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Megnyílt a kilencedik borfesztivál 

A bor istene az úr 
a platánok alatt 
Folytatás az 1. oldalról kon, s majd a poharakon is látha-

tó embléma. Megváltozott a 
fesztivál külső megjelenése, más 
a színpad, amelyhez hozzá illő, 
hófehér sátorborítást terveztek. 
A pavilonok jobb minőségűek, 
formájuk igényesebb, közöttük 
pedig az úgynevezett sétálóutcát 
is kiszélesítették. Ennek köszön-
hetően a korábbi 60-nal szemben 
több mint 100 ülőhellyel, lócával 
marasztalhatják az érdeklődőket 
azokat, akik a hátralévő négy 
nap során hódolni kívánnak Di-
onüszosznak, a szőlő és a bor is-
tenének. 

Az ország minden jelentősebb 
borvidékének nedűjét megkós-
tolhatják a látogatók, hiszen Vil-
lányból, a Balaton-felvidékről, 
Szekszárdról, Tokajból, Egerből 
és természetesen Csongrád me-
gyéből érkeztek kiállítók, szá-
muk 50 körüli. Közülük többen 
az év borásza, illetve az év pincé-
szete díjjal büszkélkedhetnek. A 
tavaly megnyitott pezsgőbár 
mellett idén koktélbár is várja a 
vendégeket. 

F.K. 

Halászlé helyett 
gulyásfesztivál 
Az eredeti tervekkel ellentétben a Szeged-napi rendezvénysorozat ke-
retében nem halászléfőző versenyt, hanem gulyásfesztivált szervez-
nek. - Szegednek két világhírű étele van, az egyik a halászlé, a másik 
pedig az alföldi gulyás. Az utóbbi egy kicsit háttérbe szorult, ezért 
rendezzük meg a hét végén az első gulyásfesztivált - tájékoztatta lap-
unka Frank Sándor mesterszakács, a fesztivál főszervezője. 

Szombaton délelőtt a Roosevelt térre várják a gulyáskedvelőket. A 
Juhász Gyula-szobor mellett felállított, 3 ezer 500 literes óriásbog-
rácsban fő majd az étel. 

Átadták a borverseny díjait a 
rangos, borászokból álló zsűri ér-
tékítélete alapján. A szegedi bor-
fesztiválon a vörös bor kategóriá-
ban Wunderlich Alajos, rosé és 
fehér bor fajtában a Szent Anna 
Borház, desszertbor kategóriá-
ban pedig a Tolcsva Bor Kft. ka-
pott elismerést, a borfesztivál bo-
ra címet, a fődíjat Budányi János 
vette át. Szeged város különdíját 
Somodi Sándornak, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elismerését Takács Ferenc-
nek, a Csongrád Megyei Agrár-
kamara különdíját Tóth István-
nak ítélték oda. 

A kilencedik szegedi borfeszti-
válra az eddigieknél is színvona-
lasabb programmal készült a 
rendező, a Kamara Expo Kft. A 
május 21-25. közötti Széchenyi 
téri rendezvény - amely az egész 
országból vonzza a látogatókat, 
elsősorban a borok szerelmeseit 
és értőit - idén több újdonsággal 
is szolgál: új az arculat, aminek 
jegyében elkészült a meghívó-

Repülős gyermeknap 
A Szegedi Repülő Egyesület, a 
Tappancs Alapítvány és a Szegedi 
Vadaspark május 22-től 25-ig 
Szárnyas-Tappancs gyermekna-
pot rendez a repülőtéren. Csü-
törtökön és pénteken délután 2 
órától, szombaton és vasárnap 
pedig 9 órától várják a gyermeke-
ket és szüleiket. 

Számos bemutató, ejtőernyős, 

motoros-, sárkány- és vitorlázó-
repülős szórakoztatja a vendége-
ket. Emellett sétarepülést is szer-
veznek, valamint az eddig csak 
pénzért igénybe vehető játékokat 
most ingyenesen használhatják 
a legkisebbek. Aki kipróbálja az 
ugrálóvárat, az adományokkal is 
segítheti a kóbor állatok meg-
mentésében az alapítványt. 

