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A Dóm téren a Nemzeti ekhós szekerén árulják majd a belépőjegyeket 

A szabadtériről Pesten 

Székhelyi)ózsef és a szabadtéris produkciók alkutói a saj tótájékoztatón. Fotó: A szerző felvétele 

Rendhagyó helyszínen, az egykori Magyar Királyi 
Borház pincéjében tartotta tegnap budapesti 
programhirdetó sajtótájékoztatóját a Szegedi 
Szabadtéri játékok vezérkara. 

Hild József 1846-ban átadott Király utcai épületét, 
a Magyar Királyi Borházat néhány éve lebontásra 
ítélték, ám egy vállalkozó a megmentésére sietett, 
megvásárolta és kulturális központtá kívánja alakí-
tani. Egyelőre csak a hatalmas pincerendszer és 
földszint egy részének felújításával végeztek, az 
épület nagyobbik fele aládúcolt romhalmaz. A sze-
gedi színházhoz jól illett a rendhagyó környezet: a 
pincében, a VAM Design különleges bútorokat be-
mutató szalonjában rendezték meg a szabadtéri 
sajtótájékoztatóját. A leendő kultúreentrum a sze-
gedi művészeti élet budapesti hídfőállása lehet: jú-
nius 3-án Vinklcr László reprezentatív életmú-kiál-
litása nyílik meg ugyanitt. 

Székhelyi Iózsef színigazgató indításképpen 
Mascagnit idézte, aki 1935-ben, amikor a Dóm té-
ren a Parasztbecsületet dirigálta, azt jövendölte: 
„Szeged egész jövöjét innen fogja nyerni." Jó lenne, 
de idén rendkívül nehéz helyzetben vág bele a szín-
ház új vezetése a fesztivál megrendezésébe. A di-
rektor a fővárosi médiumok képviselői számára 
részletesen ismertette programot, amit lapunk már 
többszőr közölt. 

Új információként elhangzott: Jordán Tamás köl-
csönadja Szegednek a Nemzeti Színház ekhós sze-
kerét - a Dóm téren ebből árulják majd a belépője-
gyeket. Bemutatkozott az Aidát alakító Sümegi 

Eszter, aki elmondta: régi vágya teljesül azzal, hogy 
július 18-án és 19-én az egyik legkedvesebb szere-
pét énekelheti el a szabadtérin. Az augusztus 15-től 
látható Lehár-operett, A víg özvegy rendezője, An-
gyal Mária úgy fogalmazott: boldog, hogy közel 
negyvenévnyi szegedi rendezői pályafutása után 
először megadatik számára, hogy a Dóm téren is 
színpadra állíthasson egy darabot. A konzervatív 
operettjátszás híve, mert ez a műfaj varázslatos 
mese felnőtteknek és nem kísérletezésrevaló. Iván 
Ildikó főszereplésével klasszikusan szép előadásra 
várja a közönséget. Anday Marietta, az augusztus 
9-én fellépő Montserrat Caballé magyarországi me-
nedzsere elárulta, hogy a katalán díva életét né-
hány éve magyar orvosok mentették meg, ezért is 
örömmel tér vissza hazánkba énekelni. Az áriaes-
ten az Aidában is főszerepet éneklő Kiss B. Attila 
lesz a partnere. Caballé a koncertre meglepetéseket 
is tartogat, úgy hírlik, szokásos műsorán kívül egy 
magyar operettslágert és egy Kodály-dalt is énekel 
majd. 

Szerdahelyi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az augusztus 15-én és 16-án Kecskeméten megren-
dezésre kerülő világzenei fesztivál megkoronázása a 
17-i szegedi világzenei gálaest lesz, amelyen a 
Ghymes mellett az indiai Trilok Gurtu és az afrikai 
muzsikusokból álló Frititi dobzenekar is fellép. A jú-
lius 25-i Balt-Orient Néptáncgálát Diószegi László, 
a Revanst Román Sándor, a Jézus Krisztus Szuper-
sztárt Molnár László, a dixie-gálát Molnár Gyula 
ajánlotta a média és a közönség figyelmébe. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Negyvenezer liter árpáié 
Vasárnap este véget ért az első 
szegedi sörmajális. A Mars té-
ren a hat nap alatt 150 ezren 
fordultak meg, 42 ezer 750 liter 
sör és 15 ezer kiló grillcsirke, 
illetve bajor csülök fogyott el. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A tegnapi nap a Mars téren a sát-
rak bontásával és takarítással telt, 
ugyanis vasárnap késő este bezár-
ta kapuit az első szegedi sörmajá-
lis. - Targoncák és locsolóautók 
vették át a sörbarátok helyét, 
hogy a területet tisztán adhassuk 
át - nyilatkozta Puskás László, az 
Ó-Park 2001 Kft. ügyvezetője, a 
rendezvény főszervezője. 

