot-
ták le. Az asztalitenisz kopo-
gós válfajában smirgliszerű 
anyaggal ellátott ütőkkel 
játszanak, a régi idők ping-
pongját idézve.

Egyéniben és csapat-
ban is magyar aranyé-
rem született a Buda-

pesten rendezett kopogós 

pingpong Európa-bajnoksá-
gon. A sorozat Facebook-ol-
dalának tájékoztatása sze-
rint az egyéniben győztes 

Varga Csaba egyéniben, valamint a szintén szegedi Már-
ki Róberttel közösen csapatban is aranyérmet szerzett a 
kopogós pingpong Európa-bajnokságon. Teljesítményével 
Varga kvalifikálta magát a 100 ezer dollár összdíjazású, 
2020-as londoni világbajnokságra.

Két szegedit is díjaztak
Évet zárt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség évzáró gá-
láján ünnepélyes ke-

retek között átadták az év 
legjobbjainak járó elismeré-
seket. A gálát Schmidt Gá-
bor elnök nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy nemcsak az 
aktuális felnőtt élversenyző-
ink vannak ott a világ élvona-
lában, hanem a jövő csapa-
ta is formálódik, hiszen soro-
zatban ötödik éve a magyar 
a legeredményesebb nemzet 
az ifjúsági és az U23-as világ-
bajnokságon. Az eseményen 

két kategóriában is az NKM 
Szeged VE sportolóját díjaz-
ták: a szegedi világbajnok-
ságon olimpiai kvótát szer-
zett Varga Katalint választot-
ták az év női paraversenyző-
jének, míg az év férfi kenusa 
a maratoni szakágban Laczó 
Dániel lett az újpesti Nagy 
Gergely Balázs mellett. A férfi 
kajakosoknál az 1000 mé-
ter egyesben világbajnok, al-
győi Kopasz Bálint vehette át 
a díjat, az év edzője Kopasz-
né Demeter Irén, Bálint édes-
anyja és felkészítője lett.

Keretet 
hirdetett 

a kapitány

Négy MOL-PICK Sze-
ged-játékos (Bánhidi 
Bence, Bodó Richárd, 

Mikler Roland és Rosta Mik-
lós) szerepel a januári Euró-
pa-bajnokságra készülő ma-
gyar kézilabda-válogatott 28 
fős bő keretében. Gulyás Ist-
ván szövetségi kapitánynak 
közvetlenül a 24 csapatos Eb 
előtt kell összeállítania a leg-
feljebb 16 játékos alkotta vég-
leges névsort. A magyar együt-
tes december 18-án kezdte 
meg a felkészülést, majd ja-
nuár 4-én Csehország ellen 
játszik edzőmérkőzést, Győr-
ben. A svéd–norvég–osztrák 
közös rendezésű Eb meccse-
it január 10. és 26. között Gö-
teborgban, Malmőben, Stock-
holmban, Grazban, Bécsben 
és Trondheimben játsszák. A 
malmői csoportban Oroszor-
szág, Dánia és Izland lesz a 
magyarok ellenfele. A csopor-
tok első két helyezettje jut a 
középdöntőbe.

Véget ért az év a MOL-PICK 
Szeged kézilabdacsapata 
számára. A keretből többen  
is sérüléssel bajlódnak, szá-
mukra az ünnepi időszak a 
rehabilitációról szól. Legkö-
zelebb februárban játszik 
tétmeccset az együttes.

A Veszprém házigaz-
daként 29 : 28-ra le-
győzte a MOL-PICK 

Szegedet a férfi kézilabda 
NB I. rangadóján. A meccs 
felvezetése, ahogyan a sze-
gediek évének utolsó szaka-
sza is, részben a sérülések-
ről szólt: a hazaiaktól Szé-
kely Márton, Lékai Máté, 
Kentin Mahé, Kent Robin 
Tønnesen, Mirsad Terzić és 
Pawel Paczkowski, a vendé-
gektől Bodó Richárd, Stefán 
Sigurmannsson, Alen Blaže-
vić és Jonas Källman hiány-
zott. A két csapat szegedi 
meccse április 11-én lesz.

