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VisszaVáltozott  
menetrend
Közkívánatra a tápéi, szőregi, békete-
lepi és dorozsmai lakosok ismét a Mars 
térig utazhatnak hétvégéken is, nem 
kell átszállniuk.

Az új menetrendet, illetve a buszok útvonalát úgy  
állították össze, hogy mindez nem terheli aköltségvetést, 
így november elsejétől bár ritkábban, de teljes hosz-
szában közlekednek a városrészekről érkező buszok. 
Áprilisban még úgy spóroltak közel 100 millió forintot 
az SZKT-nál, hogy például a külső városrészekben élők 
szombaton déltől vasárnap estig csak átszállással tudtak 
eljutni a Mars térre. A lakosok aláírásgyűjtéssel is tilta-
koztak, s csak panaszok záporoztak a körzetek képvise-
lőire ez ügyben. Most összefogtak a körzetek képviselői 
a városüzemeltetési tanácsnokkal,  Kalmár Ferenccel, 
aki egy olyan előterjesztést nyújtott be a Városüzemelte-
tési és Fejlesztési Bizottságnak, ami a körtöltésen kívül 
közlekedő buszokat visszatereli a régi menetrendjükbe, 
de sokkal költséghatékonyabban. 

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják.

Ha ősz, akkor szüret. Idén azonban nem sok helyen lelik kedvüket a borászok 
a betakarításban. A születi mulatság sajnos a 2012-es évben inkább búsko-
morra sikeredett – a termés nagy részét az időjárás tépázta meg.
„A mi szakmánk képviselői 
nagyjából negyven alkalom-
mal készítik el termékeiket. 
Ennyi évet dolgozik ugyanis 
egy borász, ha a húszas, har-
mincas évei körül már önálló-
vá tudott válni. És egy évben 
ugyebár csak egy szüret van” 
– mesélt egy szegedi beszél-
getés alkalmával Frittmann 
János soltvadkerti borász ar-
ról, hogy milyen törékeny kéz-
műves szakma is a borászat, 
egy-egy kevésbé sikerült alko-
tás „kijavítására” egy évet biz-
tosan várni kell. Sajnos hiába 
próbál kigyomlálni minden em-
beri tényezőt a hibák vetemé-
nyeséből a bormíves, az égiek-
kel nemigen tud mit kezdeni. 
Ha az időjárás kedvezőtlenül 
alakul, tehetnek akármit a pin-

cészet munkatársai, a szőlő, a 
gyümölcs attól még megsínyli 
a fagyot, aszályt, jégverést.
Az egész országot sújtó 
aszály mellett az Alföldön a 
fagy, Villányban a jég tizedel-
te tovább az ültetvényeket. 
A borász szakma a 2012-es 
esztendőt gyér, ugyanakkor 
magas minőségű évjáratként 
határozta meg. Igaz, több 
borász szerint is a kvalitás 
nem tudja pótolni a csekély 
termés miatt kiesett, eladha-
tó palackok számát, hiszen 
ezekben a válságos időkben 
nem nagyon lehet a borok 
árát emelni, a fogyasztók 
pénztárcája igen érzékeny 
most. Ráadásul külföldről 
várhatóan továbbra is nagy 
mennyiségben hoznak be 

gyengébb minőségű, alacso-
nyabb árú borokat, amelyek 
elcsábíthatják a vásárlókat. 
Koch Csaba, a Hajós-Bajai 
Borvidék borásza szerint 
nincs más lehetőségük az 
ágazat szereplőinek, mint el-
szenvedni az idei év nagyon 
kedvezőtlen időjárása miatt 
bekövetkezett veszteséget. 
Farkas István pusztamérgesi 
bortermelő úgy próbálja túl-
élni az évet, hogy a bővebb 
termést adó Egri borvidék 
környékéről vásárol feldol-
gozott, kierjesztett szőlőt, 
seprű nélküli bort, amin to-
vábbi kezeléseket végez, és 
a saját pincéjében kapja meg 
a végleges „formát” a nedű. 
Ezt a műveletet egyébként 
hegyközségi törvény sza-

bályozza, mindössze nem 
pusztamérgesi, hanem Eger 
környéki borként kerül forga-
lomba majd a termék.
„Nekem egy szőlőben eltöl-
tött fél óra felér egy meditá-
cióval. A természet tökélete-
sen megalkotta ezt a csodás 
gyümölcsöt. A borász ehhez 
nem tesz hozzá, csak elvesz 
belőle. Minél többet sikerül a 
szőlőből megtartania, annál 
tökéletesebb a bor; közelebb 
van Istenhez…” – mondta 
azon a bizonyos szegedi be-
szélgetésen Frittmann János 
zárszóként – az idei évben 
bizony fel lett adva a lecke a 
borszakmának.

Írásaink e témában a 4-5. 
oldalon olvashatóak.

Látogathatóvá vált a ferences kolostor
Európai uniós forrásból alakítottak ki látogatóközpontot a műemlékben.  >>
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Fotó: Gémes Sándor

Egy szegedi Európa-bajnok kosaras
Beszélgetés a 78 esztendős kosárlabda-legendával, Hódy Lászlóval.  >>

3. oldal

Tízéves a Szegedi Egyetemi Színház
Három bemutatóval kezdi az ünnepi évadod a SZESZ.  >>

régészeti szenzáció 
szegeden 
Megtalálták Szeged egyik kiemelt műemlékének, 
a minoriták felsővárosi Szent Miklós-szentélyének 
altemplomát. Az altemplom meglepően jó álla-
potban van, nincs feltöltve, gyakorlatilag felemel-
kedve lehet sétálni a térrendszerben. A koráb-
bi műszeres vizsgálatok által már jelzett helyen 
egy nagy összefüggő tér van, amelyet külön-
böző állapotú, kripta jellegű sírhelyek tagolnak.  
A templomtér bal hátsó részén kezdett szabályos 
feltárási munka részeként először egy 40×40 cm 
méretű födémáttörést készítettek, amelyen ke-
resztül már le lehetett ereszkedni a feltárult térbe. 
A szakértői vélemények és a feltárások lezárása 
után látnak majd hozzá a felújítás részletes meg-
tervezéséhez, az engedélyeztetéshez, és ezután 
keres majd az egyházmegye pályázati forrásokat 
a finanszírozásra.

Cikkünket a 3. oldalon olvashatják.

