
II. A TORONY ALATT 

A jótékonyság az élete 

Egy igazi lovag 
Álmodtunk egy szép várost magunknak 

Szeged: Firenze a Tisza partján? 

Nóvák István főépítész örömmel látja, hogy a városi beruházások igényességét „másolják" 
a magánépítkezők is. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Dóczi Piroska látszólag telje-
sen szokványos bizományi üzle-
tet vezet egy tízemeletes panel-
ház földszintjén. A használt ru-
hát eladni és megvásárolni vá-
gyók folyamatosan jönnek-men-
nek, sokkal nagyobb a forga-
lom, mint azt egy ilyen kis üzlet-
ben várnánk. Mindennek az oka 
pedig maga a tulajdonosnő, aki 
egy valódi lovag, pontosabban 
rendi dáma. 

A Csillag tér környékén elég 
sok ruhabizományi üzlet műkö-
dik. Egy közülük azonban min-
denképpen egyedülálló, tulaj-
donosa és vezetője ugyanis egy 
rendi dáma, mely címet a lo-
vagrendek hölgy tagjai kap-
hatják. Dóczi Piroskát nem egé-
szen egy évvel ezelőtt vette fel 
tagjai közé a Nemzetközi Rend 
a Népek Megértéséért. S hogy 
mit kellett mindezért tennie? 

Körülbelül nyolc évvel ez-
előtt olyan munkalehetőséget 
keresett, amelynek segítségé-
vel saját maga ura lehet, 
ugyanakkor a vállalkozás elin-
dítása nem igényel jelentős be-
fektetést. Mindez azért vol t 
fontos, mert gyermekét egye-
dül nevelte. így tehát Dóczi Pi-
roska a használt ruhák vétele és 
eladása mellett döntö t t , nyi-
to t t egy bizományit. Folyama-
tosan jöttek az ügyfelek, gyűl-
tek a megunt ruhadarabok, és 
egyszer csak kevés lett a hely. 
Keresnie kellett egy lehetősé-
get, ahol „megszabadulhatott" 
az olyan áruktól, amelyeket el-
adni nem tudot t , ugyanakkor 
eredeti tulajdonosaik sem kér-
ték őket vissza. Megsemmisít-
tetni nem akarta a gyakran alig 
használt ruhákat, így egyik ve-
vője segítségével kapcsolatba 
lépett a Nemzetközi Rend a Né-
pek Megértéséért nevű szerve-
zettel. Azóta havonta akár több 
alkalommal is kocsiszámra szál-
lítják el kis üzletéből a ruhát, és 
osztják szét a rászorulók közt. 

Munkatársunktól 
Csütörtökön kezdődtek meg 

a hagyományos Orczy-napok 
rendezvényei az Orczy István Ál-
talános Iskolában. A program-
sorozatot sportvetélkedők, szín-

Mindebben a domaszéki pol-
gármesteri hivatal és a Gyer-
mekjóléti Szolgálat segítsége 
nélkülözhetetlen. Általában a 
nagycsaládosok kapnak az ado-
mányból, de most bőven ju-
to t t az árvíz- és belvízkárosul-
taknak, sőt még Kárpátaljára 
is. 

Egy évvel ezelőtt aztán fel-
merült a gondolat, hogy Dó-
czi Piroskát rendi dámává avat-
ja a lovagrend. Az üzletbe be-
jö t t a rend egyik tagja, és ot t , 
a vevők szeme láttára kérte fel 
az asszonyt, hogy vállalja ezt a 
címet. Piroska a meghatódott-
ságtól szóhoz sem ju tot t , ta-
valy ugyanis ő volt az egyetlen 
magyar, akit ez a megtisztelte-
tés ért. 

