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Dömötör-díj –  
aratott a Hedda Gabler 
Idén is nagyszabású gálaműsor keretében adták 
át a szegedi színházi élet szakmai elismeréseit, 
a Dömötör-díjakat; az idei életműdíjas Székely 
László Kossuth-díjas díszlettervező lett.

A Szegedi Nemzeti Színházban az East Side Story a 
West Side Story díszletében címmel megrendezett gá-
laműsoron a legjobb férfi színészi alakításért járó díjat 
Pataki Ferenc vehette át a Hedda Gabler című dráma 
főszerepéért. Szintén ennek a darabnak köszönheti 
legjobb női színészi elismerését Danis Lídia, és a leg-
jobb női mellékszereplőnek járó címet Erdélyi Tímea. A 
legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Somló Gábor 
kapta a West Side Storyban nyújtott alakításáért.
A legjobb operaénekesnek idén Balczó Pétert találták a 
nézők a Pillangókisasszonyban Pinkerton sorhajóhad-
nagyként nyújtott teljesítménye alapján, de a legjobb 
opera-énekesnő is ennek az előadásnak köszönheti az 
elismerést, hiszen Kovács Éva Cso-cso-szán szerepét 
énekelte. A legjobb rendezésért járó díjat Balikó Tamás 
vehette át a Hétköznapi őrületek színpadra állításáért. A 
legjobb díszlettervező pedig idén Erkel László (Kentaur) 
lett, a West Side Story látványvilágával, míg a legjobb jel-
mezeket a Pillangókisasszonyhoz Molnár Zsuzsa tervezte.
Az évad legjobb táncosának Zsadon Flórát választották, 
akit egyebek között a Szegedi Kortárs Balett Trakhiszi 
nők című produkciójában láthatott a közönség.
A Dömötör-díjat 1999-ben civil kezdeményezésre ala-
pították, és 2006-ban bekerült Szeged városának hi-
vatalos kitüntetései közé. Tíz kategóriában a közönség 
szavazatai alapján dől el, ki veheti át az elismerést. 
Az életműdíjat a kuratórium ítéli oda, a legjobb hát-
térmunkásnak járó elismerést pedig a szegedi társulat 
tagjai, dolgozói adományozzák titkos szavazással, ezt 
idén Maláj György programszervező kapta meg.

Borfalu és vásár a hídon – ünnepel szeged
Ha május és Szeged, akkor borfesztivál és hídi vásár. Hosszú évek alatt idomultak 
egymáshoz e fogalmak városunkban, hiszen Szeged Napja immár hagyományosan 
tíznapos ünnepségsorozattal válik minden évben emlékezetessé.

Május idusa minden 
évben immár hagyo-
mányosan a Szeged-
napi ünnepségsorozat 
időszaka is. A nyár be-
köszöntével a Tisza-
parti városban ilyenkor 
olyan sürgés-forgás, 
vidámság és kavalkád 
kezdődik, ami kevés 
vidéki településen. Az 
évek során tíznaposra 
duzzadt fieszta gerin-
cét a borfesztivál adja, 
amit idén rendeznek 
meg 18. alkalommal. A 
Széchenyi térre kisebb 
falu épült fabódékból, 
melynek egyik újabb 

„kerülete” a Klauzál téri 
gasztroudvar lett, ahol 
a magyar termékek ke-
rülnek elő, lacikonyhák, 
kézműves termelők ke-
zei közül. A borfesztivá-
lon 156 kisház épült fel, 
melyek közül 120 bo-
rász bérleményében le-
het hegylevet kóstolni. A 
XVIII. Szegedi Borfesz-
tiválon a borászok mel-
lett vendéglátósok, saj-
tosok, édességárusok, 
valamint kiváló hazai 
pálinkákat kínáló stan-
dok várják az érdeklő-
dőket. A finom étkek és 
a bódító italok mellett 80 

zenei program gondos-
kodik a jó hangulatról. 
A pünkösdi hétvégére ér 
a hangulat a tetőfokára, 
amit vasárnap este ko-
ronáz meg egy tűzijáték. 
Május 25-én ingyenes 
koncertek kezdődnek a 
Dóm téren többek kö-
zött a Quimbyvel, más-
nap, szombaton pedig 
ismét lezárják a Belvá-
rosi hidat: nyílik a ha-
gyományos hídi vásár, 
a kézművesek értékes 
portékáival. Külön za-
matot ad az idei év hidas 
piacának az Újszegeden 
felállított Ördögszekér 

színpad, mely a rendez-
vény ideje alatt minden 
nap reggel 10-től estig 
várja az érdeklődőket 13 
igényes zenei produkci-
óval és vásáros, bábos 
előadásokkal. Garantált 
tehát, hogy az ország 
minden részéről érkező 
vendégek élménydús 
emlékekkel térhetnek 
haza, s vihetik magunk-
kal városunk hírnevét.
 
A témában született írá-
sainkat és a ünnepségso-
rozat részleteiről született 
cikkeket a 4. és az 5. ol-
dalon olvashatják.

Elindult a szegedi városnéző kisvasút
Minden nap reggeltől estig szállítja utasait egészen az ősz végéig.  >>
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Fotó: Gémes Sándor

Újra megalakult a móravárosi focicsapat
Életre kelt Sándor Csikar és Kocsis Lajos egykori klubja.  >>
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Mélyülő nyomor a dorozsmai cigánytelepen
Levágták az illegális bekötéseket – százhúsz fő maradt áram nélkül.  >>
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Műhold segíti az újraindult kisvonatot
Két év szünet után, Szeged Napján ismét városnéző kisvonatjáratok indultak Szegeden. Az Eurozol 99 Kft. új szol-
gáltatásaként uniós turisztikai pályázat keretében a kor legmodernebb városnéző kisvonatát állítja forgalomba.  
A Szeged étterem elől indul majd óránként az ősz végéig minden nap.