A majális hat napja alatt 150 
ezren keresték fel az U pavilont 
és környékét. A húsz vendéglátó-
helyen összesen 87 féle sört csa-
poltak. A sörmajálisra kilátoga-
tók leginkább a világos fajtákat 
kedvelték, de fogyott a kurió-
zumnak számító barna, illetve 
búza sörből is. 

Összesen 1425 hordó ürült ki, 
vagyis 42 ezer 750 liternyi hús 
árpalevet mértek ki poharakba, 
illetve korsókba. A serital mellé 
finom étkek is jártak, az elsődle-
ges számítások szerint 15 ezer 
kilónyi grillcsirke, illetve bajor 
csülök vándorolt az éhes gyom-
rokba. 

A sörmajális bevételének egy 

részét a szervezők felajánlják 
Botka László polgármesternek, 
hogy a pénzből a mozgáskorláto-
zottaknak feljárókat építsenek a 
közhivatalok bejárata elé. 

Az idén még három alkalom-
mal várják a sörbarátokat a Ti-
sza-parti városba. Június 1 l-e és 
15-e között az Etelka sori sport-
pályán rendezik meg a tizen-
egyedik szegedi sörfesztivált. 
Majd egy hónappal később, pon-
tosabban július 9-étől 13-áig 
ugyancsak a sportpálya ad ott-
hont a nosztalgia sörfesztivál-
nak. A Széchenyi téren pedig 
augusztus 15-e és 20-a között 
szervezik meg az első szegedi 
nemzetközi grillpartit. 

Holnap kezdődik a borfesztivál a Széchenyi téren 

Rangot szerzett már az ünnep 
Szerdán kezdődik és vasárnap 
este ér véget a IX. szegedi bor-
fesztivál, amely része a Szeged 
napja alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozatnak. 

A kilencedik szegedi borfesztivál-
ra az eddigieknél is színvonala-
sabb programmal készült a rende-
ző, a Kamara Expo Kft. A május 
21-25. közötti, Széchenyi téri 
nagyrendezvény, amely az egész 
országból vonzza a látogatókat, 
idén több újdonsággal is szolgál: 
új az arculat, aminek jegyében el-
készült a meghívókon, s majd a 
poharakon is látható embléma. 
Megváltozott a fesztivál külső 
megjelenése, más a színpad, 
amelyhez illő hófehér sátorborí-
tást terveztek. A pavilonok jobb 
minőségűek, közöttük pedig az 
úgynevezett sétálóutcát is kiszé-
lesítették. Ennek köszönhetően a 
korábbi 60-nal szemben több 
mint 100 ülőhellyel, lócával ma-
rasztalhatják az érdeklődőket. 

A rendezők a fesztivál szakki-
állítás jellegét kívánták erősíteni 
azzal, hogy az első napon, szer-
dán délután fél négy és öt óra kö-
zött a városháza dísztermében 
borászok tartanak majd előadá-
sokat a hazai szőlészet, borászat 
versenyképességéről, a magyar 

borgazdaság teendőiről az 
EU-ban, valamint a gasztronó-
mia és a borturizmus összefüggé-
seiről. Fél ökor nyitják meg a 
borfesztivált a színpadon, fél 
hatkor fúvószenekar kíséretében 
hagyományosan felvonulnak a 
borrendek, Botka László polgár-
mester és Kupa Mihály köszön-
tőjét követően pedig átadják a 
borverseny díjait. Mester Zsu-
zsanna, a Kamara Expo Kft. 
munkatársa, a borfesztivál ren-
dezője elmondta: rangos, borá-

szokból álló zsűri értékel azért, 
hogy dicsőség legyen szerepelni a 
szegedi borfesztiválon. 

Idén is az ország minden jelen-
tősebb borvidékének nedűjét 
megkóstolhatják a látogatók, hi-
szen Villányból, a Balaton-felvi-
dékről, Szekszárdról, Tokajból, 
Egerből és Csongrád megyéből ér-
keztek kiállítók, több mint ötve-
nen. Közülük többen az év borá-
sza, illetve az év pincészete díjjal 
büszkélkedhetnek. 

F.K. 

