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hétköznapok 

A nép szava 
A semmiből termett előttünk két rendőr egy este a kö-

rúton. Megálltunk, és a szokásos formaságok után 
az egyikük belemélyedt az átadott iratokba. „Nem 
gond, hogy lejárt a személyi, mert végül is tudja magát 
igazolni" - mondta, és lapozgatott tovább. A társának 
azonban nyilván beszélhetnékje támadt, és így szólt: 
„De azt tudja, hogy például a bankban nem tud pénzt 
felvenni, csak érvényes személyi igazolvánnyal?" Er-
tem. „És el kell mennie fényképet csináltatni, minden-
féle adatlapokat kitölteni, sorban állni" - élte bele ma-
gát egyre jobban. „És azzal is tisztában van, hogy az új 
igazolvány kiállításakor nem lehet három hónapnál ré-
gebbi a születési anyakönyvi kivonata? Az pedig pénzbe 
kerül ám!" - mintha némi dühöt kezdtem volna felfe-
dezni a hangjában. És nem tévedtem. „Az az igazság, 
hogy k.... nagy szívatása ez a népnek!" - fakadt ki, és 
lámpájával leintette a következő autót. 

Sxögi Andrea 

napló 

MA 
VINCZE LÁSZLÓ ország-

gyűlési képviselő fogadóórát 
tart 8 és 12 óra között Puszta-
szeren a könyvtárban, majd 13 
és 16 óra között Csengelén a Fa-
luházban. 

DR. BÁLINT JÁNOS, a szo-
cialista párt jogtanácsosa 15 és 
16 óra között ingyenes jogi ta-
nácsadást tart Szegeden a Szilá-
gyi u. 2. II/210. alatt. Telefon: 
62/420-259. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-
TI F O G A D Ó Ó R Á T tart az 
MSZOSZ Csongrád Megye i 
Képviselete (Szeged, Kálvária 
sgt. 14.) 14 órától 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a tag-
ságot hitelt érdemlően igazolni 
kell). Dr. Hajdú István ad felvi-
lágosítást munkaviszonyban lé-

vők, pá lyakezdők, valamint 
nyugdíjasok részére. 

HOLNAP 
A NYUGDÍJASOK PÁRT-

JA 15 órai kezdettel (és ezután 
minden hó utolsó csütörtökén) 
taggyűlést tart Szegeden a Hü-
velyk utcai barakképületben 
(volt óvoda). 

A MUNKÁSPÁRT alsóváro-
si szervezete taggyűlést tart 16 
órai kezdettel a Szeged-Állomás 
éttermében. 

SZEGED M. J. V. KÖZ-
G Y Ű L É S É N E K szocia l i s ta 
frakciója fogadóóráját Ludányi 
István tartja 17 és 18 óra között 
a Bécsi krt. 7. alatti nyugdíjas-
klubban. Téma: Tanácsadás a 
kisvállalkozások könyvelésére, 
ügyintézésére. 

Nyílt nap a TTK-n 
Munkatársunktól 

A korábbi évekhez ha-
sonlóan idén is szervez nyílt 
napot a középiskolákból to-
vábbtanulni szándékozó di-
ákok számára a Szegedi Tu-
dományegyetem Természet-
tudományi Kara. Az érdek-
lődő tanulók január 27-én, 
csütörtökön délelőtt fél l i -
kőr tájékoztatót hallgathat-
nak meg a felvételi tapasz-
talatokról, a keretszámok-

ról, a felvételi mentességek-
ről, a hallgatói juttatásokról 
és a kollégiumi helyzetről a 
Dóm tér 13. szám alatti or-
voskari oktatási épületben. 
A tanszékcsopor tok által 
oktatott szakokkal és spe-
cialitásokkal külön is meg-
ismerkedhetnek a diákok 13 
órától. A délutáni program 
iránt érdeklődőknek a Rer-
rich Béla téren kell gyüle-
kezniük. 

• • Kávéház 
DM-információ 

Ma, szerdán 18 órakor a 
Dugonics tér 12. szám alat-
ti Katolikus Ház Millenniu-
mi Kávéházában (a pincé-

ben) Udmurtok címmel dr. 
Kozmács István tart e lő-
adást. 

A rendezvény mindenki 
előtt nyitott. 