A Szeged étterem elől 
reggel kilenctől az esti 
órákig lehet majd igénybe 
venni a városnéző járatot, 
mely óránként indul, s 
mintegy 45-50 percen ke-
resztül járja körbe a város 
turisztikai látványossága-
it – tudtuk meg Székely 
Róberttől, az üzemelte-
tő cég ügyvezetőjétől. 
Egy hiánypótló turisztikai 
szolgáltatást sikerült el-
indítaniuk, ami minden 
bizonnyal növelni fogja 
Szeged város turisztikai 
vonzerejét. A kisvonatot 
nemcsak a turistáknak 
szánják, hanem a hely-
belieknek is, akik sok új 
információval gazdagod-
hatnak.
Az 54 férőhelyes jármű-
vet Ausztriában gyártot-
ták a megrendelő ízlése 
szerint, egyenesen a kla-
genfurti székhelyű STF 
Funtrain nevű gyártótól 
szállították a Tisza-part-
ra. A mozdony alapja egy 
2500 köbcentiméteres 

Nissan Navara motorra 
épült a kor legmodernebb 
utasbiztonsági rendsze-
reivel kiegészítve. A Szé-
chenyi térről induló járat 
Alsóvárosra és Újszeged-
re is ellátogat, s egy infor-
matikai fejlesztés kereté-
ben úgynevezett Tourist 
Guide-rendszer alapján 
működik majd az ide-
genvezetés, melynek se-
gítségével több nyelven 
ismertetik az utasokkal 
Szeged látványosságait.
A számítógép műhold-
kapcsolat alapján ha-
tározza meg, hogy épp 
melyik nevezetesség 
szövegét kell leadnia a 
hangszórókból, fülhallga-
tókból, de természetesen 
igényelhető élő idegenve-
zetés is. A tájékoztatási 
rendszer több nyelven és 
GPS-alapú működéssel 
dolgozik majd, így vélet-
lenül sem fordulhat elő, 
hogy az utasok rossz idő-
ben kapnának tájékozta-
tást a látnivalókról.

Üvegablakok behelye-
zésével – igény szerint – 
téliesíthető lesz a jármű. 
Akadálymentesített, ba-
bakocsi-tárolóval, zárható 
ajtóval, biztonsági övvel 
van felszerelve. A legkor-
szerűbb légfékrendszer-
rel ellátott szerelvény 25 
kilométeres sebességgel 
halad majd. A kisvonat 
számára május közepén 
kezdődik a szezon, és tart 
egészen őszig. A hiva-
talos menetrenden kívül 
terveznek egyéb szolgál-
tatásokat is: esti városné-
zést, gasztrovonatot, illet-
ve különjáratok indítását 
csoportok számára – pél-
dául a vadasparkba vagy 
a füvészkertbe.
Ki lehet majd bérelni es-
küvőkre vagy más ren-
dezvényekre, bulikra is. 
A felnőttek 990 forintért 
utazhatnak, a gyerekek 
és nyugdíjasok 690-ért, 
csoportos kedvezmény 
pedig 20 fős csoport fe-
lett jár.Fotó: Illés Tibor

Mesehajózás a Tiszán
Mesebárkává változik hetente kétszer a Danuvia sétahajó, 
négy szegedi társulat színvonalas produkciókkal szórakoz-
tatja a családokat a hangulatos hajóút alatt egész nyáron. 

Május 24-étől csütörtö-
könként és péntekenként 
fut ki a szegedi hajóál-
lomásról a Mesebárka, 
vagyis a Danuvia séta-
hajó. S miközben a Bo-
szorkány-szigetig, majd 
a Bertalan hídig hajókáz-
hatnak az utasok, a hajó 
földszintjén gyermek-
programokkal szórakoz-
tatják a családokat.
„Szerintem minden sze-
gedinek az az érdeke, 
hogy megteljen élettel 
a Tisza, és ne csak egy 

jelmondat legyen, hogy 
a folyó a város főutcája. 
Ennél szebb rendezvény-
helyszínt, mint a Tisza 
folyón közlekedő séta-
hajó, keresve sem talál-
hattunk volna. Reméljük, 
hogy Szeged turisztikai 
vonzerejét növelni tudjuk 
ezzel a kezdeményezés-
sel” – fogalmazott Sódar 
István.
A Mesebárka csütörtö-
könként 10 órakor, míg 
pénteki napokon 17 óra-
kor fut ki a szegedi ha-

jóállomásról. Az egyórás 
hajóutat 30-40 perces 
gyermekműsor színe-
síti, és összesen négy 
szegedi társulat lép fel, 
hetente váltva egymást. 
Aki többször hajókázna a 
Mesebárkán, mindig más 
programmal találkozhat 
a Szegedi Miniszínház, 
a Csiga Duó, a Peter & 
Pan Duó, illetve a Grimm-
Busz Színház előadásá-
ban. A jegyárakat úgy 
alakították ki, hogy az 
magában foglalja a hajó-
kázást és a műsort egy-
aránt. A három éven aluli 
gyermek számára ingye-
nes a program, 14 éves 
korig 1450 forintot kell 
fizetni, míg a felnőttek-
nek 1950 forintot. A cso-
portok kedvezményt is 
kapnak, minden tizedik fő 
után egy jegy ingyenes.
Jegyek az IH Rendez-
vényközpontban váltha-
tók, illetve indulás előtt 
a hajón, ám a korlátozott 
létszám miatt érdemes a 
jegyeket előre megváltani. 
Bővebb információ a 
62/423-638-as telefon-
számon kérhető.
 

