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Sajtóközlemény 
 
A Szegedi Fidesz frakció továbbra is következetesen kiáll Szeged Város 
értékeiért. Épített örökségünk pusztítását semmi módon nem támogathatjuk, az 
erre történı további kísérleteket minden törvényes eszközzel megakadályozzuk. 
 
Nem támogatjuk Szeged Város épített örökségének elpusztítását, akár helyi 
városellenes (ingatlanspekuláns) érdekek állnak a háttérben, akár “külföldi 
befektetık” magánérdekei diktálnák azt. 
 
Szeged Városa többet érdemel! 
 

A Bakay Kenderfonógyár Szeged városának legöregebb és ekként 
megırzésre méltó mőemléki jellegő ipari épületegyüttese. A Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal tudományos intézetének igazgatója már korábban is 
megırzésre és védelemre javasolta az egész épületegyüttest. Európa bármely 
nyugati városában a hasonló épített örökséget megırzik, és a szükséges 
modernizálással, az értékek megtartásával teremtenek újat, szépet, kívánatosat. 

Egyáltalán nem kell messzire tekintenünk ahhoz, hogy jó példáját láthassuk a 
hasonló iparterületek értékmegırzı hasznosításának. Elég ha a budapesti 
Millenárisra vagy a bécsi Gasometer-town-ra gondolunk. Minkét helyen a meglévı, 
19. századi épületeket tartották meg a mai kor követelményeinek megfelelı, 
modern tartalommal, kulturális intézmények, irodaházak, lakóparkok 
kialakításához. 

A Város legnagyobb mőemlék-jellegő iparépület-együttese megtartható, 
fölújítható, és közkinccsé tehetı. Minden modern európai város ezt teszi 
a Ruhr-vidéktıl Turkuig, Manchestertıl Berénig (Brnoig), vagy Łódźig, 
példamutató lengyel testvérvárosunkig. 
 
A meglévı épületek fölújításával valamint – a nyugati kultúrországokban divatos 
módon – az azokat modern acél-üveg áthidaló ívelemek kialakításával egy valóban 
az „Árkád” névhez is illı épületegyüttes körvonalai lennének kialakíthatóak. 
 
A Szegedi Fidesz és a Szögedi Védegylet, a városvédı egyesület a 
történelmi épületegyüttes megtartását támogatja az oda nem illı 
szocreál elemek eltávolításával és azok helyén modern acél-üveg árkádok 
ízléses kialakításával. 
 
Az Árkád cégnek sikerült már ilyen föladatot megoldania a csehországi 
Brnoban (Berénben - Brünnben) is. A jót csak akarni kell! A polgári mintát 
másolni is lehet. Sikerülhet hát ez a kultúrált megoldás – az épített értékek 
megırzése - Szegeden is! 
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