Magyar konyhaiskola Szegeden 

A halról tanulnak 
A Magyar Konyha című gasztro-
nómiai magazin szerkesztősége 
egyedülálló programsorozatot in-
dított útjára magyar konyhaisko-
la néven, különböző magyar éte-
lek elkészítését tanulhatják meg 
a részt vevők. A harmadik tanfo-
lyam helyszíne a szegedi Fe-
hér-tói Halászcsárda lesz május 
30-án, pénteken. A vad- és pász-

torételek után ezúttal a halételek 
elkészítését sajátíthatják el az ér-
deklődők. 

A résztvevők a közös halászat 
után, a saját maguk által kifogott 
halakat készíthetik majd el. Az 
„osztályfőnök" Frank Sándor 
mesterszakács lesz. A konyhais-
kolába a Roosevelt téri Halász-
csárdában lehet jelentkezni. 

Gregor József díszpolgár, Macskássy Izolda, Szabó Imre Pro Urbe-díjas 

Szeged napjának ünnepe 

Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött Szeged napja a Széchenyi 
téren. 

Az új díszpolgárnak, Gregor Józsefnek Botka László polgármester 
adta át az oklevelet. Fotó: Miskolczi Róbert 

A szegedi közgyűlés díszpolgári címmel 
köszönte meg Gregor Józsefnek az elmúlt 
negyven évet. Macskássy Izolda és Szabó 
Imre Pro Urbe-díjat, öten, köztük lapunk 
munkatársa, Darvasi László Szegedért em-
lékérmet vehetett át. 

Ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött meg 
tegnap reggel a Széchenyi téren a Szeged-napi 
rendezvénysorozat. A hagyományokhoz hű-
en Szeged napján díszközgyűlést rendeztek a 
városházán. 

Akárcsak szabad királyi várossá válása 
után, kihívásokban most sem szűkölködik 
Szeged - jegyezte meg ünnepi beszédében 
Botka László. A polgármester szerint ahhoz, 
hogy a város és polgárai elérjék kitűzött céljai-
kat, bizalom és önbizalom kell, valamint em-
lékeztetett: egy új korszak kezdődött tavaly 
októberben Szeged életében azzal, hogy meg-
indult a gazdasági stabilitás helyreállítása. 

- Kerestünk, s találtunk is kitörési ponto-
kat - utalt a polgármester a néhány héttel ez-
előtt megalapított élettudományi konzorci-
umra (amely majdan biopolisszá teheti Sze-

gedet) és a logisztikai központ építésére. -
Szeged felsőoktatása hosszú távon a legjob-
ban exportálható - emelte ki az Universitas 
munkájának fontosságát Botka László. 

Az ünnepi szónoklat után Mózes Ervin 
jegyző ismertette a közgyűlés határozatát, 
amellyel a testület 2003-ban Gregor József 
operaénekest tüntette ki a díszpolgári cím-
mel. 

- A díszpolgársághoz díszsírhely is jár -
mondta Gregor József, akit korábban már 
szülőhelyén, Rákosligeten, és jelenlegi lakhe-
lyén, Gárdonyban is díszpolgárrá avattak. -
A halálom után lehet, hogy úgy járok majd, 
mint Koppány vezér, akit felnégyeltek - tette 
hozzá nem kis derültséget keltve. 

A rendkívül népszerű nemzetközi hírű 
operaénekes a szegedi pályakezdésért és az itt 
eltöltött negyven évért a meghatottságtól el-
csukló hangon tisztelgett Vaszy Viktor emlé-
ke ejőtt, aki 1964-ben a Szegedi Nemzeti 
Színházhoz szerződtette. 