Juan Carlos Pastor együt-
tese számára véget ért az év, 
a játékosok az ünnepekre, 

Sérülésekkel nehezítve zárták az évet
Elbukta a rangadót a MOL-PICK, amely februárban lép pályára

majd válogatottjukkal az Eb-
re koncentrálnak. A rangadó 
óta a szlovén beálló, Matej 
Gaber ujjműtéten esett át, 
dr. Csonka Endre sikeres be-
avatkozást hajtott végre raj-
ta. Négy hétig rögzítve lesz 
a sérült rész, de januárban 
már teljes értékű munkát 
végezhet. Jonas Källmannak 
porcleválása volt a térdé-
ben, őt dr. Török László ope-

rálta meg, így a januári felké-
szülést a társakkal kezdheti. 
Bodó Richárd kezelésekre 
jár, pihennie kell, a teljes 
december erről szól majd. 
A vállsérülése javul, de fon-
tos, hogy ne terhelje. Stefán 
Sigurmannsson krónikus 
Achilles-ín-sérüléssel bajló-
dik, az izlandi szélső szintén 
januárban állhat munkába. 
A horvát Alen Blažević kont-

rollon vett részt, a légióssal 
minden rendben van, így 
januárban ő is teljes értékű 
munkát végezhet. Ha min-
den jól alakul, akkor a 2020-
as meccseken már teljes 
lesz a keret. A MOL-PICK 
Szeged február 2-án Csur-
gón folytatja a bajnokságot, 
míg a Bajnokok Ligájában 
február 8-án fogadja a dán 
Aalborgot.

Varga Csaba (középen) mindenkinél jobb volt. Fotó: ATSK 
Szeged

Varga Katalinnak Urr Anita, a Magyar Paralimpiai  
Bizottság főtitkára adta át a díjat. Fotó: MKKSZ

A kék mezes Szeged legközelebb februárban játszik tétmeccset.  
Fotó: Facebook / MOL-PICK Szeged

Sport
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, te-
lefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 25. 
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztő-
ségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegeden volt a második hazai vasúti híd. A nyertes: Bánáthy János. Gratulálunk!

Programajnló

      Programok

DIÓTÖRŐ 
Időpont: december 22., va-
sárnap, 15 és 18 óra.
Helyszín: Nagyszínház.
Mesebalett E. T. A. Hoff-
mann A diótörő és az egérki-
rály című meséje alapján.

ÜNNEP 
Időpont: december 26., csü-
törtök, 15 és 19 óra, vala-
mint december 28., szom-
bat, 15 és 19 óra.
Helyszín: Kisszínház.

Egy meg nem nevezett vidéki 
nagyvárosban az elismert író 
és hitvese, a rettegett bioló-
gia-tanárnő a szentestére ké-
szülődik. Hazavárják egyetlen 

RÉGI KARÁCSONYOK. Ajándékok 1965-ben. A Budapesti Lemezárugyár játékai és egy 
PIKO villanyvasút. Fotó: Fortepan/Beyer Norbert

gyermeküket, Évát, aki a fővá-
rosban szerkesztőként dolgo-
zik. A szülők várakozással te-
kintenek az ünnep és lányuk 
jövője elé, mert Éva ez idáig 
egyetlen udvarlóját sem mu-
tatta be nekik. Szereplők: Szi- 
lágyi Annamária, Kárász Zénó, 
Csorba Kata és Rédei Roland.

KARÁCSONYI DIXIE-GÁLA
Időpont: december 27., pén-
tek, 19 óra.
Helyszín: Kisszínház. 

ORGONAKONCERT
Időpont: december 28., 
szombat, 19.30 óra
Helyszín: dóm
Fellép Kovács Szilárd 
orgonaművész, Dúl-
falvi Éva hegedűmű-
vész és Solymosi Pé-
ter trombitaművész. 
A műsoron Bach, 
Telemann, Mozart, 

lentkezett a másodikkal Lova-
si András (lent), aki pedig fo-
lyamatosan írta rá a dalokat, 
csak aztán elkérték mások – 

Liszt és Albinoni művei sze-
repelnek.

LOVASI ANDRÁS: TŰZIJÁ-
TÉK DÉLBEN 
Időpont: december 29., va-
sárnap, 19.30 óra.
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
30 év dalai más köntösben. 

