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• Nyolcszáz éves a belvárosi plébánia 

Tatár dúlta, 
árv iz fojtogatta 

Bár alapítása korább-
ra tehető, a fönnmaradt 
írásos dokumentumok 
alapján nyolcszáz esz-
tendős fönnállását ün-
nepli az idén a belvárosi 
plébánia. A jubileumi év-
ben kiadják dr. Juhász 
Kálmán, a plébánia tör-
ténetét kutató kötetét, és 
elképzelhető, hogy Patay 
István még az idén befe-
jezheti freskóit a temp-
lom üres falain. 

Ábrahám István, a szegedi 
belvárosi plébánia vezetője 
tegnap este előadást tartott a 
plébánia történetét összefog-
lalva. A plébánossal a Dóm-
mal átellenben fekvő plébá-
nia-hivatalban beszélgettünk. 

A belvárosi plébániáról el-
sőként III. Ince pápa tesz em-
lítést egy 1199-ben keltezett 
oklevelében, amelyben uta-
sítja a szegedi Szent Dömö-
tör templom esperesét, hogy 
bűnbánata után egy apagyil-
kost oldozzon föl bűnei, s a 
kiközösítés alól - tudtuk meg 
Ábrahám Istvántól. (Az érté-
kes dokumentumra egyéb-
ként az egyházmegye jeles 
történésze, dr. Juhász Kál-
mán bukkant a Vatikán levél-
tárában. A kutató az általa 
megszerzett írásos emlékek 
alapján meg is írta a belváro-
si plébánia történetéről, s az 
összefoglaló művet a tervek 
szerint még az idén ki is ad-
ják.) Minthogy azonban az 
alapító okiratra nem sikerült 
rábukkanni, és az építészek a 
Csonka-torony, vagy más ne-
vén a Dömötör-torony elké-
szültét a XI. századra teszik, 
valószínűleg még nyolcszáz 
évnél is idősebb a plébánia. 
Erre utal az elnevezés is, hi-
szen a Szerémségben szüle-
tett, s vértanúhalált halt Szent 
Dömötör a IV. században élt. 

A plébánia az első, na-
gyobb megrázkódtatást a XI-
II. században, a tatárdúlás 
idején élte, s vészelte át. Újra 
is kellett építeni a megrongá-
lódott templomot. Ebben az 
időben, azaz 750. évvel ez-
előtt emelte városi rangra 
Szegedet az uralkodó, IV. 
Béla. Szeged várossá válásá-
ban igen jelentős szerep ju-
tott a plébániának, hiszen 
nemcsak mint vallási és kul-
turális központ működött, de 
a sókereskedelem fölügyele-
tét is a plébániára bízta a ki-
rály. 

Mátyás király szegedi lá-
togatásának nemcsak írásos, 
de tárgyi emléke is maradt. 
Amiként azt Heltai Gáspár 

Diagnózis 
• DM-információ 

A Telin TV pénteken es-
te fél hétkor jelentkező Di-
agnózis című élő vitaműso-
rában a sclerosis multiplex-
ben szenvedő betegek keze-
lésével kapcsolatban kirob-
bant gyógyszerügyről, s en-
nek kapcsán egészségbizto-
sítási rendszerünk problé-
máiról lesz szó. Az adás 

megemlíti, Mátyás 1465. ok-
tóber 26-án járt Szegeden, s 
a Szent Dömötör templom-
ban meghallgatott mise után 
palástját a szegény plébániá-
nak adományozta, hogy a pa-
pok abban misézhessenek. 
Az uralkodó palástját a török 
dúlás idején a ferences bará-
tok őrizték, őket tűrték meg 
egyedül a hódítók. A belvá-
rosi plébánia életében másfél 
évszázados szünet követke-
zett. 

A XVII. század legvégén 
Gróf Nádasdy László püspök 
szervezte újjá az egyházme-
gyét, és gyakorlatilag a plé-
bániát is ő vezette, egészen 
1720-ig, amikor a tanítás, és 
a lelki föladatok elvégzése is 
a piaristáknak jutott osztály-
részül. Petrics Antal 1789-
ben vette át a plébánia veze-
tését a piaristáktól, éppen 
száz esztendővel a nagy ár-
víz előtt, amely újabb fordu-
lópontot hozott a történet-
ben. 

Bár a Dömötör templom 
állta a vizet, 1880-ban a vá-
ros vezetőinek fogadalma 
után lebontásra ítélték, ám 
csak húszesztendős vita után 
kezdődhetett meg az építke-
zés. A fogadalmi templom 
1930-as fölszentelése óta a 
belvárosi plébánia plébánia-
temploma a Dóm. 