Készülődés a Széchenyi téren. Fotó: Miskolczi Róbert 

Nálunk is hódít 
a híres halasi csipke 

Borfesztivál, hídi vásár, kajak-kenu verseny és halászléfőzés 

Szeged-napi programajánló 
A világhírű halasi csipke „szü-
letésének" századik évforduló-
ján kiállítást rendeznek Szege-
den, az Átrium üzletházban. 

A különleges technikával, kizá-
rólag kézzel készülő, gazdag mo-
tívumokkal ellátott kiskunhalasi 
csipkének nincs párja. Ennek el-
lenérc itthon talán csak a csipke-
szerelmesek ismerik jól, s jel-
lemzően a határokon túl élő ma-
gyarok becsülik igazán. 

A kiállításnak otthont adó Fol-
kart Népművészeti üzlet vezető-
je, Kincses Györgyné szerint a 
bemutató célja az, hogy a széle-
sebb nagyközönséggel is megis-
mertessék e különlegességeket, 
így a szombat délutánig nyitva 
tartó kiállításon nemcsak néze-
lődni és válogatni lehet a véd-
jeggyel ellátott csipkecsodák kö-

zül, hanem az érdeklődők két 
varróasszony segítségével bepil-
lantást nyerhetnek a készítés 
fortélyaiba is. 

Az első halasi csipkét száz éve 
mutat ták be a magyar iparmű-
vészeti társulat kiállításán, vi-
lághódító útjára ekkor indult el 
a leheletfinomságú, különleges 
kézimunka, amely igaz műre-
mek a maga műfajában. A jelen-
legi legnagyobb halasi csipkete-
rítő 60 centiméter átmérőjű, el-
készítése csaknem ötezer órába 
telt. Az atriumbeli kiállításon 
látható többek között az a kü-
lönleges, 40x40 centiméteres 
darab, mely a harmincas évek-
ben készült, 3900 órányi kézi-
munkával, s pókhálóhoz hason-
latos finomságának köszönhe-
tően alig több mint három 
gramm súlyú. 

Szeged napja alkalmából kedd-
től vasárnapig számos rendez-
vényvárja az érdeklődőket. Bor-
fesztivált, hídi vásárt, halász-
léfőző versenyt és kajak-kenu 
világkupát is szerveznek a vá-
rosban. A Belvárosi hidat pén-
tek 23 órától hétfő hajnali 5 
óráig lezárják a forgalom elől. 
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Szeged napja, vagyis május 2l-e 
alkalmából számos rendezvény 
várja a szórakozni vágyókat. A 
programsorozat már ma megkez-
dődik és vasárnapig tart. A Szé-
chenyi téren borfesztivált, a 
Roosevelt téren téren halászléfő-
ző versenyt, a Maty-éren ka-
jak-kenu világkupát rendeznek, 
a Belvárosi hídon pedig negyedik 
alkalommal nyílik meg a hídi vá-
sár. 

Ma délelőtt 11 órától a Somo-
gyi-könyvtárban könyveket, il-
letve műveket fogad örökbe Gre-
gor József operaénekes, Szeged 
díszpolgára és Botka László pol-
gármester. A városházán három 
programot is szerveznek. Dél-
után 3 órakor Kozma József al-
polgármester átadja az alkotói, 
pályakezdő támogatásokat, illet-
ve a művészeti ösztöndíjakat. 
Botka László polgármester fél öt-
kor megnyitja Csíky László szob-
rászművész kiállítását. Bálint 
Sándor Szeged városa című 
könyvét pedig 18 órakor mutat-
ják be. 

III. Károly 1719. május 21-én 
aláírja Szeged szabadalomlevelét 
és történelmi címert kap a város. 
Holnap délelőtt 9 órakor a Szé-

chenyi téren térzenével és ma-
zsorettbemutatóval kezdődik az 
ünnepség. Felvonják az ország-
zászlót, majd Botka László pol-
gármester mond köszöntőt. Dél-
után fél ötkor kiállítás nyílik a 
várban 111 éves a Belvárosi nap-
fényműterem címmel. Vajdasági 
és szegedi művészek tárlatát 17 
órától tekinthetik meg az érdek-
lődők az MTSZE aulájában (Kí-
gyó utca 4.). Az 500 éves évfor-
dulóját ünneplő alsóvárosi feren-
ces templomban este 7 órától pe-
dig koncertet rendeznek. 

A Széchenyi téri borfesztiválon 
május 2l-e és 25-e között várják 
a borbarátokat. A Maty-éren pe-
dig május 23-a és 25-e között 
rendezik meg a kajak-kenu világ-
kupát. 