Varga Anna

Biciklis pihenő a Kálvárián
Határon is túlnyúló összefogás segítségével épülhetett fel a 
Kálvária tér kerékpáros pihenőhelye. A város díszéül is szol-
gáló létesítményt május 19-én adták át hivatalosan.
A keresztállítást köve-
tően tovább folytatódik 
a Kálvária tér rekonst-
rukciója: egy 2009-es 
EU-s pályázati projekt 
zárófejlesztéseként ke-
rékpáros pihenőhellyel 
bővült ki a város má-
sodik legnagyobb tere. 
Megvalósítása nemzet-
közi összefogással jött 
létre: a Szegedi Ipari és 
Szolgáltató Szakképző 
Iskola tanulói mellett né-
met, dán és csíkszeredai 
diákok is részt vettek 
építésében. Előbbi két 
országból ácsnak tanuló 
fiatalok érkeztek, Erdély-
ből pedig a párhuzamo-
san indított Határtalanul 
pályázat keretein belül 

kőművesmunkák elvég-
zésére jött segítség.
„Több kritika is érte a 
pihenőhelyet: volt, aki 
a nap állásához mérten 
nem tartotta ideálisnak a 
fekvését, mások a telje-
sen fedett tetőszerkezet 
kialakítását hiányolták. 
Ugyan nem lehet min-
denkinek megfelelni, 
mégis bízunk benne, 
hogy minél többen örö-
müket lelik majd ebben 
a ékszerdoboz szépsé-
gű építményben” – árul-
ta el lapunknak Nógrá-
di Tibor (Fidesz-KDNP) 
önkormányzati képvi-
selő. Létesítésekor úgy 
tervezték, hogy beleil-
leszkedjen a korábban 

kialakított, természetes 
környezetébe, megóv-
va az akácfákat, melyek 
körbeveszik a pihenőhe-
lyet. „A Kálvária tér Sze-
ged egyik legszebb tere 
volt, majd Úttörő tér lett 
belőle, ez a korszak pe-
dig az elhanyagolásról 
szól. Jelenleg kiszáradt 
jegenyenyárfák övezik, 
piszkító kutyák és haj-
léktalanok látogatják leg-
inkább. Kis léptekben, 
ehhez hasonló fejleszté-
sekkel emelnénk vissza 
Szeged második legna-
gyobb terét az őt meg-
illető helyére” – hangsú-
lyozta Nógrádi Tibor.
 

Illés Attila

(X)

Fotó: Illés Tibor

Fotó: Gémes Sándor

Nógrádi Tibor az épülő állomásnál
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Áram nélkül – növekvő nyomor a dorozsmai cigánytelepen
120 roma maradt áram nélkül a dorozsmai Árpa utcai cigánytelepen, mert az évek óta illegálisan használt vezetékeket egy 
hatósági feljelentést követően az áramszolgáltató levágta a villanyoszlopokról. A probléma azonban sokkal mélyebben  
gyökerezik, ám szerencsére körvonalazódik a megoldás is.

A 16 házat s a benne 
mélyszegénységben élő 
romákat, köztük mintegy 
50-60 gyereket is érin-
tő probléma mélységé-
ben és távolságában is 
messzire nyúlik. Jelenleg 
gyertyákkal világítanak, 
nincs hűtőszekrény, tele-
vízió, a gyerekeknél ter-
mészetes, ha napi egy-
szer esznek rendes ételt, 
mégis a történetből lehet 
akár happy end, hiszen 
elkezdődtek az egyezteté-
sek a helyi képviselőkkel, 
az ingatlanok tulajdono-
sával, az IKV-val és az 
áramszolgáltatóval. Egy 
hatósági intézkedés során 

tartottak házkutatást az 
Árpa utcában a rendőrök, 
mikor észlelték, hogy a 
cigánysor mind a 16 há-
zába illegálisan, szabály-
talanul és életveszélyesen 
van bekötve az áram, így 
hivatalból értesítették az 
áramszolgáltatót EDF DÉ-
MÁSZ-t, melynek munka-
társai leszerelték az illegá-
lis bekötéseket.

„A nyolcvanas években 
utalták ki a lakásokat 
roma családoknak, vi-
szont az eredeti bérleti 
szerződést aláírók már 
kihaltak, a bérleti jog át-
örökítése a családtagok 
részére azonban nem lett 
hivatalosan átvezetve. 
Gyakorlatilag tisztázatlan 
az ott élők lakhatási jogvi-
szonya, így addig, míg ez 
nincs elintézve, az áram-
szolgáltató nem tud lé-
pést tenni. Ezért többsze-
replős egyeztetés indult 
el az ingatlantulajdonos, 
bérbeadó IKV, az itt lakó 
romák képviselői és a DÉ-
MÁSZ között” – vázolta az 

alapproblémát a Szegedi 
Cigány Önkormányzat el-
nöke, Nagy Mihály.
Az Árpa utcában finoman 
fogalmazva mondhatjuk 
csak azt, hogy lepusztult 
körülmények fogadtak 
minket. Amit láttunk, több 
ennél, vagyis kevesebb. 
Sokkal embertelenebb 
környezetet tapasztaltunk 
holmi lepusztultságnál. 