BorBan a Búsulás
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mindenki előtt megnyílik  
az alsóVárosi ferences kolostor
Szabad a bejárás az alsóvárosi ferences kolostorba – a több mint ötszázéves épületben EU-s finanszírozással látogató-
központot alakítottak ki. A fejlesztésnek köszönhetően a vendégek bejárhatják szinte az egész épületet, a gyógynövény-
kerttől a templomon át egészen a kiállítótermekig, így megismerve a szerzetesek múltját és életét.

Már közel 750 éve jelen 
vannak ferences szerzete-
sek a Tisza-parti városban, 
az Alsóvároson található, 
1503-ban felszentelt Ha-
vas Boldogasszony temp-
lom és kolostor Szeged 
történelmének meghatá-
rozó része. Az évszázadok 
alatt a rend belső életébe 
csak kevesen nyerhettek 
bepillantást – ezen kíván 
változtatni a szeptember 
19-én megnyitott látoga-
tóközpont, melynek segít-

ségével a nagyközönség 
körbejárhatja nagy múltú 
intézményt.
A látogatók naponta 10-
től 18 óráig idegenvezető 
bemutatásával ismerked-
hetnek meg a kolostorral 
a gyógynövénykerttől in-
dulva, ahol az országban 
elsőként ültették el a fű-
szerpaprikát  igaz, a nagy 
szegedi hagyományokkal 
bíró növényt sokáig nem 
ételek ízesítésére, hanem 
gyógykezelésre használ-

ták malária ellen.  Bár a 
kolostor több átalakításon 
is túlesett az évszázadok 
során, számtalan, évszá-
zadokat átvészelt részét is 
megtekinthetjük. Az első 
három, földszintet szegé-
nyesen bevilágító ablak 
most is jól látható az épület 
oldalában: ugyanúgy néz-
nek ki, mint a Mátyás király 
visegrádi palotáján látha-
tóak, így feltételezhetően 
ugyanazok a kőfaragók 
dolgozhattak mindkettőn. 

Látható továbbá az egykori 
román stílusú templom egy 
része is az udvarban, a ró-
zsaablakok és falak mellett 
a fennmaradt zárókő segít-
ségével egy háromdimenzi-
ós képen szeretnék majd 
rekonstruálni az épületet.
Több különlegességet is 
őriznek a külvilág számára 
sokáig elzárt épületben: 
az első világháborúban 
ágyúként is „szolgált” Pap-
rika-harangot, melynek 
helyreállítása a helyi pap-
rikatermesztők segítsé-
gével valósulhatott meg. 
A templom ajtajára vésve 
pedig azt is megtekinthet-
jük, milyen magasan állt a 
víz 1879. március 12-én, 
árvíz idején. Kiállítás is 
nyílt a kolostorban, ahol 
megtekinthetjük Mária Te-
rézia esküvői ruhájából át-
alakított miseruhát, Mar-
chiai Szent Jakab székét 
1450-ből vagy a Mátyás 
király palástjából varrt ka-
zulát is. Négy filmet is le-
vetítenek, melyek a feren-
cesek kínai és kárpátaljai 
misszióját, a kommunista 
éra alatti elnyomását és 
a templom építését mu-
tatja be. Az iskolásoknak 
a tanulás mellett játékos, 

interaktív feladatokkal is 
készülnek, melyhez külön 
termet alakítottak ki a ko-
lostoron belül.
A látogatóközpont szalag-
ját Hölvényi György egy-
házügyi államtitkár vágta 
át, majd Kiss-Rigó László 
megyés püspök is megál-

dotta a látogatóközpon-
tot,  melynek segítségével 
– mint mondta – han-
gosabban, érthetőbben 
szólalhatnak majd meg a 
kolostor több száz éves 
kövei.

VisszaVarrt menetrend –  
ismét a marsig járnak a Buszok hétVégén
Novembertől újra a Mars térig utazhatnak a tápéi, szőregi, béketelepi és dorozsmai lakosok hétvégéken is, nem kell átszáll-
niuk. Az új menetrendet, illetve a buszok útvonalát úgy állították össze, hogy mindez nem terheli a költségvetést.

Kalmár Ferenc város-
üzemeltetési tanácsnok 
egy olyan előterjesztést 
nyújtott be a Városüze-
meltetési és Fejlesztési 
Bizottságnak, ami a kör-
töltésen kívül közlekedő 
buszokat érinti. Április-
ban úgy spóroltak közel 
100 millió forintot, hogy 
például a külső városré-
szekben élők szombaton 
déltől vasárnap estig 
csak átszállással tudtak 
eljutni a Mars térre. A 
lakosok aláírásgyűjtés-
sel is tiltakoztak, s csak 
panaszok záporoztak 
a körzetek képviselőire 
ez ügyben. Az ügyet tár-
gyaló bizottsági ülésen 
is elhangzott, semmiféle 
költségvetés-változta-
tásra nincs szükség, be-
leférnek az idei keretbe, 
ezért is dönthetett kizá-
rólag a bizottság a kér-

désben. Kalmár Ferenc 
közölte, Dorozsma ese-
tében jelentős többlet-
költségek merülnek fel a 
módosítások révén, ám 
a többi városrészben ke-
letkező megtakarítások 
ezeket fedezik. Ahhoz, 
hogy november elsejétől 
új, a lakosok igényeihez 
jobban igazodó menet-
rend készülhessen, há-
rom, este közlekedő 7F 
jelzésű járatot megszün-
tetnek, csak így tudták 
tartani a meghatározott 
költségeket. A bizottság 
végül 5 igen és 2 tartóz-
kodás mellett támogatta 
az előterjesztést. Káity 
Károlytól megtudtuk, 
eltérőek az új menet-
rendek. A Tisza Volán 
Zrt. forgalomfejlesztési 
és koordinációs igaz-
gatója úgy nyilatkozott, 
hogy a szőregi és tápéi 

közlekedés ritkulni fog 
a jelenlegihez képest. 
„A két vonalat tekintve 
a 20 percről 30-ra nő a 
járatok követési ideje. 
Sajnos ez az ára annak, 
hogy végig tudjunk közle-
kedni a Mars térig. Azon 
az állásponton vagyunk, 
hogy a közös szakaszon 
értelmezett 30 perces 
követés még elfogadha-
tó szint” – fogalmazott 
Káity. Hozzátette, Do-
rozsma tekintetében a 
36-os és 75-ös vonala-
kon jelentős járatcsök-
kenés nem lesz, más 
menetrend lép életbe 
novembertől. A hétvégé-
re bevezetett, megszo-
kott és a lakosok által 
megszeretett hálózaton 
közlekednek majd a bu-
szok hétköznapokon is.