Á belvárosi p lébánia 
nyolcszáz esztendős fönnál-
lására emlékező ünnepségso-
rozat során a fogada lmi 
templomban október 25-én 
újra fölhangzik majd Dohná-
nyinak az avatásra írott misé-
je , de már március 14-én 
megkezdődik az a hangver-
senysorozat, melynek során 
októberig a legnagyobb hazai 
orgonisták játszanak Közép-
Európa legnagyobb, 9740 sí-
pos orgonáján. Ahogyan azt 
Ábrahám István plébánostól 
megtudtuk, folytatja munká-
ját Patay László festőművész 
is, aki 1980-ban már dolgo-
zott a templomban, és most, 
az év végéig az üres falfelü-
letek hiányzó freskóit készíti 
el. Az államalapítás millenni-
umára pedig valószínűleg el-
készül az egyelőre fehérre 
meszelt kupola festése is. A 
Dóm a tervek szerint állandó 
díszkivilágítással köszönti 
majd a nyolcszáz esztendős 
plébániát, miközben a hívek 
tudományos, történeti elő-
adások során ismerkedhetnek 
a plébánia történetével, és két 
zarándokúton is részt vehet-
nek Nagybecskerekre, illetve 
Máriaradnára. 

Kéri Barnabás 

az SM-röl 
vendége az OEP főigazga-
tója, dr. Mikó Tivadar, or-
szággyűlési képviselők, jo-
gászok, gyógyszergyárak 
vezetői, valamint neves ne-
urológusok. A műsor ideje 
alatt várják a nézők kérdé-
seit, hozzászólásait a 425-
072-es, illetve a 425-18l-es 
telefonszámon az adás ideje 
alatt. 

A m a g y a r ku l túra 
nap ján Szent-Györgyi 
Albert-díjat kapott dr. 
Lázár György, a SZOTE 
egyetemi tanára, az or-
vostudomány doktora. A 
SZOTE Kórélettani Inté-
zetének professzorával 
a kitüntetésről, munká-
járól és kedvteléseiről, a 
kalapácsvetésről és az 
irodalomról beszélget-
tünk. Az interjúból meg-
tudhatják, hogy bár a 
hatvannégy éves pro-
fesszor ma már nem veti 
el a sulykot, még mindig 
rendszeresen sportol. 

• Professzor úr, mit je-
lent önnek a Szent-Györ-
gyi Albert díj? 
- Nagyon meghatot t , 

hogy rám is gondoltak az 
adományozók, hiszen Szent-
Györgyi Albert személyisége 
és munkássága számomra 
példaér tékű. Nemrégiben 
Vasvári Ödön emlékkiállítást 
nyitottam meg a Somogyi-
könyvtárban, s akkor jutott 
eszembe, hogy Szent-Györ-
gyi Albertet valamikor a há-
ború után köztársasági el-
nökké szerették volna vá-
lasztani. A kiváló tudós ír is 
erről az egyik tudományos 
publikációjában. Ebben azt 
is közli, hogy megkereste 
Sztálint, hogy engedje haza 
az Oroszországban rekedt 
magyar hadifoglyokat. A be-
szélgetés azonban olyan ha-
tással volt Szent-Györgyire, 
hogy nem vállalta el a köz-
társasági elnöki posztot, mi 
több, végleg elment Ameri-
kába. 

• Tudtommal ön is éve-
ket töltött az Újvilágban. 
- Igen. Selye János pro-

fesszor meghívásának tettem 
eleget, amikor elmentem a 
Montreali Egyetemre kutat-
ni. A stresszelmélet megal-
kotója, Selye János szintén 
a példaképemmé vált. Egy-
szer azt mondtam a neves 
professzornak, hogy más ha-
tást fejt ki az emberi szerve-
zetben a kudarc- és mást a 
sikerélmény. Selye erre azt 
válaszolta, hogy az nem úgy 

van, mert a stresszreakció 
mindig ugyanazt a biokémiai 
változást idézi eló az emberi 
szervezetben. Az ál talam 
mondottak azonban valame-
lyest befolyásolhatták a kon-
cepcióját, mert később Selye 
professzor írt egy könyvet a 
negatív és pozitív stresszról. 
Nekem a Szent-Györgyi Al-
bert-díj pozitív stresszt je-
lentett. Az ünnepélyes díjá-
tadáson azt mondta Pokorni 
Zoltán, hogy minden kitün-
tetést kicsit szomorú szívvel 
vesz kézbe az ember, mert 
az úgy tűnik, mint valami-
nek a lezárása, mintha egy-
fajta búcsúzkodás lenne. Az 
oktatási miniszter azonban 
hangsúlyozta: reméli, hogy 
nem lezárásként és búcsú-
ként, hanem megerősítő im-
pulzusként, támogatásként 
hat majd a díj . Nekem ez 
utóbbit jelenti a kitüntetés. 