A 120 embernek nincsen 
vécéje, a közeli erdőbe 
járnak, több helyen a szo-
bában főznek, a házak 
udvarán életveszélyes, 
romos építmények áll-
nak, köztük mezítlábas 
csöppségek kergetőznek, 
a higiéniaszint néhol még 
az elégségest sem éri el.  
A cigánytelepre elkísért 
minket Rafael György roma 
pártfogó, mediátor, a kor-
mányhivatal igazságügyi 
szolgálatának munkatár-
sa. „Ez a probléma hosszú 
évek alatt alakult ki, nem 
lehet rá problémamegoldó 
sablonokat alkalmazni. Az 
első lépéseket azonban 
mihamarabb meg kell ten-
ni annak érdekében, hogy 
a jövőben ne kerüljön arra 
sor, hogy ilyen mély tár-
sadalmi problémák egy 
hatósági intézkedés során 
látnak napvilágot, s indul 
csak el a tűzoltás. Jelenleg 
esetkezelést tudunk csi-
nálni, elhárítani a krízist. Itt 
most első sorban a város 
tud sokat segíteni, főleg a 
lakhatási jogok tisztázásá-
ban. A DÉMÁSZ illetékesei 
és a helyi lakosok konst-
ruktívan álltak hozzá az 
egyeztetéshez, és készek 
megállapodni. Mindannyi-
an bízunk a város segítő 
szándékában és tevőleges 
jó akaratában, hiszen sen-
kinek nem érdeke, hogy 
ilyen állapotok alakuljanak 
ki” – szögezte le Rafael 
György.

„Ha a tulajdonos kiala-
kítja a szabályos mérő-
helyeket, akkor megköt-
hető velünk a szerződés, 
így felszerelhetőek az 
órák” – tudtuk meg az 
EDF DÉMÁSZ Kommu-
nikációs Csoportjától. 
Elmondták, hogy ha 
úgynevezett védett fo-
gyasztói státuszú bérlők 
is élnek az ingatlanban (a 
cigánytelepieket képvise-
lő orvos, Szirtesi Zoltán-
né az önkormányzattól 
lekért dokumentumai és 
a telepen élő romák el-
mondása szerint is mind 
a 16 házban élnek ilyen 
státuszra jogot tartó pol-
gárok), akkor „feltölthető” 
úgynevezett előrefizetős 
órákat is ki lehet helyezni. 
Így a felhasználó mint egy 
telefont tudja a befize-
téseivel addig használni 
az elektromos szolgál-

tatást, míg pénze enge-
di. „Cégünk támogatja, 
hogy a nehéz helyzetben 
élők is szabályosan hoz-
zájussanak a villamos-
energia-szolgáltatáshoz. 
Társaságunk legutóbb a 
Máltai Szeretetszolgálat-
tal közösen előrefizetős 
mérőórák felszerelését 
segítette egy monori ro-
matelepen” – mondta el 
Csala Gabriella kommu-
nikációs munkatárs.
Úgy néz ki, most először 
valóban összefogás in-
dul a roma nyomor eny-
hítésére, az alapvető 
lakhatási jogviszonyok 
tisztázásra és az áram-
szolgáltatás lehetőségé-
nek a megteremtésére. 
A körzet két képviselője, 
Mihálffy Béla (Fidesz-
KDNP) és Kosik Dénes 
(Fidesz-KDNP) az IKV 
vezérigazgatójával és a 

romák képviselőivel kö-
zös asztalhoz ülnek a 
lakhatási jogviszonyok 
tisztázása miatt. Az EDF 
DÉMÁSZ nyilatkozatából 
kiderül, hogy ezek után 
részükről már nincs aka-
dálya „feltöltőkártyás” 
órák kihelyezésére. 
Bohács Zsolt, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetője és 
Kalmár Ferenc tanács-
nok is fogadja a cigány 
lakosok szóvivőit, hogy a 
hosszú távú lehetőségek-
ről kezdjék meg a tárgya-
lást. Addig, ahogy a roma 
mediátor elmondta, a 
tűzoltás időszakát élik, a 
Roma Misszó gyertyáival 
világítanak és élelmiszer-
adományaikkal pótolják 
a leállt fagyasztó miatt 
megromlott ételeiket, és 
persze reménykednek.

Dobó Csaba

Fotók: Gémes Sándor



Günzer Tamás bora a Szegedi Borfesztivál fődíjasa
Günzer Tamás 2011-es villányi chardonnay-ja nyerte a XVIII. Szegedi Borfesztiválon rendezett borverseny 
fődíját, az elismerést hétfőn adták át a Tisza-parti városban. A legszebb fehérbor Frittmann ezerjója lett.

A villányi borász remekét 
– amely az elismeréssel 
együtt elnyerte a Szeged 
Város Bora 2012 címet is 
– 130 benevezett tétel kö-
zöl választotta a legjobb-
nak a szakmai zsűri. A 
fesztivál legszebb fehér-
bora a Frittmann Testvé-
rek Kft. 2011-es kunsági 
ezerjója lett (kis képün-
kön Frittmann János). A 
legszebb vörösbornak a 
szekszárdi Szeleshát pin-
cészet – merlot-ból ké-
szült – 2008-as Nomádját 
választották. A legszebb 
desszertbor címet pe-
dig a Monyók pincészet 
2002-es hatputtonyos to-
kaji aszúja érdemelte ki.
Különdíjat kapott a Radó 
pincészet 2011-es pécsi 
rozéja, Kiss István pin-
cészetének 2000-es hat-
puttonyos tokaji aszúja, 
a Dandelion borászat 

