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Véget ér a Szegeddel folytatott, évszázados vita 

Dorozsma is kapott kőbárányt 

A kőbárányról készült újabb másolatot a dorozsmai művelődési házban nézhetik meg az érdek-
lődők Fotó: Gyenes Kálmán 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. Legkedvesebb 
könyvem - Olvasd el Te is! 
címmel pályázatot hirdet az 
algyői könyvtár. A 
pályamunkákban maximum 
két gépelt oldalon lehet 
bemutatni a kedvenc 
olvasmányélményeket, 
ajánlásokat. A pályázaton 
bárki részt vehet. Az írásokat a 
könyvtárba (Kastélykert u. 63.) 
kérik beküldeni, vagy 
személyesen bevinni május 
20-áig. Az értékelést az Algyői 
Tollforgatók Köre tagjai 
végzik. Jutalmak: könyv, 
bögre, póló, sapka. 
Eredményhirdetés június 
elején, az ünnepi könyvhéten 
lesz. 

- A faluházban ma reggel 8 és 
délután 3 órakor Pál Andrea 
falugazdász tart fogadóórát. 
Délután 5 órakor kezdődik a 
Hagyományőrző Együttes 
összejövetele, este 6 órától az 
Algyői Citerazenekar tart 
próbát Süli Tibor 
vezetésével. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban ma délután 
3 órakor kezdődik a 
baba-mama klub foglalkozása, 
5 órától a Krisztus Szeretete 
Egyház tart összejövetelt. 
- A sportcsarnokban este 6 
órától tömegsport napra 
várják az érdeklődőket. 

MÓRAHALOM. A mintegy 
tízéves múltra visszatekintő 
Csongrád megyei Szomszédoló 
már idén februárban 
elkezdődött a megyében. 
Mórahalom idei partnere 
Kiskundorozsma volt, a 
település lakói színvonalas 
műsorral mutatkoztak be a 
rendezvényházban. 
- Péntektől a nyári szezonnak 
megfelelően üzemel az 
Erzsébet Gyógyfürdő, 
mindennap 9 órától 19 óráig 
tart nyitva. A vendégek már 
használhatják a családi 
csúszdás élménymedencét, a 
csúszdás gyermek- és 
bébipancsolót, valamint a 
tan- és élménymedencét. A 
mórahalmi gyógyfürdő 
pünkösd vasárnapján és 
hétfőjén is várja a 
látogatókat. 

ÓPUSZTASZER. Az 
Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkban évek 
óta hagyományos 
rendezvénynap pünkösd 
hétfője. Május 16-án a 
skanzen házait - régi szokás 
szerint - bodzaágakkal 
ékesítik. A programot az 
ópusztaszeri iskolások műsora 
nyitja meg délelőtt 11 órakor 
az olvasókörnél. Ezt követően 
fél 12-tól az emlékpark lovasai 
különböző virtuskodással 
döntik majd el, ki a 
legrátermettebb a pünkösdi 
király címre. A lovasok erő- és 
ügyességi próbái után első 
alkalommal a vendégek is 
összemérhetik tudásukat egy 
hagyományos feladatokon 
alapuló csapatversenyben. 
Nevezni a helyszínen lehet 11 
és 12 óra között. A skanzen 
területén található 
hódmezővásárhelyi olvasókör 
épületénél délután 1 és 2 óra 
között igazi pünkösdi muzsika 
szól majd. A látogatók egész 
nap kézműves bemutatókon 
vehetnek részt, délután fél 
3-tól pedig a lovaspályán a 
honfoglalás korát megidéző 
haditornára kerül 
sor. 

SZEGED. Szerenádozni induló 
diákok ballagási szalagokat 
kötöttek a szegcdi Móra Ferenc 
Múzeum zászlótartó rúdjára. 
Az eseményt 
hagyományteremtő 
szándékkal szervezte a 
múzeum. A lépcsőkön 
ballagási dalokat éneklő 
középiskolások szalagjai a 
múzeum helytörténeti 
gyűjteményébe 
kerülnek. 