• Olvastam, hogy a hob-
bija a kalapácsvetés. Ho-

gyan szeretett bele ebbe a 
sportágba? 
- Tudja, 1952 után - ami-

kor Csermák József olimpiai 
bajnok lett Helsinkiben -
mindenki kalapácsvető akart 
lenni ebben a kis országbari. 
Én is. Össze is jött Szegeden 
egy igen jó erőkből álló ka-
lapácsvető csapat, amelynek 
olyan tagja i vol tak, mint 
Trényi Imre, Katona András, 
Török Béla, Török István, 
Molnár Imre, Tóth László, 
Somogyi Ferenc, Nikolasev 
Velimir és j ó m a g a m . Az 
együttes annak idején több-
ször is dobogós volt az or-
szágos csapatbajnokságon. 
A sporttal egyébként nem 
hagytam fel, azóta is rend-
szeresen mozgok. 

• Mi a helyzet az iroda-
lommal, a versírással? 
- Ó h , ma már nem irok 

verseket! Középiskolás ko-
romban többet is írtam, sőt, 
verskategóriában még pályá-

zatot is nyertem. Az irodal-
mat azonban még ma'is na-
gyon szeretem, s most, hogy 
kérdezi, úgy gondolom, irok 
még verseket . Nagy él-
ményt, mondhatnám, pozitív 
stresszt okozott a számomra, 
amikor az ötvenhatos forra-
dalom és szabadságharc 
negyvenedik évfordulóján 
több költeményemet is el-
szavalták a Szegedi Nemzeti 
Színházban. 

• Professzor úrnak mi 
az ars poeticája? Milyen 
üzenetet juttatna el a 
Délmagyarország hasáb-
jain keresztül a jövő 
nemzedéknek? 
- Vörösmar ty Mihály 

Gondolatok a könyvtárban 
című verséből idéznék. Azt 
mondja a költő: „Mi dol-
gunk e világon?/ Küzdeni, 
erőnk szerint legnemesbe-
kért." Ezt kell szem előtt 
tartania minden embernek. 

Szabó C. Szilárd 

• Szeged kontra megye 

Kié a régié? 
Szeged önkormány-

zata sérelmesnek tartja, 
hogy a megyei vezetés 
nem tájékoztatja a vá-
rost régiós törekvései-
ről , s kü lönösen azt , 
hogy nem vonta be a 
szegedi vezetőket a na-
pokban Újvidéken lezaj-
lott t á r g y a l á s o k b a . A 
megyei közgyűlés kül-
ügyekért felelős alelnö-
ke nem érti a problé-
mát, véleménye szerint 
egy regionális együtt-
működésben a megyék 
közös munká já ra van 
szükség. 

A Csongrád megyei önkor-
mányzat delegációja Újvidéken 
járt az elmúlt napokban, s az eu-
rorégióval kapcsolatos tanács-
kozáson vett részt, melynek 
eredményeként döntés született 
arról, hogy eurorégiós központi 
iroda nyílik Szegeden. Minder-
ről a sajtóból és más, informális 
forrásokból értesült Szeged vá-
ros vezetése, s ezt dr. Bartha 
László méltatlan eljáráshak tart-
ja. A polgármester szerint több, 
mint furcsa, hogy nem csak 
meghívás nem érkezett egy 
Szegedet is érintő tárgya-
lásra, hanem hivatalosan utóla-
gos tájékoztatást sem kaptak. 

Bartha László szerint a város 
és a megye közötti együttműkö-
déshez kevés az elvi megállapo-
dás, hiszen mint ez a példa is 
mutatja, a gyakorlatban nem 
működik az elképzelések össze-
hangolása, a közös munka. „Ha 
már Szeged neve szerepel a 
mondatokban, akkor mi va-
gyunk azon legitim tisztségvi-
selők, akik képviselhetik a vá-
ros érdekeit egy ilyen tanácsko-
záson, de legalább illett volna 
meghívást kapnunk" - jelentet-
te ki a polgármester. 