Tőzsde i j e l e n t é s 
Kedden jelentős korrekcióra került sor a BÉT-en. Az index 

9380 ponton fejezte be a napot. (-304 pont) Csaknem az összes 
papír veszttett értékéből. A Mol és a TVK így is viszonylag jól 
szerepelt. A részvények árfolyamesésének oka az volt. hogy a 
Dow Jones héttön a kereskedés utolsó órájában csaknem 300 
pontos csökkenést produkált. Nyilvánvaló, hogy a befektetők 
magatartásában már a jövő keddi FED-ülés (amerikai jegybank) 
előtti félelmek dominálnák, ahol egyes elemzők szerűit akár 50 
bázisponttal is emelhetik az irányadó kamatlábakat Allan 
Greenspan. amerikai jegvbank-elnök kedd délutáni beszéde előtt 
általános volt a kivárás. A piacok számára fontos lesz a negyedik 
negyedéves, pénteken közölt előzetes amerikai GDP-adat. 
Azonban a világszerte megjelenő vállalati eredmények 
valószínűleg nem fognak csalódást okozni. 

Részvény n * v * N y i t ó á r Z á r ó á r Záró vál t . % 

BORSODCHEM 11.500 10.800 -800 -6,90 
EC.IS 13.190 13.500 100 +0,75 
GRABOPLAST 2.750 2.700 -130 -4,59 

MATÁV 1.900 1.880 -45 -2,34 

MEZŐGÉP 2.065 2.050 -25 -1,20 
MOl. 5.450 5.400 135 -2,43 
OTP 15.500 15.350 -495 J , 1 3 
PICK 12.800 12.550 -410 -3,15 
R1CHTER 18.450 17.610 -1155 -6,14 
TVK 5.205 5.230 -35 -0,66 
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Kultúrtörténeti üzenetek 

Szeged esszenciája: a Dám tér 

Ha a szabadtéri színpada odébb kerül, jobban érvényesül a Dömötör-torony, egész évben használhatóvá 
lesz a székesegyház főbejárata. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A város történetét és 
mai jellegzetességeit sűríti 
magába a Fogadalmi 
templom körüli tér. Itt áll a 
Dömötör torony, „a" Víz 
előtti Palánk egy darabja; 
itt magasodik a nagy ár-
víz után újjászülető Szeged 
jelképe, az adakozásból 
épült székesegyház; itt 
emlékeztet a Trianon utáni 
időkre a teret keretező 
épületegyüttes, mely a 
püspöki intézményeknek 
és az egyetemnek ad ott-
hont; az egyik itteni labo-
ratóriumban dolgozott No-
bel-díjas tudósunk; itt a 
Szabadtéri Játékok szín-
pada; itt illeszkednek szé-
pen a Rerrich-féle térbe 
modern korunk épületei. 
Am e tér további lehetősé-
geket is rejt. 

A Dömötör-torony régészeti 
feltáráson alapuló helyreállítá-
sára városunk önkormányzata 
támogatást nyert a Magyar 
Kulturális Örökség Minisztéri-
um pályázatán. E feladat meg-
oldása közben merült föl a ter-
vezőkben, a Tér és Forma Épí-
tészeti Stúdió munkatársaiban, 
hogy indokolt lenne a Dóm te-
ret a Rerrich Béla által terve-
zett állapotba visszaállítani 
úgy, hogy a tér jelenlegi funk-
ciói ne sérüljenek, sót: kitelje-
sedjenek. A Dóm tér fejlesztési 
tanulmánytervéről két épí-
tésszel, Vesmásné Zákányi Il-
dikóval és Sipos Györggyel be-
szélgettünk. 

A város legrégebbi műem-
léke a Dömötör-torony. Puszta 
jelenléte is sugallja: e tér a ma-
radandóság tere. A nyolcszög-
letű toronyra akkor bukkantak, 
mikor lebontották a barokk ko-
ri Szent Demeter-templomot, 
hogy az átadja helyét az új, a 
,.fogadalom templomának". A 
hatalmas építkezés egyik vélet-
len, de rendkívül értékes hoza-
déka, hogy föltárult e nyolc-
szögletű torony, ami Szeged 
keresztény telepesei egyik elsó 

Tulajdonosok: az egyház, a város és az egyetem 

Csak bazárt ne!" # # 
Munkatársunktól 

Kinek a tulajdonában 
áll Közép-Kelet Európa 
legszebb tere, városunk 
büszkesége, a Dóm tér? A 
monumentális tér, illetve a 
területet körülölelő épüle-
tek önkormányzati, egyhá-
zi és egyetemi tulajdonban 
vannak, tudtuk meg a pol-
gármesteri hivatal városü-
zemeltetési irodájának ve-
zetőhelyettesétől. Vaskeba 
György a Dóm tér tulajdo-
ni viszonyait elemezve el-
mondta: az aszfaltutak és 
járdák, valamint a díszbur-
kolattal ellátott tér és a Dö-
mötör-torony a város va-
gyonát képezik. A fogadal-