T i z e n y -
nyolc év-
vel első 
szólóal-
b u m a 
u t á n , 
2019 ja-
n u á r j á -
ban je-

sok közülük egy Kispál-, ké-
sőbb egy Kiscsillag-lemezen 
landolt. Végül csak a legsze-
mélyesebbek maradtak, pont 
egy albumnyi dal.

MICSODA SZILVESZTER!
Időpont: december 31., 
kedd, 17 és 20 óra.
Helyszín: Nagyszínház.
Zenés óévbúcsúztató.

BÚÉK 2020 – ÓÉVBÚ-
CSÚZTATÓ UTCABÁL MA-
RATON 

Időpont: december 31., 
kedd.
Helyszín: Széchenyi tér.
20 óra: DJ Horváth András 
Retro Prémium Party.
21.30 óra: Tha Shudras élő 
koncert.
23 óra: 3+2 Zenekar élő 
koncert.
0 óra: BÚÉK 2020 – ünnepi 
tűzijáték.
00.10: 3+2 Zenekar élő kon-
cert ráadás.
1 óra: Útközband újévi utca-
bál.
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RÉGI KARÁ-
C S O N Y O K . 
A j á n d é k 

1975-ben, egy So-
kol–403 tranziszto-
ros rádió. Magyar-
országon gyakorla-
tilag nem volt olyan 
háztartás a hatva-
nas-hetvenes évek-
ben, ahol ne lett vol-
na Sokol rádió. Az 
idősebbek közül biz-
tosan sokan emlé-
keznek még arra, 
hogy ebben az idő-
szakban slágeraján-
dék volt a gyerme-
keknek a lyukacsos, 
műanyag golyókból 
és pálcikákból álló 
Babylon építőjáték, 
valamint a Buda-
pesti Lemezárugyár 
elektromos meghaj-
tású, bolygókerekes 
Holdautója, illetve 
csipegető csibéje és 
kutyaházas perselye. 

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Próbálja meg azokat az 
érzelmeket, amelyeket 

eddig elfojtott magában, 
végre működésbe hozni. Így 
nemcsak önmagát teheti bol- 
dogabbá, hanem a környe- 
zetében lévőket is. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Számos kedvező ese- 
ménnyel indul majd a 

hét, s ez rengeteg erőt fog 
adni önnek. Erre szüksége is 
lesz, mert a hétvégén meg kell 
majd oldania néhány kisebb 
problémát.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Rengeteg energiája 
lesz ezen a héten, így 

belevághat régi tervei 
megvalósításába. Ám ahhoz, 
hogy ezek sikerüljenek, a 
legjobb barátja segítségére is 
szüksége lehet.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Szép munkahelyi sike- 
rekre számíthat a követ- 

kező napokban. Magán- 
életében viszont problémák 
várhatók, ám legyen tü- 
relmes, különben ezek hosz- 
szú távon is megmarad- 
hatnak. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.)  A most kö- 
vetkező héten próbál- 
ja meg elkerülni azok 

 társaságát, akik negatív 
érzelemhullámokat váltanak 
ki önből. Ez azért is lénye- 
ges, hogy kapcsolatuk ne 

romoljon meg tartósan.
SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Az önre egyéb- 
ként nem jellemző 

k í v á n c s i s k o d á s s a l 
sok bosszúságot okoz- 

hat ismerőseinek, főleg a 
munkahelyén. Nagyon ügyel- 
jen, nehogy komolyan ma- 
gára haragítsa bármelyi-
küket is! 

MÉRLEG (IX. 23–X. 
22.) A magánélet te- 
rületén nagyon pozitív 
változások várnak ön- 

re ezen a héten. Ez a 
munkahelyi kapcsolataira is 
igen jó hatást gyakorol majd 
– feltéve, ha nem bízza el 
magát!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ezen a héten 
próbáljon meg minél 
józanabbul gondolkod- 

ni, és ne hagyja, hogy ér- 
zelmei eluralkodjanak önön. 
Ne engedje azt sem, hogy 
olyan emberek befolyásol- 
ják, akik eddig nem keresték 
a társaságát.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) A hét elején 
lesz pár dolog, ami 
felbosszantja. De ha 

megzabolázza negatív 
érzelmeit, akkor a hét 
második felében ezek az 
önt dühítő ügyek maguktól 
megoldódnak majd! 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A következő napokban 
a magánéletében eddig 