Fotó: Gémes Sándor

Fotók: irimiás László

Illés Attila
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A georadaros mérést követően ami eddig csak feltevés volt, most valósággá vált: megtalálták és bejárták Szeged egyik 
kiemelt műemlékének, a minoriták felsővárosi Szent Miklós-szentélyének altemplomát.

Építésének 250. évforduló-
jára, 2017-re szeretnék fel-
újítani a szegedi minoriták 
Szent Miklós-szentélyét. A 
felsővárosi templom álla-
potfelmérésével kezdődtek 
a munkálatok 2011 végén. 

A Szegedi Tudományegye-
tem és az Atikövizig mun-
katársai georadarral is 
megvizsgálták az épületet, 
s már ekkor altemplomra 
utaló jeleket fedeztek fel.
„A feltárási munkánk eddigi 

legnagyobb és legjelentő-
sebb állomásához értünk 
azzal, hogy a közös munka 
eredményeként megtalál-
tuk a keresett altemplomot. 
Az együttműködő szakértő 
csapat örömét csak tetézi, 
hogy a templommal együtt 
1760 táján épített és az 
1870-es években lezárt, az-
óta gyakorlatilag elfeledett 
térbe bejutva belülről felfe-
deztük a levezető lépcsőt 
is. Az altemplom meglepően 
jó állapotban van, és eddigi 
félelmeinkkel ellentétben 
nincs feltöltve, gyakorlatilag 
felemelkedve lehet sétálni 
a térrendszerben. A korábbi 
műszeres vizsgálatok által 
már jelzett helyen egy nagy 
összefüggő tér fekszik, ame-

lyet különböző állapotú krip-
ta jellegű sírhelyek tagolnak. 
A templomtér bal hátsó ré-
szén kezdett szabályos fel-
tárási munka részeként elő-
ször egy 40×40 cm méretű 
födémáttörést készítettünk, 
amelyen keresztül már le 
lehetett ereszkedni a feltá-
rult térbe” – tájékoztatott a 
felfedezésről Darvas Imre 
okleveles építészmérnök, a 
felújítási munkák koordiná-
tora.
Az építészmérnök a inter-
netes naplójában azt írta, 
hogy a Móra Ferenc Múze-
um munkatársai bejárást 
tartottak a helyszínen, mely-
nek során megtekintették 
az előkerült altemplomot és 
a templomfal külső oldali 

alapfeltárásait. Az altemp-
lom megtekintésekor Szar-
ka József régészeti osztály-
vezető az előkerült tereknek 
és síroknak komoly kultúr-
történeti értéket és jelen-
tőséget tulajdonított – ma-
gyarországi előzménynek 
csak az 1994-ben feltárt 
váci domonkos templom al-
temploma tekinthető – az 
altemplom és a benne lévő 
18. századi sírok vizsgála-
tát a múzeum munkatársai 
rövid időn belül megkezdik. 
A szentély mögött előkerült 
falazatok és a Tímár utca fe-
lőli oldalon talált – Horváth 
Ferenc régész szerint felte-
hetőleg a barokk kor előtti 
– leletek vizsgálatát pedig 
régészeti feltárás keretében 

fogják elvégezni, a lehető-
ség szerint kihasználva még 
a rendkívüli szárazság mi-
atti különlegesen alacsony 
talajvízszintet. A szakértői 
vélemények és a feltárások 
lezárása után látnak majd 
hozzá a felújítás részletes 
megtervezéséhez, az enge-
délyeztetéshez, és utána 
keres majd az egyházme-
gye pályázati forrásokat a 
finanszírozásra. A ma is álló 
templomot 1754-től 1767-ig 
építették a 13. századi régi 
apátsági templom marad-
ványaira, a tervek Lechner 
Venceltől származnak, a ki-
vitelezést Dobi János szege-
di építőmester végezte.

régészeti szenzáció szegeden 
megtalálták a minoriták altemplomát

tízéVes juBileumát ünnepli a szesz
Három saját bemutatóval és egy nagyszabású gálaesttel ünnepli fennállásának tizedik születésnapját a Szegedi 
Egyetemi Színház (SZESZ) ebben az évadban.

Varga Norbert művé-
szeti vezető elmondta: a 
három bemutató között 
lesz táncjáték, de nem 
hagyják el a kortárs szer-
zőket sem, és fellépnek 
majd a Szegedi Nemzeti 
Színházban is. A közön-

ség elsőként október 
27-én a SZESZ újonnan 
alakult tánctagozatával 
ismerkedhet meg ját-
szóhelyükön, a Szegedi 
Pinceszínház színpadán. 
Az előadás Anne Rice 
Interjú a vámpírral című 

alkotását dolgozza fel a 
mozgás nyelvén.
A kortárs szerzők mindig 
fontos szerepet töltöttek 
be a SZESZ játékaiban. 
Színpadra állították pél-
dául Hubay Miklós, Simai 
Mihály és tavaly Müller 

Péter egy-egy írását, ez 
a vonal idén is folytató-
dik. November 7-én mu-
tatják be a Rohadt az ál-
lamgépben valami című 
előadást, Erdődy János 
Jó éjt királyfi című regé-
nyének feldolgozásával 

pedig az egykori szegedi 
egyetemi színház alapí-
tóinak Hamlet előadásá-
ra szeretnének emlékez-
ni. 1941. április 1-jén a 
Szegedi Városi Színház-
ban a Szegedi Egyetemi 
Ifjúság Színjátszó Tár-
sasága Szent-Györgyi 
Albert rektor támogatá-
sával bemutatta Shakes-
peare Hamletjét. A darab 
rendezője a 19 éves, fé-
lig zsidó Horváth István 
volt, akinek szerelme, 
Tóth Kata játszotta a da-
rab Gertúdját. Az 1941-
es fajvédelmi törvény 
meghiúsította tervezett 
házasságukat, a fiatalok 
ezért öngyilkosságot kö-
vettek el, előadásuk pe-
dig legendává vált.
A SZESZ színpadán – fe-
jet hajtva az elődök előtt 
– bemutatják az egyetemi 
színjátszás szegedi törté-
netét, a fiatalok tragikus 
sorsát, valamit a korszak 
szellemiségét is – ma-
gyarázta a művészeti 

vezető, aki maga rendezi 
majd a drámát. Ezt köve-
tően várhatóan március-
ban láthatja a közönség 
Balázs Béla Halálos fia-
talság című darabját. A 
mű eredetileg három fel-
vonásos, de itt egy felvo-
násban állítják színpadra. 
Az évad zárásaként az 
ünnepeltek egy gálaestet 
adnak a közönségnek. A 
tíz év alatt a SZESZ tár-
sulatában megfordult 
mintegy 70 munkatársat 
megpróbálják egy pro-
dukcióban megmozgatni. 
Az évadban tovább játsz-
szák Müller Péter Sze-
menszedett igazság című 
darabját. Ezt a Szegedi 
Nemzeti Színház egyete-
mi nyílt napján a kőszín-
házban is bemutatják, és 
ezzel vendégszereplésre 
is készülnek az ősz folya-
mán a fővárosi Radikális 
Szabadidő Színház meg-
hívására.

DSZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Technológiai fejlesztés a Leonardo Kft.-nél az Új Széchenyi Terv segítségével

2012.06.13.

A szegedi Leonardo Kft. 3,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv  
„Mikro-, és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” című pályázati kiírásán. A 2012 májusá-
ban befejeződött 8 milliós összköltségű projekt keretében beszerzésre került technikai eszközök hozzájá-
rulnak a kommunikációs szolgáltatásokat kínáló vállalkozás piaci sikeréhez és munkahelyteremtéséhez.

A szegedi székhelyű Leonardo Kft. több mint 10 éve működik a marketing és kommunikáció területén. Tevé-
kenysége kiterjed többek között a marketing és kommunikációs tanácsadás, valamint a sajtószolgáltatások 
- mint például a médiafigyelés, sajtótájékoztatók szervezése, sajtóanyagok írása és közzététele - területére. 

A vállalkozás a 8 066 300 forint összköltségvetésű projekthez 3 226 520 forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert az Új Széchenyi Terv „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” című pályázat 
keretében 2012 februárjában.

Az eszközbeszerzésre irányuló pályázat elsődleges célja a Leonardo Kft. marketing és média szakmai pro-
filjának további bővítése volt, melynek köszönhetően nemcsak a cég versenyképessége erősödik, hanem 

szélesebb körű szolgáltatásokat is tud nyújtani jelenlegi és leendő ügyfelei számára. 

Leonardo Kft.
Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77.
E-mail: info@leoardo.hu
Honlap: www.leonardo.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu
Fotó: SZESZ
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a magyar Borászok fekete éVe lett 2012?
Jó minőségű, de kevesebb szőlő termett idén szinte az ország minden borvidékén. Az aszály határainkon belül mindenhol 
próbára tette az ültetvényeket, az Alföldön ráadásul a fagy is szedte bogyós áldozatait.

A szüret idén jóval koráb-
ban, bizonyos borvidéke-
ken már augusztus 20-a 
után elkezdődött a korai 
fajtákkal. A borszakma 
szerint az elmúlt két aszá-
lyos év megviselte a szőlő-
tőkéket, a gazdák 10-25 
százalékos terméskiesést 
szenvedtek el. A szőlőfür-
tök összetöppedésével a 
kinyerhető lé mennyisége 
is csökken. Somló Lajos, 
a somlói borvidék hegybí-
rója arról beszélt az MTI-
nek, hogy idén a savak 

főleg a korai érésű fajták-
nál elégtek, de a késői 
érésűek esetében tűrhető-
ek. A súlyos aszály a késői 
érésű fajtákat károsította, 
a termésátlagok nagyon 
gyengék. Ráadásul egyes 
területeken a rendkívüli 
csapadékhiány már a jövő 
évi termést is visszaveti, a 
hajtásnövekedés nem ala-
kul megfelelően. A borász-
szakma azonban egyetért 
abban, hogy a kevés ter-
més minőség azonban ki-
tűnő, több helyen igen ma-

gas a szőlő mustfoka, és 
koncentráltabb a bogyók 
beltartalma is. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal azt ígéri, hogy 
a várhatóan növekvő im-
port miatt a borok első 
magyarországi tárolási 
helyén – nagy- és kiske-
reskedelmi egységekben, 
elosztó központokban, 
hűtőházakban, előállító lé-
tesítményekben – fokozot-
tan ellenőrzi majd, hogy 
megfelelnek-e az élel-
miszerjog előírásainak.  

Az előállítóhelyek mellett 
raktárakban, hűtőházak-
ban és szállítmányozás 
közben is várhatóak ha-
tósági vizsgálatok. A bo-
rokból mintát vesznek, 
amelyet laboratóriumi 
vizsgálatnak vetnek alá.
Az alföldi borvidékeken 
az év eleji fagyokban sok 
ültetvényen pusztultak el 
a szőlőtőkék, majd a hosz-
szú aszály miatt csökkent 
tovább a termés itt is. A 
Hajós-Bajai borvidéken az 
Alföld egyik legnagyobb 

borászatának tulajdono-
sa, Koch Csaba a helyi 
sajtóban úgy nyilatkozott, 
hogy 5000 mázsa szőlője 
szokott lenni az 50 hektár 
termő szőlőn, idén pedig 
nem volt 300 sem. Ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy 
96 százalék volt a kár. A 
kevés termés miatti vesz-
teséget nem tudja pótolni 
a jónak ígérkező bor, Koch 
szerint a mostani gazda-
sági helyzetben óvatosan 
kell bánni az áremeléssel, 
mert a fogyasztók esetleg 

az olcsóbb italokat vásá-
rolják meg. Külföldről vár-
hatóan továbbra is nagy 
mennyiségben hoznak 
be gyengébb minőségű, 
alacsonyabb árú borokat, 
amelyek elcsábíthatják 
a vásárlókat. A honi bo-
rászatoknak ezért nem 
marad más lehetőségük, 
mint elszenvedni az idei év 
nagyon kedvezőtlen időjá-
rása miatt bekövetkezett 
veszteséget.

Ötszázezer hektoliterrel 
keVeseBB lesz a Bor
A múlt évi mintegy 2,5 millió hektoliterrel szemben 2 millió 
hektoliter bor várható Magyarországon, mert a rendkívüli 
időjárás a szőlőültetvényeket is megviselte.