Kié volt eredetileg a kőbárány, 
amely még Szeged címerébe is 
bekerült? Erről a XIX. század 
vége óta vitatkozik Szeged és 
Kiskundorozsma. A szoborról 
most újabb másolat készült, 
amelyet Dorozsmán helyeznek 
el. Hogy hol, arról a helyiek 
javaslatai alapján döntenek. 

Csaknem másfél évszázados, 
ámde szelíd háborúság ér véget 
Kiskundorozsma és Szeged kö-
zött. A két település régóta vitat-
kozott azon, kié is a híres kőbá-
rány, amelyet Szeged legrégibb 
szobrászati emlékeként tartunk 
számon. A nézeteltérés békésen 
zárult: két másolata is van már a 
híres szegedi kőbáránynak, jut 
belőle mindkét félnek. Minder-
ről Vhss József részönkormányza-
ti képviselő beszélt. A dorozsmai 
helyi újságban részletesen leírta, 
miképpen tekintette magáénak 
mindkét település a szegedi vár 
lebontásakor a nyugati falból ki-
emelt domborművet. 

A dorozsmaiak egykori plébáno-
suk, Sztriha Kálmán kanonok 
helytörténeti munkájára hivatkoz-
va úgy tartják, hogy a kőbárány a 
török által elpusztított templom 
dísze volt. Sztriha azt írja, hogy Zá-

Virág Zsolt szerint van pénz a 
működtetéshez Fotó: Karnok Csaba 

dory Károly dorozsmai főjegyző 
1885-ben, a település hatósága ne-
vébenvisszakérte a szobrot, amely-
nek képe 1719 óta Szeged címeré-
ben is szerepel. A szegediek termé-
szetesen cáfolták ezt a vélekedést. 

Dorozsma azóta sem tett le a 
kőbárány megszerzéséről, s a kö-

Új vezetőre, Virág Zsoltra bízta 
a Cserepes sori Cigány Kisebb-
ségi Házat, az Amaro Khert a 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (CKÖ). A házat - az 
üzemeltetéshez szükséges en-
gedélyek híján - márciusi ün-
nepélyes átadása óta nem hasz-
nálhatják rendeltetésszerűen a 
romák. 

A CKÖ decemberben bízta 
meg Czutor Zsoltot a ház vezeté-
sével. A Dankó Pista Oktatási és 
Kulturális Egyesület vezetője úgy 

zelmúltban megtalálták a megol-
dást: újabb másolatot készíte-
nek. A gordiuszi csomó átvágá-
sában tevékeny szerepet játszott 
a helybeli lokálpatrióták mellett 
a szegedi Hagyományőrző és Vá-
rosvédő Egyesület, Szilágyi Ár-
pád vezetésével. 

fogalmazott, hogy „többszörös, 
írásbeli kérelmei ellenére sem 
voltak biztosítva a működés 
anyagi és technikai feltételei, 
ezért a napokban lemondott 
tisztségéről". 

Az intézményt Virág Zsolt 
pr-szakreferens vette át, aki fiatal 
kora ellenére évek óta foglalkozik 
rendezvényszervezéssel és más-
fél éve dolgozik a CKÖ-nél kül-
ügyi kapcsolattartóként. Szerin-
te az üzemeltetéshez szükséges 
minimális források rendelkezés-

A másolat mindössze 60 ezer 
forintba került. Ez azonban csak 
az anyagköltség: Bartha András 
szobrászművész, i f j . Szilágyi Ár-
pád és Vass József társadalmi 
munkában dolgozott a dombor-
mű elkészítésén. Elhelyezésére a 
részönkormányzat kibővített 

re állnak. A 21 esztendős fiatal-
ember - aki „civilben" a Szege-
di Tudományegyetem ma-
gyar-kommunikáció szakos le-
velező hallgatója - elmondta, 
hogy tervei szerint a házat szak-
mai csoportot működtetné - egy-
előre társadalmi munkában. 

Virág elsősorban a fiatalabb 
korosztályra koncentrálna -
sportdélutánokat szervezne, ifjú 
tehetségeknek biztosítana próba-
lehetőséget az Amaro Kherben. 
Jelenleg pályázatokat írnak és a 
működtetéshez szükséges enge-
délyeket szerzik be. ígérete sze-
rint a ház két-három hónapon 
belül működni fog. 