2011-es csopaki Pink ro-
zéja, a Wunderlich pin-
cészet 2011-es villányi 
portugiesere, valamint a 
Istvándy pincészet 2007-
es badacsonyi olasz-
rizlingje. A szervezők 
elismerését vehette át Új-
vári Mihály is, aki egyedü-
liként Szeged közigazga-
tási határain belül termel 
minőségi borszőlőt. A 71 
éves kiskundorozsmai 
gazda jelenleg hét hektá-
ron gazdálkodik, borvá-
lasztékában megtalálható 
a cserszegi fűszeres, a 
rajnai rizling, a kékfran-
kos és a zweigelt. Az idős 
mester három esztendeje 
készíti el Szeged borát, 
amely 2011-ben rajnai riz-
ling és cserszegi fűszeres 
házasításából született, 
és kóstolói szerint jó sav-
gerincű, kellemes ivású 
bor lett.
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Szegedi borfalu 10 napig 120 borászattal
A Szegedi Városkép Kft. által szervezett  XVIII. Szegedi Borfesztivál a Széchenyi téren várja immár hagyományo-
san vendégeit. A hangulatra eddig egyik nap sem lehetett panasz. 

A 10 napon át tartó ren-
dezvényen 120 pincé-
szet 156 kiállítója kínálja 
nedűit. A látogatókat 
három színpad (Árkád 
Szeged, GDF Suez és 
Grand Café) kulturális, 
zenei fellépései és film-
vetítései szórakoztatják. 
A helyszínre látogat vagy 
látogatott többek között 

Berecz András, Bencsik 
Tamara és zenekara, 
Kunos Tamás (Csík ze-
nekar) is, több mint 80 
zenei program zajlik má-
jus 27-ig. A Klauzál téren 
a gasztroudvarban pedig 
41 árus kínálja portékáját. 
Magyar élelmiszereket, 
bort, pálinkát, házilag 
készített, kézműves sört 

is kóstolhat, aki arra jár. 
Az ország borfesztiváljai 
közt a szegedi már az él-
mezőnyhöz tartozik, nem 
véletlen, hogy a legneve-
sebb borászok is kiállít-
ják, s tíz napon át árulják 
a Tisza-parton terméke-
iket. A Villányi nagyok, 
többek között Bock, Dú-
zsi, Günzer, Polgár, Gere, 

Wunderlich mellett Szek-
szárd vezető pincésze-
tei, Vesztergombi, Takler 
is jelen vannak, de más 
hegyvidékek nagyságai: 
Légli, Kiss, Konyári, Balla, 
Pócz, Salánki is kiállítanak 
minden évben. És nem 
utolsósorban képviselte-
ti magát az Alföld egyre 
erősödő mezőnye. A sort 

a 2007-es év borászával, 
Frittmann Jánossal kezd-
hetjük, aki már a fesztivál 
első szárnybontogatása 
óta állandó vendég. De 
felsorakozhat mellé nedű-
ivel büszkén a Font, Koch, 
Lantos, Béla borászat is. 
Ezért annak is kedvére 
való lehet a Széchenyi téri 
boros kavalkád, aki még 

csak most ismerkedik e 
nemes itallal, és annak is, 
aki már értője és kedvelő-
je a borkultúrának. Hiszen 
minden standnál kedélye-
ses és kedvesen fogadják 
a pincészetek a vendége-
ket és minden „boroskás” 
kérdésre válaszolnak.

Dobó Csaba–

Fotó: Gémes Sándor

Fotók: Gémes Sándor

Szabó Gábor, az SZTE rektora Szeged Napján 
vendégeskedett a SZEGEDma.hu sátrában

Frittmannék
A Frittmann család az 1700-as évek-
ben érkezett Soltvadkert környékére, 
ők telepítették újra a szőlőt e területen.  
A Frittmann testvérek mellett ma is az 
egész család szerepet vállal az üdesé-
géről és gyümölcsösségéről híres bo-
rok készítésében. 2007-ben Frittmann 
János megkapta az „Év Borásza” 
megtisztelő címet, amely áttörést je-
lentett a Kunsági borvidék életében. 
Nem kevesebbet köszönhet neki a déli 
régió, minthogy az alföldi pincészetek 
tehetséges bortelmerőinek nedűi már 
a legelőkelőbb helyekre kerülhetnek a 
borszaküzletek, áruházak polcain.
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BOR-line – a SZEGEDma.hu  
interjúi a platánok alatt
A Szeged Napja ünnepség-
sorozat online médiapart-
nereként a SZEGEDma.hu 
csapata – melynek mint a 
Déli Szónak a kiadója a Le-
onardo Kft. – se maradt ki 
az ünneplésből, 2011 után 
idén is ötvözte a munkát 
a jeles napokkal. A tavalyi 
sikeren felbuzdulva hét-
köznap esténként 18 órától 
idén is kiköltözik a szer-
kesztőség a fesztivál terü-
letére, hogy a Vásárhelyi 
Pál-szobor szomszédsá-
gában található standján 
egy-egy neves szegedi 
vendéggel borozgatva be-

szélgessen a meghívott 
munkásságáról, életéről, 
Szegedhez való viszonyáról 
és természetesen mindezt 
boros ölelésben, vidáman. 
Minden vendég legked-
vesebb borairól a Filoxéra 
Bortéka gondoskodik (Sze-
ged, Dugonics tér 11.).
Az első vendég a nyitóna-
pon Szeged korábbi pol-
gármestere, Szalay István 
volt. Május 21-én Szabó 
Gábor akadémikust, a 
Szegedi Tudományegye-
tem rektorát faggatták az 
újságírók, május 22-én 
Méhes Gábort, a Sport 

TV kommentátorát. Fo-
gas Ottó, a Móra Ferenc 
Múzeum igazgatója május 
23-án, szerdán volt ven-
dég a boros beszélgeté-
seken. Frittmann János, 
a 2007-es „Év Borásza” 
csütörtökön, Danis Lídia, 
a Szegedi Nemzeti Szín-
ház Dömötör-díjjal kitün-
tettet színművésze pedig 
az utolsó beszélgetés-
re, május 25-re érkezik a 
SZEGEDma.hu sátrához. 
Az interjúk teljes szövege 
olvasható a hírportálon.