Horváth Csaba, a Hegyköz-
ségek Nemzeti Tanácsának 
főtitkára arról számolt be a 
szüreti szezon kezdetekor, 
hogy a termés mennyisége 
az idén 380-400 ezer tonna 
körül alakul majd, szemben 
a múlt évi 450 ezer tonná-
val. Viszont azt is kiemelte, 
hogy a termés minősége ki-
tűnő, a fürtök egészségi ál-
lapota jó, a mustfokok ma-
gasak. Az idei szüret igen 
rövid lesz, szeptember vé-
géig lényegében az ország 
minden területén begyűjtik 
majd a fürtöket. A korai éré-
sű fajták szedésével már 
a hónap elején végeztek, 
több helyen már egyes ké-
sői érésű fajták is beértek. 

A szüret most sok munkát 
ad a gazdáknak, borászok-
nak, mert a különböző 
fajták összeértek, s ezért 
nem alkalmazható az érési 
sorrend szerint betakarítás. 
A szüret az idén több mint 
két héttel előbb kezdődött 
a rendkívüli időjárás miatt, 
és ezért is fejeződik be vár-
hatóan hamarabb a szoká-
sosnál.
Magyarországra már az év 
első öt hónapjában mint-
egy 350 ezer hektoliter bor 
érkezett Olaszországból. 
A múlt évben az összes 
behozatal – a KSH adatai 
szerint – 515 ezer hekto-
liter volt, ebből 456 ezer 
hektoliter Olaszországból 

érkezett. A magyar borex-
port mennyisége 2011-ben 
590 ezer hektolitert tett ki. 
A főtitkár a feketegazdaság 
arányát nem tudta megbe-
csülni, mondván, erről a 
piaci szegmensről – mivel 
nem mérhető – nincs pon-
tos információ. Arra azon-
ban utalt, hogy a magyar 
bormérlegből mintegy 600-
700 ezer hektoliter hiány-
zik. A magyarországi borfo-
gyasztás éves szinten most 
2,3 millió hektoliter. „A ma-
gyar borágazat árbevétele 
évente ma mintegy 80-90 
milliárd forintra rúg” – tájé-
koztatott Horváth Csaba.

európa első újBora  
a csaBagyÖngye Vargáéktól
Százötvenezer palack csabagyöngye készült Badacsonyör-
sön a Varga pincészetben: ez Európa első újbora – a borá-
szat közleménye szerint.

Varga Péter tulajdonos, a 
Varga Pincészet Kft. ügy-
vezetője az MTI-nek azt 
mondta: a csabagyöngye 
érlelés nélkül készül, vagy-
is hidegkezelés után rög-
tön palackozzák. A Varga 
pincészet 1993-ban kezd-
te meg működését, az első 
évben 800 ezer palack 
borral, tavaly már 11,4 mil-
lió palackot értékesítettek, 
az idén pedig elérik a 12 
milliót – közölte Varga Pé-
ter. Hozzátette: a borászat 
egyetlen évtől eltekintve a 
gazdasági válság éveiben 
is képes volt szerényen 
növekedni. A pincészet kö-
zepes árfekvésű borokkal 
kezdte meg működését, 

10 évvel ezelőtt azonban 
saját szőlőbázist hozott 
létre zömében saját telepí-
téssel, ami lehetővé tette 
presztízsborok készítését 

is. A csabagyöngyéből 
csak ez az egy pincészet 
készít bort.

Fotók: Gémes Sándor
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frittmann jános:  
a szőlőnek szolga kell 

Frittmann Jánost, 
soltvadkerti borászt 
kérdeztük, mi a titka 
annak, hogy az alföldi 
borok olyan gyümöl-
csösséget érnek el, 
amivel sorra hozzák 
el a borversenyekről a 
díjakat. „A magyar bor 
előnyei az alföldi terü-
leteken hatványozot-
tabban jelennek meg. 
A gyümölcsösség, ami 
itt nagyon karaktere-
sen képviselteti magát. 
A Kárpát-medencei klí-
ma a legnagyobb elő-

nyünk. Kellően magas 
a nappali hőmérséklet, 
ami éjjel visszahűl, így 
megőrzi az illatokat, 
zamatokat a szőlőben. 
Ezen a területen 5,5-6 
százalékos savszerke-
zetnél is nagyon élén-
kek maradnak az ízek. 
Persze ahhoz, hogy az 
e területre jellemző, 
jó minőségű bort csi-
náljunk, helyben kell 
szőlőt termeszteni, és 
fontos a hozzáállás: a 
szőlőnek szolga kell, 
nem gazda, tartja a 
mondás, akkor kell 
dolgozni a tőkékkel, 
mikor a munka üteme 
megkívánja, nem lehet 
magára hagyni a sző-
lőst, ez nem az a terü-
let, ahol reggel 8-tól 4 
óráig melózok, aztán 
pihenhetek” – mondta 
lapunknak a borász.

pusztamérgesen a fagy Ölte a Bogyókat
A Csongrádi borvidék is kevés szőlő termett, főként a fagy tizedelte a bogyókat. A pusztamérgesi hegyközség területén, 
a Farkas testvérek pincészeténél jártunk, hogy az idei termésről érdeklődjünk.

Farkas István borász el-
mondta lapunak, olyan 
mértékben károsodtak a 
fagy miatt a szőlők, hogy 
lényegében egy nap alatt 
befejezték a szüretet idén 
szeptemberben. Az egész 
térséget jellemezi a ke-
vés termés. „Négy hek-
tár rajnai rizlingről bő 10 
mázsányi szőlőt tudtunk 
szedni. Optimális eset-
ben 80-120 mázsa körül 
terem ez a terület hektá-
ronként. Ilyen évadban 
annyit tudok tenni, hogy 
megpróbálok a maradék 

pénzből vásárolni szőlőt. 
Az Alföldön egyáltalán 
nem, a Balaton-felvidéken 
korlátozott mennyiség-
ben lehetett hozzájutni, 
illetve igen drágán, 100-
150 forintért kilónként. 
Megpróbálok majd újbort 
venni, hogy a meglévő pi-
acaimat megőrizzem. Ez 
azt jelenti, hogy például 
Eger környékéről feldol-
gozott, kierjesztett szőlőt, 
seprű nélküli bort hozok 
el, amin további kezelése-
ket kell, hogy végezzek. A 
mi pincénkben kapja meg 

a végleges kezelést. Ezt a 
műveletet a hegyközségi 
törvény szabályozza. Eger 
vidéki borként kerül for-
galomba majd a termék” 
– beszélt a lehetőségekről 
a borász.
„A nagy darálógépbe  
80-100 mázsányi szőlő 
fér bele egy töltés alkal-
mával. Előkészítettük 
ugyan, de mivel az egész 
Alföld térségébe nem tud-
tunk szőlőt vásárolni, így 
maradt a hagyományos, 
kisebb kéziprés. A szá-
razság miatt ráadásul a 
lényeredék sem olyan, 
mint egy normális évben, 
mikor 70-75 százalékkal 
kell számolni a feldol-
gozott szőlő után. Most 
csak 50-60 százalékos 
lémennyiséget kapunk. 
Ez azt jelenti, hogy 100 
mázsa szőlőból 50-60 li-
ter must lesz, ebből szűrt 
bor közel 40 liternyi le-
het. Ilyen kevés termés-
kor a szüret rövidebb, de 
drágább. A fagy egész 
Csongrád megyét és a 
Kunságot is érintette.  

