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Milyen Szegedet akarunk? DM EXKLUZÍV 

„Városok" szövetsége Expo a klimatizált sivatagban 
Városunk lassan eléri a 

200 000 föt; Európa egyik le-

hetséges csomópontja, mely 

Kelet-Európát és a Balkánt 

köti össze Közép-Európával. 

Kul turá l isan és a tudomány-

ban pedig már is „Európa" 

része. Ezért számba kell 

vennünk , m i is Szeged sajá-
tos missziója Európában és 
hazánkban. Ezen túl perszo 

az t is, mi lyen várost kell al-

kossunk ahhoz, hogy minden 
polgára magáénak érezze, 

ügyeibe beleszólhasson, hogy 

a szomszédsági közösségek 
alkotta emberi melegség ú j 

minőséggé, megtartó, embert 

védő és vonzó várossá tegye 

Szegedet. Tudunk-e — 

kell-e — új 'Szegedet álmod-

n i ? 

A „városfilozófia" 
Ha az e lmúl t 40 év törté-

netét a városfejlődés szem-

pont jából vizsgál juk, arra a 
megál lapításra ju thatunk, 

hogy a néphatalom nevében 
éppen a nép, a város polgá-

ra szorult ki a város ügyei-

ből, s csak nagyon távoli át-

tételekkel, igen közvetve, ta-

nácstagjain keresztül kapta 

meg a dolgok formálásának 

i l lúzióját . Az ügyintézés job-

bítását, olcsóbbítását ígérve, 

felszámolták a városi kerü-
leteket, amelyek pedig a 

közvetlen népi önigazgatás 
felé lehettek volna fej-

leszthetők. 

Szeged esetében a „demok-

rat ikus" centralista moder-

nizáció különösen pusztító 

volt, hiszen egyes részel, 

„városai" a történelem során 

kü lönös ízeket adó, markáns 

„egyéniségekké" formálód-

lak. Alsóváros, a „paprika 

hazá ja" , „paraszt Szeged", 

Felsőváros a halászok, fuva-

rosok, hu jósok kisvarosa 
volt, Móraváros és Rókus 
munkásnegyedokként szú-

lettek. Az ösi Tápé, a kincs-

tári telepítésű Szoreg, a ki-

ráltságos kiskun mezővá-

rosként is létezett Dorozs-
ma, egyaránt a centralista 

varoshatalom úthengere ala 

kerültek. Persze, teljesen 

n e m túntek el e tradíciók, 

de e közösségek autonómiá-
ja megszűnt, s ezzel nagy 

akadá ly kerü l t az önkor-

mányzat , a közvetlen rész-
vétel gyakorlása elé. 

A „demokrác ia" egyirá-
nyú utca volt. A népfront ' 
körzeti bizottságai, a tanács-
tagok lakóterületi bizottsá-
gai inkább csak fügefaleve-
let jelentenek egy lényegé-
ben centrali'sta struktúra el-
leplezésere és legfeljebb 
konzultatív szerepük lehe-
tett., amikor a városhatalom 
a néppel „beszélgetni" óhaj-
tott. 

Ha komolyan vesszük sa-
j á t jelszavainkat a néphata-
lomról, önkormányzatról , s 
a városi polgárt valóban be 
aka r j uk vonni a városi köz-
életbe; tehát, ha ez a nor-
mánk , am i t el aka runk ér-
ni , akkor meg kell ál lapíta-
ni : a ma i városi tanácsi szer-
vezet igen tagolatlan, s nem 
felel meg e céloknak. Egy 

' 180—200 ezer fős város ese-
tében ugyanis, a belső, szer-
vezeti tágultság már nélkü-

lözhetetlen. Ezért a közvet-

lei) beleszólás igenye és joga 
csak úgy valósulhat meg, ha 

ú j fa j ta városfelfogást alko-

tunk. 

Kisvárosok füzére 
Egy város közvetlen, népi 

önigazgatásának konkrét 
formái t alapvetően történel-

m i fejlődése során k ia laku l t 

szerkezet határozza meg, 

m in t „földrajzi tá j" . Szeged 

szerencsére „horizontáli-

san'' fejlődött, egymással la-

za kapcsolatban á l ló „kisvá-

rosok" füzéreként. De: nem 

túlzás kisvárosokról beszélni 

.,,o" városon belül? Azt hi-

szem nem — a részletek, az 

elhelyezkedés, a nagyságren-

dek ugyanis ezt muta t j ák . 