DSZ-

Mikor a kézműveseké  
lesz a szegedi Belvárosi híd
Immár 13. alkalommal tér vissza a hídi vásár is, melyre május 26-27-én kerül sor a 
Belvárosi hídon, valamint a környező utcákban. A vásár az egyik legnagyobb ha-
zai kézműves seregszemle és bemutató: közel egy kilométer hosszan válogatott 
kézműves termékek, látványműhelyek és mesterségbemutatók mellett különle-
ges kulturális kínálat fogadja a hídra térőket. Újszegeden, a híd lábánál felállított 
Ördögszekér színpad a rendezvény ideje alatt minden nap reggel 10-től estig 
várja az érdeklődőket.

Ingyen Quimby-koncert és tűzijáték
Május utolsó hétvégéjére a Dóm térre is beköltözik a fesztivál, rögtön három neves 
előadó koncertjét tekinthetjük meg ingyenesen: a Pál Utcai Fiúk és a Heaven Street 
Seven után a Quimby is várja a rajongóit pénteken. Szombaton Balázs Fecó, a vasár-
napi tűzijáték előtt pedig a Budapest Bár szórakoztatja a közönséget. Ezen a helyszí-
nen lesz továbbá a Fúvós és Big Band Találkozó, a Haditábor és a Szegedi Újszülött 
Életmentő Szolgálat Alapítvány gyermeknapi rendezvénye is.

Szalay István (balra) a SZEGEDma.hu csapatának tagjaival.

A hídi vásár programjai

Május 26., szombat
9.45-10.45 A víz és a híd hangja – Mucsi Gergő vibrafonjátéka, 10.00: Vásárnyitó felvonulás (Széche-
nyi tér – Ördögszekér Színpad), 11.15 Levendulaszín: Turka, a táncoló kecske, 12.00: Szurdiék Dél-al-
földi étvágycsináló muzsikája, 13.00: Hollóének Hungarica – etno, 14.00: Kerekerdő Zeneműhely: Mu-
zsika Gyimesből és Moldvából, 15.00: Csörgősipka Bábegyüttes: Az aranytojást tojó tyúkocska, 16.00: 
Hollóének Hungarica – etno, 16.30: Kerekerdő Zeneműhely: Pünkösdi mulatságok, 17.30: Barboncás 
Bábműhely: Fekete kisasszony, 18.30: Véka zenekar – folk, 19.30 Hollóének Hungarica – etno, 20.30: 

Hestia Tűz- és Fényzsonglőrök, 21.00 Jóvilágvan – etnopop.

Május 27., vasárnap 
10.00: Szegedi Pinceszínház: Vásári komédiák, 11.00: Szárnyas Sárkányok: Don Sajn – bábszínház 

bábok nélkül, 12.00: Pangeacoustic – etno, 13.30: Cirkusz-KA – etno, 15.00: Új Akropolisz Meseháza: 
Nap, Hold és Csillag kiszabadítása, 16.00: Bácsi Gyurka és Barátai- folk, 17.00: Ének Szent György 

vitézről – meseszínház, 18.00: Mentés Másként Trio – folk.
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400 millióból szépül meg a szegedi színház
Egész nyáron munkaterületté alakul a nagyszínház épülete, mert uniós pályázaton 400 millió forintot nyert az intézmény fű-
tési és légtechnikai rendszerének korszerűsítésére, nyílászárók cseréjére, és egy új kémény felépítésére. A munkálatok már 
megkezdődtek, és feszített ütemben augusztus 31-ig tartanak.

A régi radiátorokat – 
amelyeket egyáltalán 
nem lehetett szabályozni 
– újakra cserélik, az alag-
sorba saját kazánokat 
szerelnek be, mert eddig 
a színház a melegvizet 
a szomszédos bíróság 
épületének udvarán 
lévő kazánokból nyer-
te nem kis hőveszteség 
árán. „Ebből is látszik, 
mennyire pazarló volt 

a rendszer” – fogalma-
zott Gyüdi Sándor, a 
színház főigazgatója. 
Több mint száz külső 
ablakot, ajtót vesznek 
ki, hőszigetelnek, majd 
helyeznek vissza. Az 
ablakokat egyébként – 
a nagy méretük miatt 
– csak kívülről, kosaras 
daruval tudják kicserél-
ni. Amíg nem végeznek 
a munkálatokkal, addig 

– nem éppen gyönyör-
ködtető látványt nyújtva 
–  a nyílások be lesznek 
deszkázva. A légtech-
nikát ugyancsak meg-
újítják, nem klímát sze-
reltetnek be, hanem egy 
légkeverő rendszert, így 
nagymértékben javul 
majd a nézők komfort-
érzete. A kazánok be-
szerelése miatt a szín-
ház kéményt is kap, de 

ez sem lesz egyszerű 
feladat. Az épület mű-
emlékvédelem alatt áll, 
ezért csak nagyon óva-
tosan és körültekintően 
szabad hozzákezdeni a 
rekonstrukciós munkála-
tokhoz. A kémény építé-
sekor nyolc födémet kell 
áttörni a pincétől a tető-
ig. A mesterek fölszedik 
a márványlapokat is, 
alattuk ugyanis egyko-

ron padlófűtést alakítot-
tak ki, ami sohasem üze-
melt. Sok építőanyag, 
munkagép lesz felhal-
mozva a színházban és 
az épület körül, ezért 
az a néhány dolgozó, 
akinek nyáron is be kell 
járnia, valószínűleg csak 
védősisakban közleked-
het a munkaterületen. A 
szabadtéri próbáit is át-
helyezték máshova, és 

a nyár folyamán gyako-
rolni sem járhat be sen-
ki az épületbe. Ha min-
den a terv szerint halad, 
és nem lesz csúszás, 
szeptember 29-én, a ba-
lett fennállásának 25. év-
fordulója alkalmából már 
együtt ünnepelhetünk 
Juronicsékkal a felújított 
nagyszínházban..