Pro Urbe-díjjal tüntették ki Macskássy 
Izolda festő- és grafikusművészt. A marosvá-
sárhelyi születésű művész 1971-ben kapta 

meg a magyar állampolgárságot. Második 
szülőhelyének tartja Szegedet, ahol művésze-
te mellett számos jótékonysági kezdeménye-
zéssel hívta fel magára a figyelmet. 

Ugyancsak Pro Urbe-díjat vehetett át Sza-
bó Imre, a Szegedi Tudományegyetem jogi 
karának dékánja. Egyetemi kancellári, főtit-
kári minőségében kiemelkedő munkát vég-
zett az egyetem és a város kapcsolatainak ja-
vítása és kiszélesítése érdekében. 

A díszpolgárt és a Pro Urbe-díjasokat a Sás 
utcai óvodások virággal köszöntötték. 

A Szegedért emlékérem kitüntetettjeinek 
is a díszközgyűlésen adták át a plaketteket. 
Jámbor Gyuláné pedagógus, ifi Lele József 
néprajzkutató, Tarnai István és Tarnai László 
Ybl-díjas építészmérnökök és Darvasi László 
író, költő, újságíró, lapunk munkatársa lett 
az elismerő cím birtokosa. 

A Szeged-napi ünnepségsorozat a díszköz-
gyűlést követően a borfesztivál megnyitójá-
val folytatódott. A tegnapi nap záróakkordja-
ként, 21 órakor átadták a Honvéd téri refor-
mátus templom díszkivilágítását. 

K.B. 

A hét végén módosul a buszok, trolik útvonala 

Péntektől lezárják a Belvárosi hidat 
A Szeged-napi rendezvények miatt péntek este 11 órától hétfő 
hajnali 4 óráig lezárják a forgalom elől a Belvárosi hidat. Emiatt 
több busz és troli útvonala módosul. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Negyedik alkalommal rendezik 
meg a Szeged-napi rendezvény-
sorozat keretében a hídi vásárt. 
Emiatt pénteken 23 órától hétfő 
hajnali 4 óráig lezárják a Belváro-
si hidat. A Tisza Volán Rt. érin-
tett autóbuszjáratai a Bertalan 
hídon közlekednek, a buszok in-
dulási és a követési ieje viszont 
változatlan. Az 5-ös trolibusz 
csak a Vár utcáig közlekedik, Új-

szegedrj a fenti időpontban nem 
mennek trolik. 

A 2-es autóbusz útvonala 
szombaton és vasárnap Makkos-
házától a Vörösmarty utcáig vál-
tozatlan. Utána terelőútvonalon 
mennek a buszok: Dózsa György 
utca, Tisza Lajos körút, József 
Attila sugárút, Római körút, Ber-
talan híd, Temesvári körút. In-
nen az Erdélyi térig ismét válto-
zatlan az útvonal. A 2-es járatok 
a múzeum, a Székely sor és az új-

szegedi sportcsarnok megállóhe-
lyeket nem érintik. A 2A-s bu-
szok szombaton nem közleked-
nek. 

A 60-as és 60Y-os autóbusz út-
vonala a Mars tértől a Széchenyi 
térig változatlan. Utána a Stefá-
niától terelőútvonalon közleked-
nek a buszok: Dózsa György ut-
ca, Tisza Lajos körút, József Atti-
la sugárút, Római körút, Berta-
lan híd, Temesvári körút, Derko-
vits fasor, Szőreg, malom. Innen 
ismét a megszokott útvonalon 
haladnak a járművek. A 60-as és 
a 60Y-os buszok a Székely sor 
megállóhelyet nem érintik. 

A 70-es autóbusz útja a Mars 
tértől a Széchenyi térig válto-
zatlan. Utána a már fent emlí-
tett terelőútvonalon jár a Te-
mesvári körútig, majd innen a 
Székely sorra fordul és a Vedres 
utcától ismét változatlan az út-
vonal. 