A Móra Ferenc Múzeum előtti 
szabadtéri színpadon pénteken 
délután 4 órakor mazsorettek 
felvonulásával kezdődik a prog-
ramsorozat. A Volvox együttes 
17 órától koncertezik, majd 18 
órától Rocker Zsolti lép színpad-
ra. Az Aranypódium fiatal te-
hetségei 18.45-től mutatkoznak 
be. A Zanzibár-rajongókat 20 
órától várják a színpad elé. A 
pénteki program a Brasil Quar-
tett latinos dzsessz-rock zenéjé-
vel zárul. 

Szombaton délelőtt 10 órától 
családi és gyermekprogramok-
nak ad otthont a múzeum előtti 
tér. A Madarak együttes 16 órá-
tól ad koncertet, majd 17 órakor 
Botka László polgármester kö-
szönti a vendégeket. A My Cre-
am zenekar 17.15-kor, a 
Docker's pedig 18.15-kor lép fel. 
Este fél nyolckor meglepetéskon-

cert kezdődik sztárvendégekkel, 
utána 21,30-tól tűzijáték. 

Vasárnap a nemzetiségek nap-
ja. Délelőtt 10-től a Pince Szín-
ház mutatkozik be. Az X-Treme 
Hip-Hop Tánciskola növendékei 
15.15-kor következnek. A Mol-
nár Dixieland 16-kor, Léhman 
Öcsi és bandája pedig 17.15-kor 
koncertezik. A ghánai Sankofa 
zenekar 18.30-kor látványos 
show-műsort ad elő. 

A negyedik hídi vásár 24-én és 
25-én várja a vendégeket. Szom-
baton délben a Szurdiék vonós-
zenekar nyitja meg a vásárt. Kiss 
Ágnes és Szkaliczki Adél mario-
nettvarietéje 14 órakor kezdődik. 
Utána, 15-től ismét Szurdiék ze-
nélnek. A Buenos Aires Quintett 
16 órakor, a Csörgősipka báb-
együttes pedig 18 órakor mutat-
kozik be. 

Vasárnap délelőtt 10 órától a 
vajdasági Bakos Árpád ének-
mondó, majd 11 órakor a Ma-
gyar Dudazenekar lép színre. A 
kékszakállú lovag avagy a nő-
zsarnok című darabot a Hattyú 
Dal Színház 13 órakor mutat ja 
be. Sobri Jóskáék mindennapja-
it a Kajárpérci Vízirevú tolmá-
csolásában láthatják, hallhatják 
a nézők Akasztás Szegeden cím-
mel. 

A hídivásár miatt pénteken 23 
órától hétfőn hajnali 5 óráig le-
zárják a Belvárosi hidat. Ezzel 
egy időben a Bertalan hídnál - ha 
a zsúfoltság megkívánja - kikap-
csolják a lámpákat és rendőrök 
irányítják a forgalmat. A Széche-
nyi téren, a városháza előtt pedig 
holnap reggel 7 és délután 1 óra 
között tilos a parkolás. 

Kigyulladt 
kamion 
a hídon 
Tegnap a késő esti órákban a 
Bertalan hídon egy DAF típusú 
kamionhoz riasztották a tűz-
oltókat. 
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A tűzoltóságra betelefonáló 
szemtanú arról számolt be, hogy 
a konténeres kamion motortere 
ég, lángok csapnak ki, óriási a 
füst. A tűzoltók két fecskendővel 
és egy daruval a helyszínre siet-
tek. Az azonnal egyértelmű volt, 
hogy a jármú műszaki hiba mi-
att gyulladt ki. Szerencsére a tü-
zet percek alatt eloltották a tűz-
oltók, de a kocsit a daruval nem 
tudták elvontatni. 

A hídon a forgalom ezért a 
m e g s z o k o t t n á l is l a s s ú b b vo l t . A 
balesetben személyi sérülés nem 
tör tént . 

Hamis 
dezodorok 
Mintegy 350 ezer darab különbö-
ző márkajelzésű hamis dezodort 
foglaltak le egy szegedi cég telep-
helyén a vám- és pénzügyőrség 
munkatársai. Az illatszerek al-
kalmasak a vásárlók megtévesz-
tésére. A flakonok értéke mint-
egy 175 millió forint. A szállít-
mányt a vámosok lefoglalták, az 
ügyben a rendőrség nyomozást 
indított. 

Egy igényesebb csipketerítő niegvarrása több ezer munkaóra is 
s z ü k s é g e s . Fotó: Miskolczi Róbert 