Külön furcsállta Bartha 
László, hogy a delegáció 
összetétele egyáltalán nem tük-
rözte a választások eredménye-
it. Ugyancsak fontosnak tartot-
ta megjegyezni, hogy végre le-
gyen gyakorlati haszna, tartal-
ma az eurorégiós megállapodá-
soknak, amely régió központja 
csakis Szeged lehet és ezt a 
történelmi lehetőséget nem 
szabad elhalasztani. 

Dr. Botka László, a Csong-
rád megyei közgyűlés alelnö-
ke érdeklődésünkre elmondta, 
hogy az eurorégiós együttmű-
ködés nem települési, hanem 
megyei önkormányzatok kö-
zött jött létre, vagyis egyetlen 
városnak sincs delegáltja a kö-
zös fórumokon. Botka László 
hozzátette, hogy hetekkel ez-
előtt valamennyi megyei pol-
gármesternek küldött egy le-
velet, amelyben arra kérte a 
települési vezetőket, hogy is-
mertessék, milyen külkapcso-
latokkal rendelkeznek. Az al-
elnök azért kérte ezt a polgár-
mesterektől, hogy a megye 
adott esetben megfelelően tud-
ja koordinálni a nemzetközi 
együttműködést. Erre a felhí-
vásra a települések több. mint 
feléből érkezett válasz, a sze-
gedi önkormányzattól azonban 
nem. Botka László kijelentet-
te: minden kérdésben nyitott a 
megyei vezetés Szeged felé, 
de Bartha László felvetését 
érthetetlen és káros politikai 
támadásnak tekinti. 

A. L. 

Mi lesz a földdel? 
Hattyastelepről Savanya 
Miklós (320-902) azt kérde-
zi, hogyan és mikor kívánja 
hasznosítani az önkormány-
zat a Franciahögyön még 
parlagon heverő földterüle-
teket? A polgármesteri hiva-
tal főépítészi irodájának 
munkatársa, Szabóné Fehér 
Éva közölte: a terület szabá-
lyozási terve most készül, a 
szakhatósági egyeztetést 
már lefolytatták. A terület 
kilencven százalékát lakóö-
vezetnek jelölték ki, a pia-
rista gimnázium melletti ré-
szen pedig sportlétesítmé-
nyek alakítanak ki. 

Megszűnik. Dudás László-
né, aki Újszegeden a Fürj 
utcában lakik, nem érti mi-
ért szüntetik meg hétfőtől a 
Bérkert utca és a Temesvári 
körút sarkán található újsá-
gos pavilont. A közelben 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű prob-
lémáikat, észrevételeiket, tapasztalatai-
kat ezen a héten Hegedűs Szabolccsal 
oszthatják meg. Ügyeletes újságíró mun-
katársunk munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között 
a 06-20-9432-663-as rádiótelefon-szá-
mon hívható. Elveszett tárgyaikat kere-
ső, illetve talált tárgyakat visszaadni j 
szándékozó olvasóink ingyenes hirdetés- , 
ben tehetik közzé mondandójukat. Hír- I 
detésfeivétel: 8 és 18 óra között a 06-80-
820-220-as zöld számon, illetve személyesen a Sajtóházban és 
hirdetó'irodáinkban. 

ugyanis sehol máshol nem lehet 
újságot vásárolni. A pavilont 
üzemeltető Délhír Rt. kereske-
delmi igazgatója, László Le-
vente arról tájékoztatott, hogy 
az áfész - amely azt a területet 
birtokolja - január 31-i határ-
idővel felmondta a bérleti szer-

ződést, és ezért kénytelenek be-
zárni a pavilont. A kereskedel-
mi igazgató azt is elmondta, 
hogy a Délhír Rt. újabb újságos 
pavilont kíván nyitni a közel-
ben, ahol talán már néhány hét 
múlva vásárolhatnak az olva-
sók. 

Melyik áron? Egy olva-
sónk arra htvja fel a Tescó-
ban vásárlók figyelmét, 
hogy a pénztárgép egyes ter-
mékek esetében magasabb 
árat olvas le a vonalkódról, 
mint amennyi a címkén sze-
repel. Telefonálónk emiatt a 
banánért 155 forint helyett 
198-at fizetett. A Tesco áru-
ház vevőszolgálati igazgató-
ja, Alm Attila elnézést kér 
minden vásárlótól, aki ilyen 
helyzetbe kerül, és közölte, 
ők nem kívánják megkárosí-
tani a vevőket. Elmondta, 
hogy a vásárlók mindig 
azon az áron vihetik el az 
árut, amelyet a terméken lát-
nak. Vagyis ha a pénztárgép 
többet számláz, ezt a vevő-
szolgálati pultnál szóvá te-
heti, és a különbözetet meg-
térítik számára. 
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