G. ZS. 

V Á N D O R Ú T O N 

j j H A XII. századból való kőbárány 
(Agnus Dei, Isten báránya) való-
színűleg a vár első templomát dí-
szítette. A török újjáépítés után az 
egyik körbástyára került, s ott nem 
is háborgatták, egészen a vár le-
bontásáig Akkor a múzeumba, 
majd a Dömötör-torony restaurá-
lásakor a toronyra került. Megóvá-
sa érdekében 1970-ben vitték is-
mét a kőtárba, s helyét másolat 
foglalta el. 

ülésén a képviselők mellett a he-
lyi civil szervezetek, az egyház és 
az iskolák képviselői is javaslatot 
tettek. Eszerint a templom falá-
ba, a ligetben álló fogadalmi ká-
polna homlokzatára, az új műve-
lődési házra vagy a szélmalom 
melletti szoborparkba kerülhet-
ne a szobor. Végleges helyéről a 
közakarat figyelembevételével 
döntenek. 

A kőbárányt a dorozsmai Pető-
fi Sándor Művelődési Házban 
nézhetik meg az érdeklődők. 
Vass József arra kéri a település-
rész lakóit, minél többen mond-
janak véleményt a szobor elhe-
lyezéséről. 

NY. P. 

Mozgalom 
Révészék 
segítésére 
Cikkünk nyomán valóságos 
mozgalom bontakozott ki a tűz-
károsult petőfitelepi három-
gyermekes Révész család meg-
segítésére. Újszegedtől Felsővá-
roson át Deszkig mindenhon-
nan jelentkeznek az adományo-
zók. 

Lapunkban írtunk a petőfitelepi 
Révész családról, akiknek a laká-
sa nemrégiben a lángok martalé-
kává vált. Szerkesztőségünket 
azzal kereste meg Gombos Ist-
vánná, az Újszegedi Társaskör 
titkára, hogy segíteni szeretné-
nek a háromgyermekes csalá-
don. - Szekrénysort, gáztűzhelyt, 
ágyat, felnőtt- és gyermekruhá-
kat adományoznánk. A szek-
rénysort - még korábban - egy 
Szegedről elszármazott, Pécsett 
élő rendőr, Németh Gábor juttat-
ta el a csongrádi megyeszékhely-
re - saját pénzén. Azt mondta 
nekem: rám bízza, kinek adomá-
nyozzuk, ő tudja, hogy jó helyre 
kerül - mondta Gombos István-
ná. Hozzátette: a szállítást vi-
szont a társaskör nem tudja ön-
erőből megoldani, így jó lenne, 
ha a károsult család feje, Révész 
István segítene például a pakolás 
során. Gombos Istvánná koráb-
ban az egészségügyben dolgo-
zott, onnan a segítőkészség. - A 
kis fizetés miatt kényszerültem 
elhagyni az egészségügyet, de el-
határoztam, hogy a magam 
módján továbbra is segíteni fo-
gom a rászorulókat - fogalma-
zott a társaskör titkára. 

Az ugyancsak szegedi Csipak 
Ildikó is jelezte lapunknak: ado-
mányokat kíván eljuttatni a tűz-
károsult családnak. Felsőváros-
ról, a Tápai utcából szintén je-
lentkezett egy segíteni igyekvő. 
Bútorokat, ágyneműt tudna Ré-
vészék rendelkezésére bocsátani, 
a szállítást azonban - tette hozzá 
- nem tudja egyedül megoldani. 
Egy deszki olvasónk három ágyat 
adományozna a családnak. Az 
elszállítás ez esetben is gond. -
Hátha egy segítőkész fuvaroscég 
jelentkezik ez ügyben - fejezte ki 
reményét olvasónk. 

- Minden adománynak nagyon 
örülünk - reagált a háromgyer-
mekes anyuka, Révész Istvánná. 
- Rengeteget jelent nekünk min-
den segítség, hiszen mindenünk 
odaveszett a tűzben. 

