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A felöltöztetett árkádsor látványterve 

GRAFFITISEK, GALAMBOK 
Nem kellemes, nem otthonos nyáron a Dóm tér. A fölépített nézőtér, a 
templomot eltakaró tornyok, a munkálatok miatti rendezetlenség, a ga-
lambürülék taszítja a járókelőt. A furcsán szembeállított padok sem csábí-
tanak ücsörgésre. A könyvtár felől érkezőt oldalról még „megkísérti" a vécé 
- mindenki óhatatlanul bekukkant: libben a kiakasztott papír. A könyvtár 
előtt kellemetlen hangulatú átmenő szakasz alakult ki: elágazó, forgalmas 
bicikliút fölfestései, kerthelyiség. A könyvtárépület tömege, melyből a föld-
szinten kissé rozoga virágtartók és firkált falak látszanak. Valahol fönn, a 
lomboktól takarva csak sejthetőek a templom tornyai. 

Vesmás olyasmit tervezett, 
ami egyszer már létezett - ezt 
fotó bizonyítja - , mégsem isme-
rős az utóbbi évtizedekből. Az 
árkádokból kinyúló napernyők 
alá tett székek és asztalok szol-
gálják a vendéglátást. Vendéglá-

tó terasz nyílik a csobogó szökő-
kút mellett az Aradi vértanúk 
terén és a Rerrich tér is kívána-
tos és kellemes fesztiváli hely-
szín - a kis árkádot képzeletben 
és a terveken már be is rendez-
ték asztalokkal. 

Mindebből az idén csak kevés 
valósul meg: egységes, egyszerű-
en kialakított gyorskiszolgáló 
büfé nyílik a nézőtér háta mö-
gött. Innen kilátni az árkádokra, 
a zenélő órára. A fontos emberek 
a tér klinikák felőli oldalán, az 
árkádok alatt hörpinthetik föl 
italukat. Jövőre továbblépnek. 
Lassan fölöltöztetik az egész te-
ret: a színpadra fényt vető tor-
nyok, a nézőtér, a kerítések. Az 
idén elkezdik az Aradi tér felőli 
új főbejárathoz szoktatni a ven-
dégeket, de még a Somo-
gyi-könyvtár felől is be lehet 
majd jutni. A könyvtár előtti bo-
rongós hangulatú részen árusok 
kaphatnak helyet. Egyszerű, de 
egységes sátrakkal. 

M O L N Á R B. IMRE 

A tápéi Búcsú téren állna a T-Mobile új adótornya 

Szomszédok 
mindenütt vannak 

Nyáron is szép ¡ehetne a Dóm tér 

Elegánsan öltöztetnék 

Kevesebb kipufogógáz megy a házak felé 

Átalakítják 
a Víztorony teret 

Lépésenként alakítaná ki a 
Dóm tér nyári ünneplő ruhájá t 
Vesmás Péter építész. Először 
megszelídítik, a térhez, a szín-
házhoz méltóvá teszik a ven-
déglátóhelyeket. A bódéknak 
egyszer s mindenkorra vége, a 
tervező elegáns fesztivált akar. 

Egy egyszerű francia kisváros 
ünnepét, fesztiválját mindenki 
magáénak érzi, adott esetben 
korhű ruhákba öltözve készül-
nek a közösségi alkalomra - pél-
dálózik Vesmás Péter. Az Ybl-dí-
jas szegedi építész a Szegedi Sza-
badtéri Játékokat is ilyen közös-
ségi, ünnepi alkalomként látja -
és láttatja - tervein. Az építész 
számára a Dóm tér rengeteg fel-
adatot jelent. Vesmás vállalta, 
hogy apró lépésekben halad, de 
a végeredmény harmonikus 
együttes lesz. Most a tavalyi bó-
dékat feledtetve a vendéglátóhe-
lyek elhelyezését kellett megol-
dania. 

Volt ugyan egy nagy ívű elkép-
zelés a tér egészére, melyet Csi-
kós Attila díszlettervező jegyez, 
de ennek megvalósítására egy-
szerűen nincs pénz. 

Kiindulási alap az a koncepció, 
amely a Boldogasszony sugárút-
tól az egységes és tudatosan meg-
fogalmazott építészeti elemeket 
használja, így teszi ünnepélyessé 
a teret. A tér architektúráját fi-
gyelembe véve kell „beköltöztet-
ni" a nyári színházat. A közön-
ség enni, inni szeretne, ennek 
kell helyet találni. Elegánsan, 
méltón, szerényen - hangsúlyoz-
za az építész. A szabadtéri „búto-
rozva" adja ki a vendéglátósnak a 
területet. 