A 7l-es autóbusz útvonala a 
Mars térről a Széchenyi térig vál-
tozatlan, utána a terelőútvona-
lon, majd a Temesvári kör-
út-Bérkert litca csomóponttól a 
menetrendben jelölt úton men-
nek a buszok. A 7l-es járatok 
nem érintik a Liget vendéglő és a 
Védőnőképző megállóhelyet. 

Az igazgató arra kérte a szülőket, ne gyűjtsenek aláírásokat 

Az iskolabezárás ellen tiltakoztak a szegedi szülők 
Petíciót nyújtottak át tegnap a városházán 
a Németh Imre (lila) Általános Iskola szü-
lői munkaközösségének tagjai, amelyben 
az intézmény bezárása ellen tiltakoznak. 
Ezzel egy időben tárgyalt az oktatási bi-
zottság az intézményrendszer átalakításá-
ról. 

A szülők nevében Pipiczné Mészáros Ágnes 
adta át, Botka László polgármester nevében 
Kardos János, a polgármesteri hivatal oktatá-
si irodájának vezetője vette át azt a petíciót, 
amelyben az intézmény bezárása ellen tilta-
koznak. 

A petícióban, amelyet 221-en írtak alá, 
egyebek mellett a közgyűlési előterjesztésre 
is reagáltak a szülők. Szerintük pontatlan az 
előterjesztés, mert nem 24, hanem csak 16 
tantermes az iskolájuk. Kérték, hogy a két 
befogadó intézményt, a Tabán és Weöres 
Sándor Általános Iskolát, ahová egész osztá-
lyokat vezényelnének át a Németh Imréből, 
alaposan világítsa át az önkormányzat. 

„Ha a jogutód iskolák képesek több har-
mincas létszámú osztályt is átvenni, akkor 
miért a mi, korszerűen felszerelt iskolánkat 
akarják bezárni?" - tették fel a kérdést tilta-
kozó levelükben a szülők. 

Tegnap a városháza bejáratánál egymás 
szavába vágva panaszkodtak a szülők Kar-
dos Jánosnak. Szerintük Szarka Imre igaz-
gató nem képviselte kellőképpen az iskola 
érdekeit az intézményrendszer átszervezé-
sekor. Mi sem bizonyítja ezt jobban -
mondták - , mint az, hogy az intézményve-
zető még az elmúlt héten is arra kérte a 
szülőket, ne gyűjtsenek aláírásokat, ne til-
takozzanak, mert nem szüntetik meg az is-
kolát. 

Mészáros Istvánné úgy vélte, a direktor 
már decemberben tudta, de csak most, hét-
főn tájékoztatta a szülői munkaközösség 
tagjait arról, hogy bezárják az iskolát. Mé-
száros Márta arról faggatta az irodavezetőt, 
miért nem kérdezték meg a felsővárosia-
kat, hogy szívesen látnák-e a lila iskolában 

az alternatív kísérleti és speciális szakisko-
lát? 

Sánta József elmondta: biztos forrásból ér-
tesült, azért kell az alternatív iskolának a li-
lába költöznie, mert a szakiskola József Attila 
sugárúti épületét eladta az önkormányzat. 
Miért nem jó az alternatívnak az évek óta 
üresen álló Móricz Zsigmond Általános Isko-
la? - kérdezték a szülők. 

Gila Ferenc, az önkormányzat tulajdonosi 
bizottságának elnöke lapunk érdeklődésére 
elmondta: a szakiskola József Attila sugárüti 
épülete életveszélyes állapotban van, onnan 
már évekkel ezelőtt ki kellett volna költöztet-
ni a diákokat. 

A bizottsági elnök cáfolta, hogy már elad-
ták a szakiskolát. Közölte, terveik szerint le-
bontják a romos épületet és telekként értéke-
sítik majd a területet. Gila szerint a Móricz 
iskola kicsi az alternatívnak. 

A közgyűlés oktatási bizottsága lapzár-
tánkkor még ülésezett. 

sz. c. sz. A sportiskola szülői közössége petíciót adott át. Fotó: Káinok Csaba 


