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Szeged új déli városkapuja a Délmagyarország székháza 

Korszerű épület született 
a Szabadkai úton 

Modern vonalú, korszerű épületbe költözött a Délmagyarország és 
kiadója nyolcvan munkatársa. Hamarosan a hatalmas nyomdai 
csarnokba is bekerül a korszerű gépsor. Az új sajtóház látványos 
tömbje szinte városkapunként fogadja a Szabadka felől érkezőket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ipari épület és egyben barátságos 
munkahely is az új sajtóház, hi-
szen a nyomdát, valamint a szer-
kesztőség és a kiadó irodáit is 
magába foglalja a Délmagyaror-
s^ág új épülete. A két funkció 
legjobb együttesét igyekezett a 
tervező megvalósítani - sikerrel. 

A látványos homlokzaton is az 
ipari jelleg és a hagyományos 
téglaépítészetre utaló burkolat 
keveredik. Az alumínium hul-
lámlemezekből képzett négyzet-
rács változatos, játékos felületet 
alkot - utal a nyomdaipari tevé-
kenységre. Emellett kapcsolódik 
a szomszédos műjégpálya hason-
ló tömbjéhez. A fémesség és az 

ipari jelleg indokolt, hiszen az 
épületet három oldalról vasúti és 
villamossínek ölelik, tágabb kör-
nyezetét pedig a Pick hatalmas 
érlelőtornya uralja. A főhomlok-
zat négyszögű, de dinamikus for-
máival a látványt jól kiegészíti: a 
dinamizmust fokozza, egyben 
oldja a hátsó traktus fémes hű-
vösségét. Az épület ezzel úgy vá-
lik barátságossá, hogy nem tör-
leszkedő. A kettős funkciót és a 
környezet elemeit figyelembe ve-
vő építészeti alkotás a sajtóház, 
őszinte kompozíció: Bodrossy 

A NYOMDA 
A ha ta lmas nyomdai csarno-
kot az épület hátsó részén 
alakították ki. Ide ál lhatnak be 
a teherautók. Bőven elférnek 
a papírtekercsek, miközben a 
kész újságok számára külön 
osztályozó, előkészítő helyisé-
get alakítottak ki. A cég ha -
marosan a legkorszerűbb 
nyomdai technikának megfe-
lelő gépeket szerzi be. 

Most még üres, Pünkösd után viszont már élettel telik meg a szerkesztőség Fotó: Karnok Csaba 

Attila, a Dimenzió Kft. vezető 
tervezőjének munkája. 

A ház bejárata a Szabadkai út-
ra nyílik. Itt parkolóhelyeket, 
zöldterűietet alakítottak ki. 
Hogy óvják a forgalom zajától 
az irodában dolgozókat, az abla-
kok elé fákat ültettek. Kelle-
mes, körpanorámás irodaépület 
keletkezett. A dolgozók a vasút 
irányába fás, ligetes területre, 
illetve a Szabadkai út felé, az 
épület kertjére látnak ki. Még 
egy kis függőkertet is kialakítot-
tak pozsgás növényekből, köz-
vetlenül az ablakok alatt végig-
futó párkányon. 

A kiadóhivatal és a szerkesz-
tőség körülbelül nyolcvan 
munkatársa tágas, egyterű iro-
dában kap helyet. Ügyeltek ar-
ra, hogy az áttekinthetőség 
mellett a különböző munkafo-
lyamatok elválaszthatók legye-
nek, hogy ne zavarják egymást. 
Az optimális megvilágítást a 
hatalmas üvegfalakon beeső 
fény figyelembevételével szabá-
lyozzák. A napsütötte oldalon 
hő- és fényvisszaverő üveget 
építettek be. 

A sajtóház vendégei egy kelle-
mes átriumba érkeznek, ahon-
nan felvonó és lépcső visz az 
irodákhoz. A különlegesen ki-
alakított, felülről érkező fény-
ben fürdő átriumot formaterve-
zett világítótestek díszítik. Az 
előtérből nyílik az étkező, ahol 
a vidám hangulatról színes bú-
torok, díszes üvegfelületek be-
állításával gondoskodtak a ter-
vezők. Az új sajtóház a 4-es vil-
lamossal a belvárosból pár perc 
alatt elérhető. Az autóbejáró a 
Horgosi útról nyílik. A belváros 
közelében fölépített látványos 
épület Szeged méltó városkapu-
jaként fogadja a Szabadka felől 
érkezőket. 

Szili Katalin: 
Jó úton halad a lap 
Szili Katalin sze-
rint az új székhá-
zunk arra is bizo-
nyíték, hogy a 
Délmagyarország 
olyan színvonalas 
lap, amit érdemes 
fejleszteni. Az Or-
szággyűlés elnöke 
tegnap a városhá-
zán tartott sajtó-
tájékoztatója 
után a parlament 
működésével kap-
csolatos reform-
tervezetekről is 
beszélt lapunk-
nak adott interjú-
jában. 