A fiatal demokraták 
és a száz lépés 

A két kisgyerek sérülések nélkül úszta meg az ütközést 

Villamos elé kanyarodott 

Átalakítják a tarjáni 
autóbusz-végállo-
mást. A helyi és az 
algyői helyközi jára-
tok Víztorony téri 
végpontjánál ké-
sőbb szolgáltatóhá-
zat terveznek, és a 
zöldterületeket is 
megszépítenék. 

A városrészi prog-
ram keretében 2003 
óta készülnek a Víz-
torony tér rendezésé-
re. Új szolgáltatóház 
épül, valamint a tér 
zöldterületeit szépí-
tik, nagyobbítják 
meg. A fejlesztések 
feltétele az autó-
busz-végállomás 
parkolóinak módosí-
tása, illetve egyes in-
dítóállások áthelye-
zése. A terveket a Ti-
sza Volán Rt.-vei 
egyeztetve készítet-
ték el a polgármeste-
ri hivatalban. 

A buszosok által 
használt épület előt-
ti első buszparkolót 
meg fogják szüntet-
ni, a helyén járda 
épül. Ezzel a változ-
tatással a közeli la-
kóház felé áradó ki-
pufogógáz mennyi-
sége is csökkenthető 
- fogalmazott Nagy 
Sándor. Az alpolgár-
mester javasolja to-
vábbá a közgyűlés-
nek, hogy a vízto-
rony tövében talál-
ható buszparkolót 
bővítsék mindkét 
irányban. Ehhez a 
Tempó söröző épüle-
tét el kell bontani. A 
bővítéssel így négy 
csuklós busz és egy 

csatornaépítők által is használt 
teret. A terület bérleti díjaként fi-
zetendő évi bruttó 1 millió forint 
pedig a Tápéért Alapítvány 
számlájára kerülne. 

Mészáros Attila, Tápé önkor-
mányzati képviselője elmondta, 
ennél ideálisabb helyszínt nem 
lehetett volna találni. Az adóto-
ronyra égető szükség van, mivel 
a Tápén élők alig tudják telefon-
jaikat használni, annyira rossz a 
térerő. A Tápéért Alapítványnak 
2020-ig fizetne a szolgáltató, s 
olyan összeg gyűlhetne össze, 
amiből komoly terveket valósít-
hatnának meg. Hozzátette, az 
egy százalékokból eddig évente 
alig 200 ezer forintot tudtak ösz-
szeszedni. A részönkormányzat 
tanácsadó testülete, a városrész 
munkáját segítők egyhangúan 
támogatják az adótorony meg-
építését a Búcsú téren. 

Ezt azonban nem így gondolja 
•Szendrei Zoltán, aki az Árnyas 
utcában lakik, telke közvetlenül 
határos a Búcsú térrel. Öt szom-
szédjával tiltakoznak és készek 
megvétózni a határozatot. Ennek 
első jeleként Szendrei Zoltán -
akinek nincs mobiltelefonja és 
nem is kíván vásárolni - tegnap 
egy levelet vitt el a polgármester-
nek és a jegyzőnek, amiben azt 
kérte, az ügyet vegyék le a köz-
gyűlés napirendjéről. Szerinte az 
egészségre káros az adótorony 
sugárzása, valamint csökkenti az 
ingatlanok értékét. 

F . K . 

A szegedi politikus szerint mi-
közben egyre nő az államadós-
ság, az államháztartási hiány 
már az első hat hónapban csak-
nem elérte az egész évre tervezet-
tet, a kormány a jövő tavaszi vá-
lasztásokig 3 milliárd 500 millió, 
azaz napi tízmillió forintot költ 
pártja népszerűsítésére. Dobó 
azt mondta, Gyurcsány Ferenc 
háttal ül a lovon, nem a kor-
mányt irányítja, hanem a szocia-
lista pártot. Egyetlen célja van, 
hogy az MSZP megnyerje a vá-
lasztásokat, és az láthatóan nem 
érdekli, mindez mennyibe kerül. 