Tuti

Fotó: Gémes Sándor

Vízről is oltja a tüzet a Maros Mentőcsoport
A köteles, más néven hivatásos, illetve az önkéntes polgári védelmi szervezetben együttesen 102 ezer fő tevékeny-
kedik, s közülük mindössze kétezer az önkéntes. Ezért is jelentős az önkéntes mentőszervezetek megalakulása. 
Térségünkben a Maros Mentőcsoport tevékenykedik, melyhez 250 önkéntes csatlakozott nemrég.

Az újonnan alakult cso-
port vízről is képes tüzet 
oltani, amit az eskütétel 
napján a rakparton lát-
ványos bemutató kere-
tében megtekinthettek a 
szegediek is május első 
hetében. Hazánkban 
egyébként tizedikként a 
Maros Mentőcsapat tet-
te le az esküt. 
Kétszáz jogszabály 
változott év elején a 
k a t a s z t r ó f avé d e l e m 
eredményesebb és ha-
tékonyabb munkájának 
elősegítése céljából – 
tájékoztatott Bakondi 
György tűzoltó altábor-
nagy. „Jelentősen átala-
kult és megújult polgári 
védelem magyarországi 
rendszere. Az 1948 óta 
változatlan szervezet 
háborús helyzetre ké-
szülve létezett hazánk-
ban. Ma a való világ való 
kihívásainak felel meg” 
– hangsúlyozta a Bel-
ügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságának (BM 
OKF) vezetője. „Az el-

múlt időszak árvizei és 
a vörösiszap-katasztrófa 
rávilágítottak arra, hogy 
nem eléggé hierarchi-
kus és szervezett a hazai 
védelmi rendszer. Az új 
szabályozás ezt kívánja 
orvosolni” – közölte B. 
Nagy László kormány-
megbízott, a megyei vé-
delmi bizottság elnöke. 
A Csongrád megyei sa-
játosságokkal kapcso-
latban az ár- és belvizet, 
továbbá az illegális mig-
rációt említette. Bakondi 
György elmondta az is, 
hogy az adott területnek 
a tipikus veszélyezte-
tettségét elemezték az 
önkéntes szervezetek 
létrehozása előtt. „Vég-
rehajtottunk egy koc-
kázatelemzést Ma-
gyarország valamennyi 
térségében, ez alapján 
soroltuk be a települé-
seket a fenyegetettség 
mértékéhez és jellegé-
hez képest. Nyilvánva-
lóan olyan felszereltség-
gel, szaktudással kell az 
ott lévő polgári védelmi 

erőknek rendelkezniük, 
amelyek az adott terüle-
tet jellemzik” – részletez-
te, majd hozzátette: az 
elmúlt években kétsze-
resére emelkedett az ön-
kéntesek száma, s egyre 
több közöttük a fiatal.
A Széchenyi téri dísz-
ünnepségen egyébként 
250-en csatlakoztak hi-
vatalosan is a polgári 
védelem állományához 
eskütételükkel május 
elején. A Maros Mentő-
csoport tagjai olyan fel-
adatokat fognak végezni, 
mint eddig is, csak sok-
kal szervezettebb for-
mában. „A vízimentés, 
a búvárkodás, illetve a 
vízről való tűzoltás terü-
letén tevékenykednek a 
csapat tagjai, de most 
már szervezetten, kar-
öltve a hivatásos szerve-
zetekkel. Ők is a család 
tagjai immár, papíron 
is a mi embereink, a mi 
erőink” – mondta a cso-
port parancsnoka, Tátrai 
János tűzoltó alezredes. 
Hozzátette, mostantól 

komoly követelmény-
rendszernek felelnek 
meg ezek az önkéntes 
csapatok. Az OKF által 
kidolgozott minimumkö-
vetelménynek minden-
féle mentőcsapatnak 
meg kell felelnie. „Csak 
az ilyen mentőcsapa-
tokat fogjuk beengedni 
a különféle kárhelyek-
re. Fontos tudni, hogy 
a mentőcsapatoknak a 
későbbiekben úgyneve-
zett minősítő gyakorlatot 
is le kell folytatniuk, amit 
szigorúan ellenőriznek” – 
közölte.
Az új egység négy ko-
rábbi csoportból alakult. 
Tagjai a Duna-Körös-
Maros-Tisza Eurorégió 
(DKMT) Rescue team, a 
Szegedi Vízimentő- és 
Tűzoltó Szakszolgálat, a 
Balástya Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület és a Szeg-
vár Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. Az eskütételt 
követő bemutatón a csa-
pat tagjai egy közlekedé-
si baleset szimuláltak a 
Huszár Mátyás rakpar-

ton, illetve egy kigyulladt 
csónakból a vízbe ugrott 
embereket mentettek. 
Hajóról oltották el a ke-
letkezett tüzet, miközben 
a vízimentők a Tiszába 
ugrottakat menekítet-
ték ki. A bemutató egyik 
leglátványosabb része 

a Szegedi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 
turboreaktív oltógépe 
volt, hiszen a tehergép-
jármű alvázra szerelt su-
gárhajtóművet működés 
közben ritkán látható.