önt nyomasztó problé- 
mák megszűnhetnek, ha 
választottja belső értékeire 
koncentrál. Ez jó hatás- 
sal lehet munkahelyi kapcso- 
lataira is.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Hihetetlen mennyiségű 
energiával fog rendel- 
kezni ezen a héten, 

úgyhogy végre befejezheti 
régóta halogatott mun- 

káit. 
HALAK (II. 20–III. 20.)  
Az egészségére ezen 
a héten különösen fi- 

gyeljen! Az időjárási 
frontok jobban megvi- 
selhetik, mint másokat, s 
ettől idegesebbé válhat – 
ez viszont negatív hatással 
lehet kapcsolataira.

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT de-
cember 7-én: Papp István Zoltán és Vezér 
Edina, Miklós Norbert és Bottyán Brigitta, 
Kádár Sándor és Sánta Beáta, Moór Gábor 
és Fekete Anna.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Besenyei Tibor-
nak és Bene Zsuzsannának 2019. 12. 04-
én Hunor Tibor, Kristó Róbert Jánosnak és 
Pável Izabella Irénnek 2019. 12. 05-én Re-

beka Regina, Mackovic Tibornak és Szabó 
Enikőnek 2019. 12. 05-én Maja, Koncz Ba-
lázsnak és Gubán Barbara Eszternek 2019. 
12. 05-én Flóra Erzsébet, Tóth Krisztiánnak 
és Muhel Brigittának 2019. 12. 05-én Mar-
cell, Godaish Martin Péternek és Koscsó Ág-
nesnek 2019. 12. 05-én Leila, Patai Viktor-
nak és Bodó Bettina Viviennek  2019. 12. 
07-én Viktor Hunor, Sarnyai Frigyesnek és 
Breza Ágnesnek 2019. 12. 07-én Júlia, Nagy 

Józsefnek és Kovács Lillá-
nak 2019. 12. 08-án Noel 
Loránd, Juhász Dávidnak 
és Ábrahám Laura Ibolyá-
nak 2019. 12. 08-án Zoé, 
Bíbok Ádámnak és Varga 
Adélnak 2019. 12. 09-én 
Bence nevű gyermeke szü-
letett.
GRATULÁLUNK!
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Horoszkóp Szeged régen

Tisztelt Olvasóink!
A Szegedi Tükör legközelebb 

2020. január 4-én jelenik meg!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős idő

MAGYAROK A BARCÁÉRT 
December 24., csütörtök, 19.30 
Kocsis Tibor filmje az öt-
venes évek „Messijéről”, 
Kubala Lászlóról, a „rongy-
lábú” Czibor Zoltánról és az 

„Aranyfejnek” becézett Ko-
csis Sándorról.
„KISZERETNI A GYEREK-
BŐL A JÓT!” 
December, 27., péntek, 19.25
Böjte Csaba dévai gyerme-
kotthonába viszik el szegedi
muzsikusok a zenét minden 
nyáron.

December 21.
szombat

December 22.
vasárnap

December  23.
hétfő

December 24.
kedd

December 25.
szerda

December 26.
csütörtök

December 27.
péntek

14/7
  Tamás

 

11/5
Zénó 

9/5
 Viktória

8/4
 Ádám, Éva

 

7/1
Eugénia 

Karácsony

7/2
István 

Karácsony

6/1
János 

Anyakönyvi hírek

Tarka-barka

AGYKONTROLL 
TANFOLYAM 

2020. február  
22-23.,29.-március 1. 

Novotel Hotel   
6721 Szeged,  
Maros u. 1.  
 
 
Oktató: Domján Áron 

Jegyértékesítés: Natura Bolt, 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 9. (62/555-882) 
 

ONLINE jegyvásárlás: www.domjanaron.hu 

Közös karácsony
Telt házas adventi koncert Tápén

Hagyomány Baktóban, Új-Petőfitelepen és Tápén, hogy közö-
sen ünneplik meg a karácsonyt. Múlt vasárnap a tápai hagyo-
mányőrzőkkel közösen díszítettek fel egy fenyőfát a Délceg és 
a Völgyérhát utcában. A Heller Ödön Művelődési Házban pedig 
telt ház előtt adott adventi koncertet Delhusa Gjon.