mi templom és az azt kö-
rülvevő, járdáig tartó zöld 
terület, valamint a színpad 
hátsó, templomhoz közeli 
lépcsős része természet-
szerűleg a katolikus egy-
ház tu la jdonában van. 
Mint ahogy a püspöki pa-
lota és a nyugati épület-
szárny is. Az épületegyüt-
tes keleti, illetve déli része 
a Szegedi Tudományegye-
tem tulajdonában áll. Gyu-
lay Endre megyés püspö-
köt arról kérdeztük, milyen 
rendezvényeket látna szí-
vesen a Dóm téren? El-
mondta, hogy vallásos és 
világi énekkari eseménye-
ket, énekegyütteseket szí-

vesen látna és hallgatna. 
Mint mondta, szeptember-
től júniusig sokféle dolgot 
el tud képzelni a térre -
akár politikai nagygyűlést 
is - , csak bazárt nem. Még 
kulturált karácsonyi vagy 
kézműves vásárt sem, mert 
szerinte a bódék rontanák 
a Dóm tér hangula tá t , 
amely, bár nem szakrális 
hely, levegője semmihez 
sem hasonlítható. A tér él 
- hangsúlyozta Gyulay 
Endre. Igaz, nem jár-kel 
rajta annyi turista, mint a 
velencei Szent Márk téren, 
de forgalmas. Egész évben 
látogatják a kiránduló diá-
kok és felnőttek. 

templomának része volt. E 
templomot őseink Demetrios-
nak ajánlották, aki a bizánci 
kereszténységben a pásztorok 
védőszentje. 

Sajtóháború dúlt a nyolc-
szögletű torony fölbukkanását 
követően: 1925 és 1930 között 
például az akkori Délmagyar-
ország hasábjain is pro és kont-
ra hangzottak el érvek a dóm 
hatását zavaró „alaktalan föld-
tömeg" eltüntetése, illetve az 
elsó magyar keresztény kirá-
lyok idején épült templomto-
rony megmentése érdekében. 
Végül azok győztek, akiknek -
mint Cs. Sebestyén Károlynak. 
Móra Ferencnek és Juhász 
Gyulának - szívügyük lett a 
csonka torony. E körhöz tartoz-
nak azok is, akik a Dömötör-
torony mai felújításán fáradoz-
nak. 

A nyolcszögletű torony épí-
tészeti megoldásnak is ritka. 
Alapfala XI. századi, de - Hor-
váth Ferenc régész szerint -
összesen nyolc periódust élt 
meg. A Dömötör-toronynak 

1926-os restaurálásakor rögzí-
tett állapota két építészeti kor-
szakhoz tartozik, de úgy, mint 
ma, soha nem állhatott. E kiin-
dulópont alapján a Tér és For-
ma Építész Iroda munkatársai-
nak egyik célja, hogy bemutas-
sák, milyen templomhoz tar-
tozhatott a Dömötör-torony. 
Ezért javasolják, hogy a tér 
burkolatába rajzolódjék ki az 
egykori Demeter-templom. Az 
alaprajz megmutatásával Sze-
ged legősibb építészeti emléké-
nek jelentősége is hangsúlyo-
zódnék - véli Vesmásné Záká-
nyi Ildikó. 

Egy épület akkor él, 
ha körbejárható, illetve ha be-
lülről is látogatható. Sokan em-
lékezhetnek rá, hogy a Dömö-
tör-torony alsó része keresztelő 
kápolnának volt kialakítva, bár 
így nem használták soha. Ám a 
hatvanas években, mikor a 
dóm elé építettek egy fix sza-
badtéri színpadot és alá telepí-
tették a kiszolgáló gépeket és 

az öltözőket, a Dömötör-to-
rony fala vizesedni kezdett. 
Tönkre ment a belsőt 1932 óta 
díszftó Aba-Novák freskó is. 
Egy szó mint száz: az ősi épü-
let falának víztelenítése elkép-
zelhetetlen a szabadtéri színpad 
egy részének vagy egészének 
elmozdítása nélkül - jelentette 
ki tapasztalatai alapján Sipos 
György. 

A teret 1957-tól egész esz-
tendőben csúfította a csak nya-
ranként benépesülő fix nézőtér. 
A mobil nézőtér kialakítása, il-
letve az alatta lévő közművek és 
burkolat megújulása egy 1994-
ben hozott politikai döntés ör-
vendetes következménye. A je-
lenlegi önkormányzat szándéka, 
hogy folytatódjék a Dóm tér 
egészének fólújltása. Ez megfe-
lel a színházvezetők elképzelé-
seinek is, s élvezi az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal szak-
embereinek támogatását. 

Az elképzelések szerint a 
színpad a fogadalmi templom 
főbejáratától néhány méterrel a 
tér közepe felé tolódna. E terv 

megvalósulásának hozadéka 
lenne, hogy egész év ben, folya-
matosan használhatóvá válna a 
székesegyház főbejárata, job-
ban érvényesülne az itteni, ko-
rábbi Templom térre állított, 
ezért a régi Szeged hangulatát 
visszaidéző Szentháromság-
szobor is. Az újjászületett Dö-
mötör-torony szerepe azzal is 
hangsúlyozódnék, hogy benne a 
tér és templomainak történetét 
bemutató kiállítás kapna helyet. 