A mindennapjai azonban a 
ceremónia után sem változtak 
meg. Azóta is ugyanúgy gyűj-
t i a ruhát, min t már hosszú 
évek óta, a különbség talán 
csak annyi, hogy egyre többen 
járnak be hozzá a kis üzletbe. 
A boltnak ugyanis egészen sa-
játos, mondhatni családias han-
gulata van. Piroska ugyanis a 
legtöbb „ügyfelét" név szerint 
ismeri. Ott jártunkkor például 
nem volt olyan pillanat, hogy 
vevő nélkül maradt volna. Fő-
leg nyugdíjasok, valamint kis-
mamák és gyermekeik érkez-
tek, egyszerűen csak nézelőd-
tek, beszélgettek, a kicsik pedig 
egymással ismerkedtek. Volt 
olyan kislány, aki a boltba be-
lépve Piroskától azonnal meg-
kapta azt a rongybabát , 
amellyel, míg édesanyja körül-
néz, játszani szokott. 

Úgy tűn t , legtöbben csak 
azért jöt tek, mert egy kis f i-
gyelmességre, esetleg egysze-
rűen csak emberi szóra vágy-
tak. Cserébe mindezért pedig 
megunt ruháikat hozták el 
Dóczi Piroskának, aki már a 
másnapi adományok összeállí-
tásán dolgozott . 

Szögi Andrea 

házi bemutató és - az iskola ta-
nulóinak közreműködésével -
gálaműsor színesítette. Ma, 
szombaton egy városi történe-
lemversennyel zárul a három-
napos rendezvény. 

Milliárdokban gondolkozzon 
az, aki szeretné megtudni, 
mennyit is költött Szeged az el-
múlt években városszépítő beru-
házásokra. Ám a nagy munka 
még nem fejeződött be. - Nóvák 
Istvántól, Szeged főépítészétől 
megtudtuk: a Kárász utca átépí-
tése után a Dugonics tér, az Árpád 
tér, a Jókai utca és az Aradi vér-
tanúk terének megújítása követ-
kezik. S az is elképzelhető, hogy 
Rákóczi fejedelem híres lovas 
szobra hamarosan a Széchenyi 
térre költözik. 

Terv sem volt 
Vannak, akik csak az állványo-

kat látják, a por miatt panaszkod-
nak, s dühösen toporognak a 
Kárász utca kőzúzalékkal borí-
tott, ideiglenes burkolatán. S van-
nak olyanok, akik boldogan újsá-
golják a paneltelepen szomszéd-
juknak: a Belvárosban már me-
gint megszépült egy ház. S így 
összegzik reményeiket: pár hóna-
pon belül mi, szegediek mond-
hatjuk el - nekünk van a leg-
szebb Belvárosunk az országban. 

Hogy melyik csapathoz tar-
toznak többen, fölösleges fesze-
getni. Hiszen-jár jon bármilyen 
kellemetlenségekkel is egy olyan 
nagyszabású rekonstrukció, mint 
Csongrád megye székhelyének 
átépítése - a Tisza-parti polgárok 
döntő többsége (alapozhatom 
véleményemet igencsak széles 
körű faggatózás eredményére) 
igenis örül annak, hogy új ruhá-
ba öltöztetik Szeged centrumát. 
De vajon miként vélekedik a száz-
és százmilliókba kerülő beruhá-
zás eddigi, s várható eredmé-
nyeiről Nóvák István, Szeged fő-
építésze? 

- Mielőtt a Kárász környékén 
zajló építkezésekről beszélnénk, 
hadd mondjam el: e látványos 
városszépítés jóval korábban 
megkezdődött , mint ahogy 
megjelentek a munkások a Kla-
uzál téren, vagy bármelyik fel-
újításra ítélt házban - kínált 
hellyel irodájában Nóvák István. 
- Néhány évvel ezelőtt ugyanis 
még az volt a gond, hogy a vá-
ros nem rendelkezett olyan. Sze-
ged minden kerületére kiterjedő 
városfejlesztési tervvel, amely 
megfelelt volna a mai kor köve-
telményeinek. Előbb tehát meg 
kellett alkotni Szeged szerkeze-
ti tervét, majd megszületett a 
Belváros részletes szabályozási 
terve is. Nem látványos munka 
volt ez, de feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy Szeged egy átgon-
dolt koncepció alapján szépüljön 
meg. 

