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Módosító indítvány
Szeged város helyi építészet örökségének védelméről szóló
55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításához

Szeged város főépítészi irodája elkészítette a védendő építészeti értékek
jegyzékét. E tanulmány és jegyzék hiányát még Novák István főépítészsége idején
észleltem, elkészítését még akkor, több mint 6 évvel ezelőtt indítványoztam. A nagy
nehezen összeállt és 1890 épületet fölölelő jegyzéket a balvezetés politikai nyomásra egy
többé-kevésbé „szakmai testület” csaknem a felére csökkentette. Az 1011 építészetileg
értékes épületből további politikai nyomásra az előterjesztésben végül már csak a
negyede, azaz 584 javasolt építmény maradt. Végül egy újabb balfogással ezt is
harmadolta az ingatlanspekulációiról elhíresült balvezetés. Jelen közgyűlésünk 39
épületről dönt.
Számtalanszor jeleztem már, hogy Városunk arcát és szépségeit őrizhetjük meg
a védettség körének kiterjesztésével, vagy veszíthetjük el végleg a védettség
elhatározásának halogatásával… Az elmúlt évek alatt is számtalan védelemre méltó
gyönyörű épület tűnt el, hogy helyét átadja a pénzpörgető újgazdagok kezén az
Európához nem méltó ízetlen társasházrengetegnek és az egyéb célú vasbetonrémeknek.
Ezúton ismét megerősítem, a Városunk arcát elcsúfító semmiféle politikai
rövidlátásra, vagy rosszakaratra nincs mentség… Indítványozom a műemlékvédelmi
szakmérnök (vagyis a szakma) által javasolt eredeti 1890 épület, ill. épületrész védetté
nyilvánítását, mely Európa bármely hasonló méretű és múltú városában egy átlagos szám.
A bolsevizmus által letarolt városokkal való összehasonlítgatás pedig teljesen fölösleges!
Turizmusról ábrándozunk, miközben a védettség halogatásával veszni hagyjuk
látványértékeink javát. Turizmust Európa-szerte a városok nem a régiek helyére
odaökrendett, modern társasházak látogatására alapoznak, hanem leginkább a
történelmi patinával büszkélkedő kultúrörökség látogatására szerveznek.
A védetté nyilvánítások ütemét jól példázza, hogy a Szegedi Nagyárvíz 125.
évfordulóján, azaz 5 éve tárgyalt és elfogadott indítványom nyomán elkészült – és bő 4
esztendeje készen áll – az „árvizet túlélő” házak fölmérése, de ezek védetté nyilvánítása
máig is húzódik. Minden halogatás gondatlan veszélyeztetése ezen épületek fogyatkozó
körének. Csak remélni merem, mindez mai bonthatóságukon keresztül nem az
ingatlanspekuláció torzszüleményeinek további szaporodását célozza…
Szeged Város polgárai, valamint a városvédő egyesület nevében ezúton
nyomatékosan kérjük a Város építészeti értékeinek - a szakértők által javasolt
építmények teljes körének, de különösen az összes Árvíz előtti épület - mihamarabbi
védetté tételét!
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