Villány térségét a jég ver-
te agyon, Szekszárdon is 
csak 40 százalékos ter-
més várható, Balaton-fel-
vidék, Sopron környéke, 
Eger, az északi vidékek, 
a hegyoldal ültetvényei 
átvészelték a fagyok. Az 
aszály viszont az egész 
országot érinti, és ez ha-
tással van a léhozamra” 
– emelte ki Farkas István, 
aki hozzátette, hogy a mi-
nőség viszont kiváló lesz, 
mivel a cukortartalma a 
szőlőnek koncentráltabb, 
nagyobb, és ez igaz a töb-
bi beltartalomra is.

„Most ezzel a kevéske 
kis musttal ráérünk úgy 
dolgozni, ahogy az a nagy-
könyvben meg van írva. 
Ülepítjük, majd átfejtjük 
másik edénybe, így a szü-
retből bejövő homok, kosz 
már leülepszik. Átkerül 
egy tartályba, itt fajélesz-
tővel oltjuk be, kap egy 
irányított erjesztést. Mikor 
megtörténik az erjedés, 
utána egy-két héten belül 
újrafejtünk, ekkor meg-
kapja a bor az alapkéne-
zést. Ezt a derítés követi, 
szinte készen van a mű. 
November közepén már 

lehet egészen tiszta újbort 
kóstolni” – vázolta a hát-
ralévő műveleteket a hegy 
levének gondnoka. Farkas 
István a bátyjával közösen 
18 hektár szőlőn gazdálko-
dik, ebből az elmúlt évben 
5 hektárt újratelepítettek a 
kora, illetve a tőkehiányos-
sága miatt. „Ragaszko-
dom Pusztamérges gyöke-
reihez, az olaszrizlinghez, 
emellett foglalkozunk raj-
nai rizlinggel, kövidinkával, 
cserszegi fűszeressel és 
kékfrankossal.”

Fotók: Gémes Sándor

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új öntözéstechnikai áruház épül Szegeden az Új Széchenyi Terv segítségével

2012. 08. 28.

A szegedi Koltech Kft. 2012 tavaszán 63 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Komplex 
vállalti technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázati kiíráson az Új 
Széchenyi Terv keretében. A 180 millió forint összköltségű projekt keretében új eszközökkel felszerelt 
áruház épül a hatékony működés és a változó piaci igényeknek való megfelelés érdekében.

Az 1998-ban alapult Koltech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mélyépítéssel foglalkozik elsődlegesen Csong-
rád megyében, de az ország bármely pontjáról érkező megrendelést fogadják.

A vállalat a 180 000 446 forint összköltségvetésű projekthez 63 000 156 forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert az Új Széchenyi Terv „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis és középvállalkozások 
számára” című pályázat keretében.

A Koltech Kft. a támogatás segítségével Kelet-Magyarország egyik legnagyobb öntözéstechnikai áruházát 
építi fel, gépparkja jelen fejlesztésekkel kiegészülve korszerűbb, hatékonyabb és versenyképesebb kapaci-
tást biztosít a növekvő megrendelések teljesítéséhez.

Koltech Kft.
Cím: 6771 Szeged, Makai út 192.
Honlap: www.koltech.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Pusztamérgesi a szegedi dóm misebora

A Farkas testvérek pincészetéből szállítják már évek óta a szegedi Dóm 
térre, a fogadalmi templomba a misebort. Idén is – ahogy minden évben 
– a belvárosi plébánia vezetője, Kondé Lajos atya a plébánia papjaival 
meghívást kap a pincészetbe újbort kóstolni, és a borok közül kiválaszt-
ják, majd az adott évad miseborát. 2012-ben a rajnai rizlinget „szolgálták” 
fel a dómban.

Dobó Csaba
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NAGY ÉRDEKLŐDÉSSE ZÁRULT A VIRTUÁLIS SZÍNHÁZ TOBORZÓ KAMPÁNYA!

A szegedi  Inno-Motive Nonprofit Kft. és a temesvári „Csiky Gergely” Állami Ma-
gyar Színház Magyarország-Románia Határon Átnyúló  Együttműködési Program 
2007-2013 keretében támogatást nyert „Virtuális Színház-Kulturális Híd” című 
projektje újabb mérföldkőhöz érkezett.  A 2012. júliusában indult 12 hónapos 
projekt célja, a magyar és román fiatal tehetséges színészek, producerek, e-tré-
nerek, valamint a magyar és román közönség virtuális összekapcsolásán ke-
resztül, egy olyan „kulturális híd” építése, amelyen alkalmas újfajta e-kommuni-
káció elindítására, tehetségfejlesztés területén, határmenti együttműködések 
kialakítására, valamint lehetőséget biztosít az informatikai eszközök új, a szín-
házi területen történő bevezetésére.  A program keretében indított e-toborzás 
során, olyan tehetséges fiatalok jelentkezését várták, akik szívesen vennének 
részt egy „virtuális színházi koprodukcióban” és van már korábbról színjátszói 
tapasztalatuk. A fiatalok kizárólag on-line jelentkezhettek, majd Skype inter-
jún mutatkozhattak be a mentoroknak, amely sugallta már a kezdetekben is 
a projekt „virtuális jellegét”. A jelentkezők közül a továbbjutók következő meg-
mérettetése egy személyes interjú lesz, ahol úgyszintén szükség lesz Info Kom-
munikációs Technológiák (ICT) adta lehetőségek ismereteinek felelevenítésére. 
A többrostás beválogatás során kiválasztásra kerülő tehetségeses fiatalok a 
projekt időszak alatt egy 200 órás mentori programban vehetnek részt, amely-
ről tanúsítványt is szerezhetnek. A „Virtuális Színház Kulturális Híd” projekt egy 