F.CS. 

Alul semmi, János vitéz és koncertek az újszegedi szabadtéri színpadon 

Visszacsalogatnák a közönséget 
A szolnoki színház vendégjátékával nyit 
július 2-án az újszegedi szabadtéri színpad, 
ahol idén nyáron kilenc előadást tartanak. 
A szórakoztató programokkal szeretnék 
visszaszoktatni a közönséget az elmúlt 
években kihasználatlan játszóhelyre. 

Az újszegedi szabadtéri színpad nézőterét az 
elmúlt években felújították, így a kedvelt ját-
szóhely - megfelelő színháztechnikával való 
felszerelés után - újra fogadhatja a nézőket. 
Bátyai Edina, a Szegedi Szabadtéri Játékok és 
Fesztivál Szervező Közhasznú Társaság ügy-
vezető igazgatója elmondta: július 2-án indul 
az újszegedi szezon. A nyitó produkciót, Ter-
rence McNally és Dávid Yazbek musicaljét, 
az Alul semmit a Szolnoki Szigligeti Színház 
társulata két estén játssza. A darab abból a 
történetből készült, amelynek filmváltozata 
1998-ban meghódította az egész világot. Szi-
kora János rendezésében európai premier-
ként hatalmas sikerrel mutatta be a szolnoki 
társulat a mulatságos musicalt. Buffalo, az 
egykor virágzó iparváros acélművét bezárták, 
és a munka nélkül tengődő férfiak, akiknek 
szorongásukon, tartozásaikon és saját testü-
kön kívül lassan már semmijük sem marad, 
döbbenten látják, hogy feleségeik boldogan 
fizetnek egy chippendale-show-ért. Úgy vé-
lik, vetkőzni mindenki tud: ők is megszaba-
dulnak gátlásaiktól... 

A HVB Bank szponzorálásával július 
8-án Szakcsi Lakatos Béla és Babos Gyula 
fellépésével dzsesszkoncertet rendeznek. A 
kht. július 22-én Hegyi Árpád Jutocsa ren-
dezésében, sztárokkal a főszerepekben sa-
ját produkcióként mutatja be Kacsóh Pong-
rác daljátékát, a János vitézt, amiből há-
rom előadást tartanak. Augusztus 4-én az 
újszegedi színpadon rendezi meg az önkor-
mányzat a kajak-kenu vb nyitó gálaestjét. 
Az újévi gálákat is szervező Audit&Audio 

Alul semmi - a szolnoki színház produkciójával kezdődik az újszegedi programsoro-
z a t DM/DV-fotó 

Kft. idén két koncertet is tervez: augusztus 
5-én Strausstól Kálmánig címmel operett-
melódiák csendülnek fel, augusztus 6-án 
pedig olasz és francia operagálára várják a 
közönséget. Idén nyáron tehát hat produk-
ció kilenc előadásával szeretnék visszacsa-
logatni a közönséget, amely az utóbbi 
években elszokott az egykor népszerű szín-
padtól. 

Az újszegedi programokra május 23-ától a 
Kárász utcai Átrium üzletházban található 

szabadtéris jegyirodában válthatók belépője-
gyek. Itt ma kezdik árulni azokat a Dóm téri 
bérleteket, amelyek a Rómeó és Júlia augusz-
tus 18-i pótelőadására és a július eleji nép-
táncgálára szólnak. Mindkét produkciót 
10-10 százalékos kedvezménnyel tartalmaz-
zák a bérletek. A legjobb helyekre szóló 
konstrukcióval 13 ezer 230 forintért, a legol-
csóbb bérlettel pedig 2520 forintért lehet 
megnézni a két előadást. 

H. ZS. 

Vezetőváltás a kisebbségi házban 
Még meg sem nyílt, de már egy vezetőt elfogyasztott a szegedi 
Cigány Kisebbségi Ház. Czutor Zsolt szerint a feltételek nem 
voltak adottak a működtetéshez, utódja, Virág Zsolt ígéri: két-há-
rom hónapon belül megnyílik a ház. 