A Belváros — „a" város 

— lakossága 30 000 körü l le-

het, Felsőváros, Alsóváros, 
Móraváros lélekszáma kü-

lön-külön meghaladja a 

10 000 főt; az Északi város 
15 000, Tarján 20 000 feletti 

lakosságot jelent. Rókus di-

namikus fejlődésével e ne-

gyed a 20 000-es szám fölé 

mozog, Újszegeddel együtt. 

Petőfitelep is 10 000 fő kö-

rül lehet. A társult közsé-
gek (a hivatalos statisztikai 

szóhasználatban: „csatolt 

települések", m in t a gyar-

matok esetében!!), Szőreg, 
Tápé, Algyő, egyenként kö-

zelítenek — vagy m á r el is 

hagyták? — a 10 000 föhöz, 

Dorozsma pedig má r túl is 

lépte. Szentmihálytelek, 
Hattyas, Gyálarét hármas 

településcsokra együttesen 

8000 fölé emelkedett. 

Lélekszámukat tekintve, 

tehát, egyensúly van az 

egyes szomszédsági nagy-
egységek között, kontúr ja ik 

világosak, s a történelmi vá-

rosrészek tradícióit is fel-

használva, j ó feltételeket ad-

nak egy városi kerülettipusú 
belső tagolás kialakítására. 

Társult városok ? 
Érdemes lenne tehát a vá-

roson belúl 13—14 olyan ke-
rület kialakítása, amely 
autonómiai kapna saját 
ügyeiben: saját költségve-

< téssel rendelkezne, saját vá-
lasztott tanács igazgatná, 
gazdájaként saját kisvárosá-
nak. 

Természetesen, azok a fel-
adatok, amelyek összvárosi 
szinten hatékonyabban old-
hatók meg (köztisztaság, in-
gatlankezelés, városgazdál-
kodás . . .), kér lenne decent-
ralizálni . Mindenesetre, az 
ilyen „kisvárosi'' társult ke-
rületek lehetnének pl. gaz-
dái az egészségügy, a közok-
tatás, a szociális és a köz-
ellátás, a sport és a ku l túra 
bizonyos területeinek (mozi, 
f iókkönyvtárak . . . ) . lehető-
séget teremtve kisközössé-
gek és új tradíciók kialaku-
lásának, -segítve a belváros-
centrikus élet oldódását is, 
jobban bekapcsolva a kerü-
let területén talá lható válla-
latokat a köfzet életébe. A 
társult községekben pedig 
vissza kellene állítani a köz-
ségi tanácsokat. 

Tisztább a tej 
A vizsgálati adatok szerint 

számottevően csökkent az 
an t ib io t i kummal szennyezett 
bolti zacskós tej aránya — 
tájékoztatta Sohár Jud i t , a z 
Országos Élelmezés- és Táp-
lálkozástudományt Intézet 
főosztályvezetője a z MT I 
munkatársát . Az 1988-ban 
elvégzett 3 ezer 135 vizsgá-
latbői csak 61 mutatot t a 
megengedettnél magasabb 
gátlóanyag-tartalmat. Ez a 
vizsgált mennyiségnek 1,9 
százaléka, míg 1986-ban 8,8, 
1987-ben pedig 5,7 százalé-

kos szennyezettséget tapasz-

taltak. A zacskós tejben ta-

lál t ant ib io t ikum azt jelzi, 

hogy egyes á l lami , szövetke-

zeti és magángazdaságok-

ban nem tart ják be az ál-

latgyógyszerek úgynevezett 

várakozási idejét. A M É M 

fellépésére a gazdaságok 

most má r jobban figyelembe 

veszik ezt a tényezőt, s a 

kezelt á l latoknál csak a 

várakozási időt követően 

kezdik meg a tej értékesíté-

sét. 