- Gyönyörű a Dél-
magyarország új 
székháza - kezdte 
a beszélgetést Szili 
Katalin. - A 96 
éves lap meg is ér-
demel egy ilyen 
modern épületet, 
mert ez elengedhe-
tetlen a színvona-
las munkavégzés-
hez. A beruházás azt bizonyít-
ja, hogy érdemes Magyarorszá-
gon befektetni a külföldieknek. 
De a beruházás számomra arra 
is bizonyíték, hogy a Délma-
gyarország olyan nívós újság, 
amit érdemes fejleszteni. 

- Ismeri, olvassa a Délma-
gyarországot ? 

- Természetesen, hiszen a 
parlamentbe is eljut a lap. 
Gyakran böngészem át az újsá-
got az ülésnapokon. Hiteles és 
kiegyensúlyozott lapnak tar-
tom a Délmagyarországot. 

- Mit gondol, lehet-e Szeged 
a vidéki hírlapírás fellegvára 1 

- Ahogy a tulajdonos elköte-
lezettségét érzékeltem, úgy lát-
tam, hogy további tervei van-
nak Szegeden. Mai világunk-
ban a médiumok nagyban ala-
kítják a közízlést. Ha a Délma-
gyarország felvállal egy olyan 
missziót, ami fogadókészségre 
talál az olvasók körében is, ak-
kor jó úton halad afelé, hogy a 
vidék vezető sajtóorgánumává 
váljon. 

- Szívesen vállalná, vállalja 
újra a házelnöki tisztséget ? 

-Igen. 
- Erről volt már bármilyen 

egyeztetés a szocialista párt-
ban? 

- A kérdés hétfőn dől el, ami-
kor az elnökség javaslatot tesz, 
a frakció pedig szavazni fog. 
Ma annyit tudok mondani, 

Szili Katalin szívesen olvasgatja lapunk 
cikkeit Fotó: Frank Yvette 

hogy valószínűleg engem jelöl-
nek, de voltak már tapasztala-
taim más jelölésből is, amikor 
mentek a találgatások. 

- A kormányzat részéről 
már különböző reformelkép-
zelésekről, megszorításokról 
lehetett hallani. A parlament 
működésével kapcsolatosan 
várhatók-e reformok? 

- Igen. Elkészíttettem a par-
lament működésére vonatkozó 
törvényjavaslatot és a hozzá 
kapcsolódó házszabály-módo-
sító csomagot. Ilyenre a rend-
szerváltoztatás óta nem volt 
példa. Ebben egyebek mellett a 
vizsgálóbizottságra vonatkozó 
szabályozások, a nyilvánosság 
kérdésének rendbetétele, illet-
ve az szerepel, hogy szabálysér-
tés legyen-e, ha valaki megza-
varja a parlament működését. 
Emlékezetes a céduladobálásos 
ügy. A bizottsági szerkezetek 
egyszerűsítésére is tettünk ja-
vaslatot, a 492 bizottsági he-
lyet 350-re szeretnénk csök-
kenteni. így áttérnénk az egy 
képviselő, egy bizottsági hely 
szisztémára. Tervezzük a kép-
viselői díjazások egyszerűsíté-
sét és szigorítását is, ami diffe-
renciáltabb költségtérítést je-
lent. Számításaink szerint a 
módosításokkal, szabályozá-
sokkal havonta tízmillió forin-
tot lehetne megtakarítani. 

sz. c. sz. 

Vendégeink mondták az új sajtóházról és lapjainkról 
Botka Lász-
ló ország-
gyűlési kép-
viselő, Sze-
ged polgár-
mestere: -
Lenyűgöző 
az új szék-
ház! Na-
gyon 
szik az 

tet-
is, 

hogy határ-
időre elkészült. Azt gondolom, a 
sajtóháznak köszönhetően a vá-
rosnak ez a része fontos fejlődésen 
fog átmenni. A beruházás amel-
lett, hogy a Délmagyarország szá-
mára 21. századi körülményeket 
teremt, a várost is egy nagyszerű 
értékkel, egy új, modern irodaépü-
lettel gazdagította. Minden napom 
azzal kezdődik, hogy elolvasom a 
Délmagyarországot,- amely 96 esz-
tendeje a város tükre, a szegedi tár-
sadalmi, kulturális élet és a min-
dennapok meghatározó intézmé-
nye. Azt gondolom, ezt minden 
szegedi így érzi. Azt tapasztalom, 
hogy a városból elszármazottak is 
elsősorban a Délmagyarországból 
követik figyelemmel a szülőváro-
sukban történteket. 