komplex tehetségfejlesztő program, mely két szakaszból épül fel. Az első – márciusig tartó – szakaszban tapasztalt, kompetens mentorok közreműködésével, a fiatalok 
olyan foglalkozásokon vehetnek részt, mely a drámapedagógia és az informatika eszközrendszerének összekapcsolásával önismeretüket, kommunikációs képessége-
iket, angol nyelvtudásukat, információtechnikai tudásukat, stílusukat, mozgáskoordinációjukat, helyzet – konfliktusmegoldó technikáikat, azaz: egész személyiségüket 
fejleszti. A gyerekek olyan csoportélménnyel gazdagodnak, mely gyorsuló, individualizálódó világunkban sajnos, már nem mindenkinek adatik meg. A közös munka, az 
együtt töltött idő, az együttes élmény semmivel nem „mérhető” módon gazdagítja majd személyiségüket. Pályaorientáció szempontjából is segítséget kaphatnak a gye-
rekek. Alapos betekintést nyerhetnek a művészet világába, objektívabb képük alakulhat ki a foglalkozások - pályák hivatások – feladatok – képességek – lehetőségek 
összefüggéseiről. Új, innovatív informatikai eszközök, megoldások megismerése helyzeti előnyt biztosíthat a későbbiekben is számukra. A projekt lezárásaként, az egy év 
során megszerezett tudásukat ki is próbálhatják a projekt végén a „FINÁLÉ” előadáson, ahol innovatív ICT támogatással, szimultán, a Magyarországon és a Romániában 
felállított színpadokon és közönség előtt adnak elő élőben, on-line internetes közvetítéssel egy közös darabot a magyar- román fiatal tehetségek.

Honlap: www.e-theatrum.eu
E-mail: info@e-theatrum.eu
Facebook: E-theatrum

Két ország, egy cél, közös siker

NONPROFIT KFT.
MOTIVE
NONPROFIT KFT.

INNO
MOTIVE
NONPROFIT KFT.

INNO

Töltsd le az alkalmazást, és olvasd be a piros 
logót, hogy életre keljen a hírdetés!
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hódy lászló: „mindig a magyarságunkért játszottunk”
Az 1955-ben a magyar válogatottal Budapesten Európa-bajnokságot nyerő szegedi születésű Hódy László büszke  
magyarságára és arra, hogy Szegedről indulhatott el. A 78 esztendős kosárlabda-legendával beszélgettünk.

– Szegedi Postásban kezd-
te pályafutását 14 évesen 
1948-ban. Milyen volt ak-
koriban Szegeden kosár-
labdázni?
 
– A szülővárosom Szeged, 
itt kezdtem el kosárlabdáz-
ni, itt értem el olyan ered-
ményt, hogy felkerültem 
Budapestre, aztán váloga-
tott is lehettem. Nagyon 
jó volt akkoriban a szege-
di kosárlabda, számom-
ra kamaszként már az is 
hatalmas megtiszteltetést 
jelentett, hogy vihettem a 
labdákat, és a nagyokkal 
melegíthettem be, igaz, 
nem játszhattam soha. Az-
tán megerősödtem, és el-
értem azt a fizikális szintet, 
mint a többiek. Jól éreztem 
magam a Postásban, majd 
átkerültem a Szegedi Hon-
védhoz, 17 évesen pedig 
a fővárosba, a Budapesti 
Honvédhoz, onnan hívtak 
be válogatottba is.
 
– Ráadásul nagyon fiata-
lon…
 
– Úgy tűnik, ez családi vo-
nás, mert Szabolcs öcsém 
is egyik napról a másikra 
jött fel. Magam is átlagos 
játékosból egy év alatt ren-
geteget fejlődtem, aztán 
újabb egy év alatt már a 
hazai legjobbak között ta-
láltam magam. Mindig fel-
felé kellett mennem, s egy 
idő után már a kezdőötös-
ben voltam.
 
– Az 1950-es évek két-
ségtelenül a magyar sport 
aranykora volt, elég csak 
az 1952-es helsinki olim-
piára vagy az Aranycsapat 
nagy menetelésére gon-
dolnunk. Hogy volt ez a ko-
sárlabda esetén?
 
– A helsinki olimpiára meg-
fiatalították a csapatot, 

ott nem értünk el jó ered-
ményt, de akkor tanultuk 
meg igazán, hogy mi is az 
a csapatjáték. Egy évre rá 
már másodikok lettünk a 
moszkvai Európa-bajnok-
ságon. Akkor már kezdő-
emberként számítottak 
rám a nemzeti csapatban. 
1954-ben megnyertük a 
főiskolai világbajnokságot, 
1955-ben pedig a buda-
pesti Eb-t. A magyar ko-
sárlabda aranykora három 
évig tartott. Azt mondják, 
a csúcson nehéz megma-
radni, mert mindenki azt 
akarja legyőzni, aki ott van. 
Aztán jött a forradalom, és 
szétesett a csapat…
 
– Azon a nevezetes buda-
pesti Európa-bajnokságon 
1955-ben akadt egy még 
emlékezetesebb Szovjet-
unió elleni mérkőzés, me-
lyen 82-68-ra diadalmas-
kodott a magyar egység, s 
ön a csapat legjobbja volt 
húsz ponttal. Hogyan em-
lékszik vissza erre az ese-
ményre?

– Amikor valaki kosár-
labdázik, akkor mindegy, 
hogy csak a családja és 
pár néző van vagy 60-70 
ezer ember, annyira arra 
koncentrál, amit csinál. 
Nekem csak akkor ötlött 
szembe az óriási lelkese-
dés, amikor időkéréskor 
a tömeg hisztérikusan 
őrjöngve szurkolt. Aztán 
amikor a tekintet már az 
ellenfelet keresi, minden 
más elhomályosodik. Érez-
tük, hogy jobbak vagyunk 
a szovjeteknél, éreztük, 
hogy nem megy nekik any-
nyira. Nem voltak a legjobb 
formájukban, de ez az élet 
rendje, mi jók voltunk, és 
lemostuk őket. Nem is tu-
dom, valaha vertük-e meg 
14 ponttal őket. Akkor már 
érezhető volt a forradalom 
szele, a magyarságtudat 
erősödése, érezhető volt 
a tömeg összetartása, a 
barátság és a nyerni aka-
rás az embereken és a 
csapaton is. Mi nem egyé-
nileg küzdöttük, hanem a 
magyarokért harcoltunk. 