E „társult kerület" jelle-

gű tanácsok és a tanácstagok 

az egyes polgárral való min-

dennapi kapcsolat élményét 

és lehetőségét adnák , s gya-

korló terepét jelentenék a 

köz ügyeibe való beletanu-

lásnak. Itt nőhetnének fel — 

a közösség szeme, előtt — 

azok a várospolitikusok, 
ak ik aztán az (össz)városi ta-

nácsban tanácsnokként kép-

viselhetnék kerületüket és a 

várost. 

Persze, egy ilyen decent-

ralizálás a városi tanács fel-

adatait és szervezetét is át-

formálná , s több energiát és 

figyelmet adna a város álta-

lános érdekű ügyei számára. 

A város tanácsa 
Új ra kellene gondolni te-

hát a városi tanács belső 

szerkezetét és működését is. 

Mindenekelőtt egy kisebb, 

30—40 fős, egytestületes vá-
rosi tanács lenne kívánatos 

és lehetséges. A végrehajtó 

bizottság — mely laikus tes-

tületként olykor látványosan 

nem tudott megfelelni fel-

adatának — jogait a városi 

tanács gyakorolhatná. A vb-

tól fennmaradó operatív 
ügyeket viszont, — hogy a 

város tanácsát ne terheljék 

— a kerületi és a társult 

községek tanácselnökeiből 
á l ló „elnöki bizottmány'' in-

tézhetné a polgármester ve-

zetésével. 

Nem véletlenül haszná-

lom e régi foga lmunkat : 

polgármester. Ügy gondo-

lom ugyanis, hogy érdemes 

lenne a polgármester-funk-

ciót megteremteni: öt a vá-
ros összes polgára választa-
ná, Emellett a város tanácsa 

megválaszthatná (akár egy-

egy évre) saját elnökét, aki 

a testület képviselőjeként a 

döntéselőkészítés demok-

rat izmusát biztosítaná — 

társadalmi munkában , hogy 

ellensúlyt teremtsen a váro-

si igazgatást vezető polgár-

mesterrel (aki a tanács társ-

elnöke lehetne) és a városi 

bürokráciával — s ha keil, 

felsőbb hatalmasságokkal — 

szemben. A tanács e mun-

ká j á t egy hivatásos titkár 
szervezhetné (—= a tanács 

titkára). E t i tkár szerepe nem 

lenne tehát azonos a ma i 

vb-titkáréval. Ez utóbbi tisz-

tet bele kel lene olvasztani 

a polgármester funkció jába. 

A vb-titkár helyett a hiva-

tali apparátust, hu szüksé-

ges, egy főtitkár irányítaná, 

közvetlenül a polgármester-

nek alárendelten. 

• 

E javaslat felvázolásakor a 
szakszerűség és a demokrá-
cia egyensúlya foglalkozta-
tott, az utóbbi pr imátusát 
igényelve. Fel lehet persze 
vetni e vázlattal szemben: 
nem lenne egy ilyen ú j szer-
vezet túl költséges'.' 

A demokráciát ellenzők 
ugyanis legtöbbször „gazda-
sági" megfontolásokkal ope-
rálnak, ha má r kifogytak az 
érvekből. Kétségkívül, egy 
demokrat ikus városirányítás 
költségesebb, m in tha egy 
te l jhata lmú kormányzó di-
rigálná a várost. A m a mai 
közigazgatás sem olcsó mu-
latság! És úgy gondolom, 
meg lehetne teremteni egy 
uj , demokrat ikus városmú-
kódés olcsó formái t is — 
ha akarjuk! 

Andcrle Á d á m 

(Folytatjuk.) 