De jöttek a törökök... 

- A tervezők tehát megál-

Hagyományvilágban gyökere-
ző életfák, gazdagon díszített má-
jusfák és a karácsonyt idéző fe-
nyőfák szimbolikájával ismerked-
hetnek meg a kisdiákok a Róku-
si 1. Sz. Általános Iskola pince-
galériájában megnyílt kiállításon. 
A Föld napja alkalmából megren-
dezett A fák és az ember című 
bemutatkozás központi témája 
az idei nyírfa évére rímel, a tárla-
ton az iskola fotós szakkörének 
munkái, gyermekrajzok, a fákkal 
kapcsolatos versek, szólások, me-
sék és illusztrációk láthatók. 

A tárlaton a fa görög mito-
lógiai megjelenítései, és a kí-
nai filozófiában betöltött szere-
pe éppúgy helyet kap, mint a 
legújabb kori tojásfa állításá-
nak a divatja, vagy az újra re-
neszánszukat élő fajátékok cso-
portjai. A kiállítás előkészítése-
kor az alsó tagozatosok a nö-
vényekhez kapcsolódó irodalmi 
és képzőművészeti vonatkozá-
sokat kutatták, a felsősök a Szé-
chenyi téren található fafajo-

modtak egy új arculatú Sze-
gedet. De vajon az (át)épí-
tők - az ön véleménye sze-
rint - meg tudták-e valósí-
tani mindazt, amit a tervek 
kidolgozói reméltek? 
- Határozottan igennel vála-

szolhatok. Pedig a kivitelezők-
nek nincs könnyű dolguk. Egy 
olyan szegedi Belvárost építünk 
most ugyanis, amilyennel Sze-
ged soha nem rendelkezett . 
Igaz, hogy a török idők előtt 
ez a település elindult egy olyan 
úton, amin végighaladva Kö-
zép-Európa Firenzéje, egy va-
lóban csodálatos reneszánsz vá-
ros épülhetett volna ki a Tisza 
partján. Ám az ismert történel-
mi események félbeszakították 
ezt a fejlődést. Sok évszázaddal 
később mi egy ilyen hangulatú 
szegedi arculat megteremtésén 
dolgozunk. Ehhez pedig nem 
elegendő csak a házak kifesté-
se. Többek között kidolgoztat-
tunk egy olyan színtervet, ami 
garantálja, hogy harmonikus 
látványt nyújtson az egész Bel-
város. De ügyelünk olyan rész-
letekre is, hogy a minden ele-
mében megújult (s nem csak 
átfestett!) épületekre elhelye-
zett díszek, a kirakatok, az ut-
cákon felál l í tott új szobrok is 
illeszkedjenek a várost, min t 
egységes egészet kezelő város-
építészeti koncepcióba. 

Nagyáruház, 
új ruhában 

- Idén őszre majd minden 
belvárosi épület pasztell-
színekben pompázik a Ká-
rász környékén, és végig-

fut a díszburkolat is a Szé-
chenyi tértől a Dugonics té-
rig. Ám ezzel a mű, ama 
megálmodott „reneszánsz" 
Szeged, még nem készült 
el. Merre felé gyógyítják 
tovább a Belváros sebeit az 
építészek? 
- Ha valóban arra pályázunk, 

hogy városunk messze földön is 
irigyelt központba csalogassa a 
szépre fogékonyakat, nem elé-
gedhetünk meg azzal, hogy vég-
re lesz egy igazán gyönyörű te-
rünk (Klauzál), s egy hasonlóan 
impozáns utcánk, a Kárász. 
Olyan tengelyt építünk ki, ame-
lyen végighaladva a Széchenyi 
tértől az Aradi vértanuk teréig 
egy megúj í to t t városközpont 
fogadja a sétálókat. Következik 
a Dugonics tér, a Jókai utcában 
új ruhát kell szabni a városkép-
be nem illő nagyáruházra. S lesz 
munkánk bőven az Aradi vér-
tanúk terén is, ahol most igen-
csak kaotikus állapotok uralkod-
nak. No és ne feledkezzünk meg 
a Stefániáról sem, ahol már 
nagy erőkkel folyik a kertépítés, 
valamint a város főteréről, aho-
va - reményeink szerint - nem 
csak Rákóczi szobra költözik 
majd vissza, hanem új szökő-
kutak is épülnek majd. 