Sokan mondták, hogy 
sarló-kalapácsos címeres 
mezben játszottunk, de 
mi nem ezért kosárlabdáz-
tunk, hanem a magyarsá-
gunkért.
 
– Helsinki után Mel-
bourne-ben nem lehetett 
ott az előző évben Európa-
bajnok magyar válogatott. 
Aranyesélyes lett volna a 
csapat az olimpián?
 
– Sajnos épp amiatt nem 
vittek ki minket, mert nem 
voltunk aranyesélyesek. 
Az amerikaiak már nagyon 
megerősödtek amatőr vo-
nalon. Az akkori ellenfe-
leket nagyrészt legyőztük 
volna, véleményem szerint 
a második-harmadik hely-
re nagyon esélyesek vol-
tunk.
 
– 1956 az ön életében is 
vízválasztó, hiszen ekkor 
emigrált Ausztráliába, ahol 
új életet és karriert kellett 
felépítenie…
 
– Ausztrália befogadott 
bennünket, a világ egyik 
leggazdagabb országá-
nak tűnt szemünkben, 
ahol nincs osztályharc, 
az emberek boldogok, és 
el tudtuk érni, hogy mi, a 
menekültek, az emigrán-
sok adtunk ezért cseré-
be valamit az országnak. 
Szerencsénk volt, ráadá-
sul a kosárlabda sokkal 
alacsonyabb fokon állt, 
mint a korabeli Európában 
vagy Magyarországon. Bá-
tyámmal, Jánossal minket 
nem nagyon akartak ki-
engedni külföldre, aztán 
amikor végül eljutottunk 
Ausztráliába, ő Victoria ál-
lamba ment, én Dél-Auszt-
ráliában maradtam, mind-
ketten kosaraztunk, és 
elismerten a legjobbnak 
számítottunk. Az 1964-es 

tokiói olimpián ausztrál 
színekben léphettem pá-
lyára. Ott egyébként akár 
a magyar válogatott el-
len is játszhattam volna, 
hiszen Zsíros Tibor tanít-
ványai az A csoportban 
voltak, míg mi a B-ben, de 
szerencsére nem úgy ala-
kult, hogy összekerüljön a 
két gárda. Amikor meccs 
közben bevonultak a ma-
gyarok, és megláttam 
őket, le kellett cseréljen 
az edzőm, mert a szívem 
majd kiugrott a helyéből, 
annyira szerettem volna 
a mieink között lenni. Le-
írhatatlanul csodálatos 
érzés volt.
 
– Mikor tért végül haza 
először?
 
– 22 évesen, 1956-ban 
hagytam el Magyarorszá-
got, majd rá 22 évre, 44 
évesen, 1978-ban tértem 
haza először. Különböző 
okoknál fogva sokáig nem 
nagyon akartam hazajön-
ni, el is ítéltek az emigráció 
miatt, majd aztán rehabi-
litáltak. Épp Új-Zélandon 
voltam, s onnan érkeztem 
meg Magyarországra. Óri-
ási, csodálatos élmény volt 
hazatérni.

 – Követi-e a jelenkori ma-
gyar kosárlabdasport ese-
ményeit? A közelmúltban 
látta-e például a magyar 
válogatott valamelyik mér-
kőzését?
 
– Követem a magyar kosár-
labdát, különösen megra-
gadt az emlékezetemben 
a 2010-es szolnoki, mace-
dónok elleni Eb-selejtező 
mérkőzés, ahol csodálatos 
csatában mindkét csapat na-
gyon jól játszott, s végül a mi-
eink nyertek. Csak azt nem 
értem, hogy a magyar csapat 
bár szinte meghal a pályán, 
miért nem tud mégis igazán 
nagy eredményt elérni…
 
– Most pedig szülőváros-
ában, ismét Szegeden 
járt, s megtekintette a 
Naturtex-SZTE-Szedeák 
edzését. Hogy tetszettek a 
látottak?
 
– Nagyon jó érzés látni a 
mai szegedi kosarasokat: 
fiatalok, magasak, erősek, 
derék fiúk, akiknek min-
den adottságuk megvan 
ahhoz, hogy jól szerepel-
jenek. Ez már ezután csak 
rajtuk és edzőjükön áll!.

A sportbAn  
is első

Élő (online)  
közvetítések  
nap mint nap!
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Tisza Volán SC

Universitas
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Fotók: Gémes Sándor

Kiss Zsolt, a Naturtex-SZTE-Szedeák csapatkapitánya köszöntötte Hódy Lászlót. 
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Hozzávalók: 

• 50 dkg finomliszt
• 25 dkg margarin
• 25 dkg porcukor
• 2 zacskó vaníliás cukor
• 1 citrom reszelt héja
• 4 tojássárgája
• 0,5 kg muskotályos szőlő
• 1 l tej
• 2 zacskó vaníliás pudingpor
• 5 dl muskotályos fehérbor
• 2 zacskó színtelen bevonózselé

a hónap receptje: pudingos szőlőtorta
A kimért margarinból és lisztből elvéve kikenünk és liszttel meghintünk egy 
28-30 cm átmérőjű, cakkos peremű, lapos gyümölcstortaformát. A lisztet, a 
margarint, 10 dkg porcukrot, a vaníliás cukrot, a sót, a reszelt citromhéjat és 
tojássárgákat gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, cipót formálunk belőle, majd 
fóliába csomagoljuk, és fél órára a hűtőbe tesszük. A tésztát lisztezett deszkán 
3 mm vastag, kerek lapra nyújtjuk, kibéleljük vele a formát, villával megszurkál-
juk, és 180 fokra előmelegített sütőben, 15 percig, világosra sütjük. Hagyjuk 
kihűlni, lapos tálra csúsztatja. 5-6 gerezd diót félreteszünk, a többit durvára 

megvágjuk, és a tésztára szórjuk. A szőlőt megmossuk, leszemezzük, lecsepegtetjük. A tejjel és kevés porcukorral 
elkészítjük a pudingot, kissé lehűtjük, a tésztára öntjük, és mielőtt egészen megdermedne, körkörösen kirakjuk a sző-
lőszemekkel, majd hagyjuk egészen kihűlni. A maradék porcukorral és a borral elkészítjük a zselét, a torta közepéről 
kiindulva kanalanként a tetejére csorgatjuk, és legalább 1 órára hűvösre tesszük. Tejszínhabot kínálhatunk hozzá.