Székhelyi fózsef, a Szegedi 
Nemzeti Színház főigazgatója: 
- Lehet, hogy egy kicsit kor-
szerűtlen évjárat vagyok, de 
nekem a Stefánián lévő épület 
igazi hírlapírói otthonnak 
tűnt. Olyan helyen van, ahon-
nan kirajzanak a sajtómunká-
sok, és karnyújtásnyira talál-
ják a színházat, a városházát, 
a város legfontosabb tereit. A 
fiatal újságíró-nemzedéknek 
minden bizonnyal az új lesz 
majd „a" Délmagyar-székház. 
A szegediek azt mondják, 
hogy gyütt-mönt, de én 
gyűtt-maradt vagyok, minden 
idegszálammal szegedi lettem, 
a sajtószokásaim is „szegedi-
zálódtak". Az első lap, amit 

kinyitok 
reggel az 
irodám-
ban, az a 
Délma-
gyar, és 
csak ez-
után nyú-
lok az or-
szágos na-
pilapok-
hoz. 

Michael 
Pelosi, a 
Daily Mail 
and Gene-
ral Trust 
(DMGT) 
Northcliffe 
csoportjá-
nak ügyve-
zető igaz-
gatója: 
Az új szék-
ház gyönyörű épület, amely fel-
veszi a versenyt bármely más 
szerkesztőségi épülettel az Egye-
sűit Királyságban. Nagyon fon-
tos, hogy a szerkesztőség és a ki-
adó munkatársai modern épület-
ben, kényelmes körülmények 
között dolgozhassanak. Fontos, 
hogy a Délmagyarország vezető 
szerepet töltsön be a helyi közös-
ségek életében Szegeden és a me-
gyében. A jövőben szeretnénk to-
vább fejleszteni a Délmagyaror-
szágot, elsősorban az interneten 
történő publikálásra gondolok. A 
helyi sajtó nagyon fontos szere-
pet játszik abban, hogy az adott 
város, megye lakosságát tájékoz-
tassa a helyi, belföldi és nemzet-
közi hírekről egyaránt. 

Lázár fános országgyűlési képvise-
lő, Hódmezővásárhely polgármes-
tere: - Minden jó, ami modern. Az 
új székház pedig modern. Nagyon 
tetszik. Az elmúlt években korrekt 
munkakapcsolat alakult ki köz-
tem és a lap vezetése, valamint a 
vásárhelyi szerkesztőség között, 
ami a munkám szempontjából el-
engedhetetlen. Számomra fontos 
tájékozódási pont a hiteles infor-
mációkat nyújtó Délvilág, amit 
minden reggel átolvasok. Az újság 
abban is nagy szerepet játszik, 
hogy felveti, milyen problémák 
foglalkoztatják a választókat. A 
Délvilág és a Délmagyarország 
megkerülhetetlen közéleti tényező 
a megyében. Örülök annak, hogy a 
tulajdonos értelmét látja, hogy be-

fektessen, 
mert ez azt 
mutatja, 
nem csu-
pán közéle-
ti, de fontos 
gazdasági 
tényező, 
üzleti vál-
lalkozás is a 
lap a me-
gyében. 

Szabó Gá-
bor, a Sze-
gedi Tudo-
mányegye-
tem rekto-
ra: - Fan-
tasztikus 
az új szék-
ház! Min-
den rend-
ben van az 
impozáns 
épülettel, épületben. Az én kap-
csolatom harmincéves a Délma-
gyarországgal. Amikor 1976-ban 
Szegedre kerültem, a főiskolán a 
kezembe adták a Délmagyaror-
szágot. Azóta rendszeres olvasója 
vagyok a lapnak, amit minden 
reggel átböngészek a kávé mellett. 
Az újság külleme sokat javult az 
elmúlt években. Könnyen átte-
kinthető, mértéktartó, ugyanak-
kor a problémákat hitelesen felve-
tő lapnak tartom a Délmagyaror-
szágot. Az egyetem és az újság 
kapcsolata rendkívül korrekt, ami 
kölcsönös előnyünkre szolgál. 
Úgy érzem, kellő tudományos té-
mát adunk a lapnak. Sok barátom 
a Délmagyarországból értesül az 
egyetemi eseményekről. 

Szeri István, a Tisza Volán Zrt. 
vezérigazgatója, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke: - Gyönyörű a Dél-
magyarország új székháza! Én 
láttam félkész állapotban is a 
házat, de már akkor is megmu-
tatkozott, hogy milyen impo-
záns épület lesz. Remélem, 
mindenki jól érzi majd magát 
az új sajtóházban. A Délma-
gyarország az elsődleges hírfor-
rást jelenti a napi munkámban, 
hivatásomban. Mindig azzal 
kezdem a napot, hogy átlapo-
zom, átolvasom az újságot. 
Nem is megyek el úgy dolgozni, 
hogy előtte ne böngésztem vol-
na át. Ha csak öt percem 
van reggel, akkor is átfutom. 

Színvona-
las, hiteles, 
kiegyensú-
lyozott lap-
nak tar-
tom, amely 
korrekt 
módon tá-
jékoztat a 
helyi ese-
mények-
ről. 