És a külvárosok? 
- Meg sem kérdezem, 
mennyibe kerül mindez, hi-
szen a folyamatosan emel-
kedő árak mellett felesle-
ges lenne jósolgatni. Inkább 
arról faggathatom: Szeged 
városának marad-e forintja 
arra, hogy ne csak a Belvá-

ros, hanem a külső körzetek 
is megszépüljenek? 
- Az elmúlt esztendőkben is 

arra törekedtünk, hogy a kisebb 
centrumok is megújuljanak. Jól 
halad Alsóváros központjának, 
a Mátyás térnek a rekonstruk-
ciója, áldoztunk Felsővároson a 
Szent György térre. Fodorkert-
ben a Tátra térre. Egy felújítási 
program eredményeként olyan 
épületeket korszerűsítettünk, 
m in t például Szeged legna-
gyobb háza, az újszegedi tizen-
nyolc emeletes, vagy a garzon-
házak, és a körtöltés melletti, 
Olajbányász téri 101-es beton-
tömb. Megszámolni is nehéz 
lenne, hány utcában fektettek le 
új csatornákat, s hány útra ke-
rült szilárd burkolat az elmúlt 
néhány évben. A felsoroltak jól 
bizonyít ják: Szeged vezetése, 
anyagi lehetőségeihez mérten, 
igyekszik gondoskodni a város 
minden szegletének fejleszté-
séről. Örömmel tapasztalhatom, 
hogy a magánbefektetők is jó 
partnerek a csongrádi megye-
székhely szebbé tételében. Bár, 
sajnos, akadnak elrettentő pél-
dák, de többnyire valóban jó íz-
léssel megtervezett, gondosan 
kivitelezett társas- és magánhá-
zak épülnek városszerte. Rám 
foghatják: mint városi főépítész 
elfogultan dicsérgetem Szege-
det. De az talán az értékeinket 
lebecsülőknek is mond valamit, 
hogy napjainkban az ország leg-
különbözőbb tájairól érkeznek 
tervezők, akik kivétel nélkül csak 
elismerően szólnak a változá-
sokról. Miért ne lehetnénk erre 
büszkék, mi, szegediek? 

Bátyi Zoltán 

kat térképezték fel és készítet-
tek tanulmányokat a témából. 
- A gyerekek a kiállításra kü-
lönféle magokat és terméseket 
csíráztattak, így naponta figyel-
hetik a növekedési fo lyamatot 
- mondta Mészárosné Balogh 
Ágnes, a kiállítás egyik szerve-
ző tanárnője. Elmondása szerint 
a seregszemle egyik üzenete, 
hogy felhívja a f igyelmet a ter-
mészeti környezet és az ember 
viszonyára. A honfoglalás ide-
jén még hazánk területének kö-
zel háromnegyed részét bük-
kösök, középhegységeinket 
tölgyerdő borította. Magyaror-
szágon az első v i lágháború 
után regisztrálták történelmünk 
legkevesebb erdejét. 1925 után 
az erdőterü le t fokozatosan 
nőtt, a mai ország közel 18 szá-
zalékát borítja erdő. 

A kiállítás május 4-ig délután 
14.15-től 16.00 óráig tekinthe-
tő meg. Előzetes bejelentkezés 
esetén délelőtt iskolás csopor-
tokat is tudnak fogadni . 

L. G 

Nyírfák és tojásfák 

A gyűjtőmunkában javarészt az alsó tagozatosok vettek részt. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

Dóczi Piroska: „A rengeteg ruha nagy része a lovagrendhez, 
majd a rászorulókhoz kerül." (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Orczy-napok 