Nem tudni még, Icsz-e Bécs—Budapest vi lágkiál l í tás 

hat év múlva . De bizlos, hogy lesz sevillai — 1992-ben, 

Vajon Anda lúz iában hogy készülnek az Expora, forditha-

tó-e a spanyolországiak tapasztalata a m i j avunkra? Effé-

le kérdések foglalkoztattak, amikor arról értesültem, hogy 

az ottani vi lágkiál l í tás egyik tervezője, J a imc Lopez de 

Asiain professzor Szegedre jön , és az ál ta la irányított 

egyetemi tanszéken — a b iokl imat ikus épitészetin — fo-

lyó vi lágkiál l í tási előkészületekről tart előadást. Elő-

zetesen anny i t sikerült megtudnom, hogy az Expo egyik 

témacsoportja epp az ökológiai szemléletű környezetalakí-

tás. s hogy a professzor tanszékének ju tó t ; a feladat: va-

lamiképpen kiizdje le a sajátos sevillai k l íma vendéfftiző 

nehézségeit. Abban a Guadalquivir-part i mediterrán vá-

rosban ugyanis ápril istól októberig 35 Celsius-fok az át-

lagos hőmérséklet, a levegő páratarta lma pedig szinte si-

vatagi: 40 százalékos. Turisták mi l l ió i t sétáltatni pavilon-

tól pavilonig ilyen forróságban órákon, sőt napokon át — 

bizony, nem volna épp vendégcsalogató fogás. A klimati-

zált kiál l í tóterekből kilépőt m inden bizonnyal megütné a 

guta, tehát le kell hűteni a külső közlekedő- és pihenő-

tereket! H a az olyan egyszerű v o l n a ! . . . 

— Pedig mint minden zse-

niális megoldás, a profesz-

szor úré is egyszerű ... 

— Abból indu l tunk ki, 

hogy az árnyékvető növény-

zet és épületelem, meg a 

víz áldásos hatását a medi-

terrán vtdék embere már ős-

régen kitalálta. A szőlővel 

befuttatott lugas, a fa ár-

nyéka, a lehetőleg minél na-

gyobb vízfelület hűsítő ha-

tása a biokl imat ika, tehát a 

természet adta temperálás 

ősi eszköze. Mi tehát sem-

mi ú ja t nem talá l tunk ki, 

csak az elemeket válogatva, 

párosítva olyan kombinációt 

hoztunk létre a 360 ezer 

négyzetméternyi sétatér hű-

tésére, mely így, ebben a 

felállásban az ez idő sze-

rinti leghatásosabb és még a 

mediterrán világtól Sem ide-

gen, sőt ahhoz hangulatában 

is illő, atmoszférateremtő 

csúcstechnikai megoldás. 

Kedvez ehhez u kiáll ítási 

terület, mélyet a Guadal-

quivir élő- és holtága vesz 

körül, s amely egyetlen, kö-

zépkori kolostort leszámítva, 

mezőgazdasági terület volt. 

A víz tehát adott, kötöttség 

pedig semmi. 

A hatalmas, s2ii>teszigetsze-
rű 40 eZer hektáron nemcsak 
sajnálatból hagyják meg a 
kolostort. Mielőtt e l indul t 
volna felfedezni Amer iká t 
Kolumbusz Kristóf, néhány 
hónapot töltött ott ugyanis. 
És mert a vi lágkiál l í tást épp 
az Üjv i l ág felfedezesének 
ötszázudik évforduló ján nyit-
ják meg, az emlékezetes tett 
beépül az Expo koncepció-
j ába is. 

— Mi az embert szeret-
nénk felfedeztetni Sevillá-

ban, az embert a maga tu-

dásával, ku l túrá jáva l , tár-

sadalmi környezetével, múlt-

jával , jelenével és jövőjével. 

E mottó jegyében ember-

barát környezetet a lakí tunk 

ki : k l imat izá l juk a sivata-

got. Már három éve kezd-

tük: komfortdiagrumokkal , a 

külső és belső terek kívá-

natos értékpárja inak össze-

áll í tásával 27—29 fokban ha-

tároztuk meg végül az el-

érendő hőmérsékletet. A 

legegyszerűbb eszközünk az 

árnyat adó vegetáció — tíz-

ezerszámra nőnek má r a 

fák, melyek mellesleg pá-

rologtatásukkal hútenek, 

oxigént dúsítanak, megfog-

j ák a port. A közeli folyó 

és egy belső tó vizére ala-

pozva, kutakat, csobogókat, 

medencéket, kisebbfajta víz-

eséseket a lak í tunk k i — pár 

rologtatunk, és vizet por-

lasztunk tehát. Hű t j ük a 

j á rdá t is — olyan betonla-

pokat készíttetünk, melyek-

ben az egyforma nagyságú 

kavicsok közt levegörés ma-

rad, s így az aláépített víz-

folyás megóvja a felforró-

sodastol. Lényegeben a ró-

maiak padlófűtésének ne-

gat ív ját a lka lmazzuk. A hű-

tött, növényzettel is árnyé-

kolt j á rdák fölé vászoner-

nyöt feszítünk, mely alá por-

lasztott vizet fúvatunk — a 

venti látort napenergia, so-

larcella működtet i . Azon az 

elven, hogy egy mélyedés, 

gödör a l j án m ind ig hűvö-

sebb van. a pihenőtereket 

lemélyítettük. s köröttük 

minden, eddig sorolt meg-

oldást együttesen alkalmaz-

tunk a mar mérésekkel is 

tesztelt, kísérleti terepen. 