Könnyű sérüléseket szenvedett 
az a középkorú nő, aki autójával 
villamos elé kanyarodott tegnap 
délelőtt Szegeden a József Attila 
sugárúton. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Római körút irányából a belvá-
ros felé tartott egy Citroën C3-as 
tegnap délelőtt a József Attila su-
gárúton Szegeden, amikor a ko-
csi vezetője jobbra akart fordul-
ni, hogy beálljon a fordítóiroda 
udvari parkolójába. A középkorú 
nő valószínűleg nem vette észre 
a szemből, a Tisza Lajos körút fe-
lől érkező villamost, és összeüt-
köztek. A kocsi megpördült, 
majd a villamos és egy út menti 
fa közé ékelődött. Az ütközés 
erejétől a villamos is kisiklott. A 
Citroen vezetőjét könnyű sérülé-
sekkel szállították kórházba. Az 
autóban ülő 7 és 11 éves gyer-
mek be volt kötve, ők sérülés 
nélkül úszták meg az ütközést. A 
Citroent vezető nőről a barátnő-
je, Gera lstvánné elmondta: 30 
éve vezet, és soha nem volt bal-
esete. Csak egy iratért ugrott vol-

A Citroën a jármű és a fa közé szorult 

na be a fordítóirodába, majd a 
gyerekekkel a mórahalmi fürdő-
be indultak volna tovább. 

Az összeroncsolódott autót a 

tűzoltók segítségével szabadítot-
ták ki a villamos és a fa közül. A 
műszaki mentés és a helyszíne-
lés idejére villamospótló buszok 

Fotó: Miskolczi Róbert 

közlekedtek. A baleset pontos 
körülményeit a Szegedi Rendőr-
kapitányság szakértők bevonásá-
val vizsgálja. 

szóló busz fér el. Az 
újságos bódéval 
szemközti oldalon 
az induló buszmeg-
álló megszűnik. 

A gyalogosok biz-
tonsága érdekében 
figyelmeztető táblá-
kat helyeznek el hat 
helyen a téren. Az 
úttest itt ugyanis 

üzemi területnek 
minősül. A tervezett 
módosítások várha-
tóan 2 millió 150 
ezer forintba kerül-
nek. A munkálatok a 
Tempó söröző elbon-
tását követően az év 
végére készülhetnek 
el. 

M . B . I . 

A mai szegedi közgyűlésen arról 
is döntenek, hogy a T-Mobile 
Rt. részére bérbe adják a tápéi 
vásártér egy részét, hogy ot t 
épülhessen fel az ú j adótorony. 
Az önkormányzati képviselő 
szerint a hosszú ideje vajúdó 
ügy mindenki megelégedésére 
nyugvópontra juthat. Csak az a 
baj, hogy a szomszédok tilta-
koznak. 

- A Fidesz-MPSZ felszólítja 
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nököt, hogy az általa vezetett 
kormány azonnal fejezze be az 
adófizetők pénzén kormányprog-
ram-ismertetésnek álcázott 
MSZP-s választási kampányt -
jelentette ki a Fidesz országos 
turnéjának tegnapi, szegedi saj-
tótájékoztatóján Dobó László 
szegedi országgyűlési képviselő. 
„Száz lépés hátrafelé - közpénz-
ből" címmel megtartott sajtótá-
jékoztatóján egy plakát Gyur-
csány Ferencet ábrázolta: a kor-
mányfő háttal ült a lovon. 

A buszparkoló bővítésével négy csuklós 
busz és egy szóló fér el Fotó: Miskolczi Róbert 

Már tegnap eljuttatta tiltakozá-
sát a polgármesternek és a jegy-
zőnek Szendrei Zoltán, a tápéi 
Árnyas utca egyik lakója. Ebben 
a levélben azt írja le, nem ért 
egyet - szomszédaival együtt -
azzal, hogy a T-Mobile adótor-
nyot építsen ingatlana közvetlen 
közelében. 

Az új adótorony ügye régóta 
húzódik Tápén, a mostani ön-
kormányzat az előzőtől örökölte 
meg a problémát. Három éve 
már érvényes építési engedélyt 
adtak ki a Budai Nagy Antal, a 
Csap, a Rába és a Börzsöny utca 
ölelésében fekvő telekre, a beru-
házás azonban a lakosság tilta-
kozása miatt nem valósult meg. 
A határozatot a szomszédok tá-
madták meg. 

A közelmúltban új helyszínt 
sikerült találni, ez a Búcsú tér 
egy 200 négyzetméteres darabja. 
A város bérbe adná a T-Mo-
bile-nak a területet, cserébe a 
mobilszolgáltató 3 millió forint 
erejéig rendezné és parkosítaná a 
mára teljesen elgazosodott, a 

Szendrei Zoltán telkével szomszédos a vásártér Fotó: Frank Yvette 