A színpad 
elmozdításával 

és mobilizálásával 

a forgószínpad nyújtotta lehe-
tőségek jobban érvényesülné-
nek. A szabadtéri játékokat ki-
szolgáló helyiségeket a föld 
alól be kellene húznia az egyik 
épületbe - az építészek szerint. 
Egyúttal a Dóm teret jellemző 
kusza tulajdonviszonyokat tisz-
tázni és egyértelműsíteni kelle-
ne, hiszen például a föld alatti 
öltözők annak idején az egyház 
telkére épültek. 

Az építészek elképzelése 
szerint a tér burkolatát egysé-
gesíteni kellene, miközben a 
közművekhez való mindenkori 
csatlakozási lehetőséget ki le-
hetne alakítani, hogy a rendez-
vények idején ide települő bü-
fék zavartalanul működhesse-
nek. A felújítást követően -
összhangban a belvárosi szabá-
lyozási tervvel - a téren csak a 
gyalogos és a kerékpáros for-
galom maradhatna. Az Így ki-
tágított tér újjászületését szol-
gálná a világítás egységesítése, 
melynek terveit már készíti az 
AXIÁL-200 Világítástechnikai 
Kft. Gyenes József-léle csapata. 

Ez a tervcsomag fölveti a 
kérdést, kié, és milyen célt 
szolgál(hatna) a Dóm tér. Az 
önkormányzat, az egyetem, a 
katolikus egyház, a városi pol-
gárok együttműködő akaratá-
val és jóváhagyó támogatásá-
val lehetségesnek tűnik a Dóm 
tér Rerrich Béla által tervezett 
állapotának visszaállítása, új 
funkciókkal való gyarapítása. 
A Dóm tér kultúrtörténete su-
gallja: Szegednek sikerült 
előnyt kovácsolni a várost el-
pusztító természeti katasztrófá-
ból ugyanúgy, mint a Trianon 
jelentette csapásból. A nagy 
árvíz után, az összefogásnak 
köszönhetően 

Szeged dinamikus 
fejlődésnek indult; 

Trianon után pedig - hála Kle-
belsberg Kunónak, az akkori 
kultuszminiszternek, városunk 
országgyűlési képviselőjének -
ide került Kolozsvárról az 
egyetem, Temesvárról a Csa-
nádi püspökség, megépült a 
Dóm tér. Most, a délszláv há-
ború folytán végvár helyzetbe 
kerülhet Szeged, de ha - a mil-
lenniumi hangulatból is erőt 
merftve - összefog, régióköz-
ponttá lehet. 

A velencei Szent Márk térre 
nem csupán az alapterület azo-
nossága miatt hasonlíthat a mi 
Dóm terünk. 

Újszászi Ilona 

Odessza II. Sz. Általános Iskola, Szeged, Herke u. 5. 
Intézményünk három első osztály indítását tervezi. 

• tes tnevelés (úszás, atlétika, kézilabda) 
% n é m e t (emelt óraszámú idegen nyelv) 
• rekreác iós (tenisz, úszás, egyéb vízi sportok, lovaglás stb.) 

Mindhárom osztályban az anyanyelv oktatása hagyományos 
programmal történik. 
Az érdeklődő szülőket február 17-én, 8-11 óráig várjuk 
a nyílt órákra. 
Napközis ellátást homogén csoportban biztosítunk. 
(Sószobával is rendelkezünk.) 
Felvilágosítás: www.odessza-ii.sulinet.hu 
ill. a 62-434-734-es telefonon. 

V E N D E G L A T O S O K , 
F I G Y E L E M ! 

A Szatymazi AFTiSZ 
értékesíteni kívánja régóta 

bejáratott központi 
vendéglőjét é s presszóját. 

Az épület egyben 
és külön-külön is eladó. 

Továbbá értékesítésre kerül 
a mellette lévő központi 

ingatlan is. 
Érd. : Sánta Sándor 

Tel.: 62-283-286, 283-422. 

Szegedi Tudományegyetem 
Öt hal mi Diáklakások nevű kollégiuma 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
a kollégium területén 

büfé kialakítására 
és üzemeltetésére. 

Érdeklődni a 6 2 - 4 6 3 - 1 6 4 Mikes István 
kollégiumigazgatónál. 

6 7 2 8 Szeged, Budapesti út 5. 
A pályázat beadási határideje: 2000. február 7. 

http://www.tezlQnug.hu
http://www.odessza-ii.sulinet.hu