Varga Anna

Fotók: Gémes Sándor
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Sándor Csikar nyomdokain
13 év után alakult újjá a Móravárosi Kinizsi sportegyesület
Gerecz Péter szakmai vezetésével, a városrész önkormányzati képviselőinek támogatásával kelt életre a legendás 
egyesület, mely egykoron Sándor Csikar és Kocsis Lajos személyében válogatottakat is adott.

A SZEGEDma.hu hírpor-
tál számolt be róla első-
ként: sporttörténeti ese-
ménynek adott otthont 
május 14-én Szegeden 
a Kálvária sugárúti Mó-
ra-szakközép isko la . 
Aranybetűkkel kerülhet 
ez a nap a város futball-
krónikájának lapjaira, 
hiszen végre a bővü-
lésről, a kivirágzásról, 
valaminek a kezdetéről 
adhatunk hírt a világ és 
Magyarország legnép-
szerűbb sportágában, 
nem szűkülésről, elmú-
lásról kell tudósítanunk.
Alakuló ülésre hívta 
ugyanis a nemrégiben 
jogerősen bejegyzett 
Móravárosi Kinizsi Hú-
sos Sportkör leendő 
játékosait és vezetőit a 
régi-új egyesület elnöke, 
Csorba Ágnes. Bejelen-
tette: széles körű össze-
fogás révén sikerült új-
jáéleszteni az 1999-ben 
megszűnt, nagy múltú 
Móravárosi Kinizsit. Az 
egyesületben 16 felnőtt-, 
illetve 35 utánpótláskorú 
labdarúgóval kezdődik 
meg hamarosan a mun-
ka, amit szakmai alel-

nökként Gerecz Péter, 
edzőként Vidákovics Ist-
ván irányít majd.
Gerecz megemléke-
zett róla: Móravárosban 
született, s mindig ott is 
lakott, ugyanakkor aktív 
sportolóként nem húz-
hatta magára a klub me-
zét. Ennek hátterében az 
húzódott meg – idézte 
föl a ma már vidámnak 
ható történetet –, hogy 
a legendás szegedi tré-
ner, Király József egy 
toborzón „eltanácsolta”, 
mivel egy évvel az iga-
zolási korhatár alatt volt 
még. Így csaphatott le 
rá a Textilgyár csapa-
ta… Most ambiciózus 
tervekkel és elképzelé-
sekkel kezd majd bele 
az építkezésbe.
Megtudtuk: a Móravárosi 
Kinizsi felnőttcsapata 
ősztől a megyei III. osz-
tályban szerepel, s egy 
vagy két utánpótlásgár-
dát is neveznek a me-
gyei pontvadászatokba. 
Ezt elősegítendő, s a 
bázist megerősítendő 
együttműködési meg-
állapodást írnak alá a 
Móra-szakközépiskolá-

val, valamint a körzet két 
óvodájával, s később 
a kört a Fodor-szakkö-
zépiskolával is bővíteni 
kívánják.
Az egyesület tevékeny-
ségét, törekvéseit min-
denben támogatja a 
körzet két önkormány-
zati képviselője, Gyi-
mesi László és Nógrádi 

Tibor (Fidesz-KDNP) 
is. Gyimesi László em-
lékeztetett rá: a Móra-
városi Kinizsi történe-
tét olyan dicsőséges 
epizódok gazdagítják, 
minthogy két válogatott 
labdarúgót adtak a ma-
gyar futballnak Sándor 
Csikar és Kocsis Lajos 
személyében. Érdekes-

ségként említette, hogy 
frakciótársával, Hüvös 
Lászlóval (aki jelenleg 
a Víziközmű-Alsóvárost 
erősíti – a szerk.) együtt 
az 1990-es években 
maga is focizott a Móra-
városban.
Az alakuló ülés vé-
gén bemutatták a 
klub vadonatúj hon-

lapját is, mely a www.
moravarosikinizsisk.hu 
címen érhető el. Itt sze-
retnék összegyűjteni és 
feldolgozni az elődök 
eredményeit, történetét, 
sikereit, illetve számos 
érdekességgel várják az 
érdeklődő látogatókat..

Pintér M. Lajos
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Fotó: Gémes Sándor

Nógrádi Tibor vázolja a terveket, a háttérben Gyimesi László, Gerecz Péter és Csorba Ágnes

A Móravárosi Kinizsi leendő játékosai

Fotók: Gémes Sándor
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Hozzávalók: • 50 dkg sütni való házi kolbász • 
2 evőkanál olaj • 3 szál sárgarépa • 2 fej vörös-
hagyma • 2 db paprika • 2 dl fehér bor • 1 gerezd 
fokhagyma • kakukkfű • babérlevél • őrölt bors

A hónap receptje: Részeg kolbász
A sütni való kolbászt villával megszurkáljuk, forró olajon megforgatjuk, mellé vágjuk karikára a sár-
garépát, a vöröshagymát, a paprikát, és fehérbort öntünk alá. Fokhagymával, késhegynyi kakukk-
fűvel, 1 babérlevéllel, csipet törött borssal fűszerezzük, és lefedve 20 percig pároljuk. Krumplipü-
rével, friss salátával vagy csak úgy magában puha kenyérrel, egy finom pohár bor mellé kínáljuk.

Széchenyi tér – Borfesztiváli kiállítók