Ebben a biokl imat ikus ro-

tundaban nyolc fokkal ke-

vesebbet mértünk, m in t a 

nem temperált helyeken —, 

a tervezőteam tehát meg-

győzte a kiál l í tás igazgató-

ságát! Ügyeltünk az átme-

netekre, figyelembe vettük, 

hol, mennyi időt tölt ma j d 

a séfáló, s ezért még szél-

fogó tornyokkal, vizporlasz-

tókkal, növényzettel befut-

tatott pergolákkal is kiegé-

szítettük a rendszert. A 

szükséges korrekciókra van 

még három évünk, de köz-

ben már kivitelezhető a tel-

jes kiál l ítóterületen a bio-

kl imutikai rendszer. 

— Aligha kétséges: ilyen 

komfort sok pénzbe kerül. . . 

— A hagyományos park-

építésnek körülbelül a húsz-

szorosába, de nem tekint jük 

kidobott pénznek. Ha any-

nyi embert odacsődítünk, 

kényelmüket kell szolgál-

nunk ! Meg aztán a világki-

áll í tásra épített nemzeti pa-

vi lonok elbontása u tán is 

megmarad a mi m u n k á n k : a 

750 ezer lakosú Sevilla 

nagyvárosi parkja lesz, hi-

szen szomszédos az Expo-

ra kiépítendő szabadidő- és 

sportcentrummal, illetve az 

á l landó építményekkel, me-

lyeket az egyetemek, köz-

intézmények kapnak ffleg a 

vi lágkiál l í tás után. És per-

sze, meghagyjuk az Amer ika 

felfedezésének szentelt mú-

zeumot is. 

— Az attraktiv, klimati-

zált környezethez vajon il-

leszkednek-e majd a nemze-

ti kiállítóterek? 

— Kevés az infórmúCi-
ónk, hiszen "nyilván tudja, 
minden ország maga építi 
pavi lonját Mi mindenesetre 
összeállítottunk egy aján-
lást a külföldi tervezőkollé-
gáknak a magunk elképze-
léséről, hogy a lka lmazkodni 
tudjanak. Nem viccnek szá-
nom, de Svájc a bioklimati-
ka jegyében egy jégpavilon 
ötletét vetette f ö l . . . 

J a lme Lopez de Asiain 
professzor végül e lmondta: 
az egész b iokl imat ikus rend-
szert 19 fokos vízzel mű-
ködtetik. Azt a szökőkút-
csodát is, melynek vízjá-
téka va lamennyi részt vevő 
ország h imnuszát „el tudja 
muzsiká ln i" . 

Nincs az a Sevilla olyan 
messze! 1992-ig pedig u 
most • k iürül t valutákeretek 
is fe l tö l t ődnek ! . . . Hátha ta-
nulhatunk még tőlük vala-
mit 1995-ig . . . 

Fálfy Kata l in 

flpró helyéért Meghitt szobák... 
Csongrád megye I. sz. vá-

lasztókörzetében, Ap r ó An-

tal képviselő megüresedett 

helyére eddig négy javaslat 

érkezett a szegedi népfront 

bizottságához. Tápé, Algyő, 

Felsőváros képviselőjének 

jelölnék Raffay Ernót, Va-
lastyán palt, Papp Ferencet 
és Dobozy Leventét. A sze-

gedi népfrontosok tovabbra 

is vár j ák a körzetileg illeté-

kes á l lampolgárok, szerveze-

tek javaslatait, amelyeket a 

Vörösmarty u. 3. sz. alatti 

székházban gyűjtenek. Tele-

fonszámuk: 12-059. 

Gleccserek és tűzhányók 
A Magyar—Finn Barát i 

Kö r tagjai ma , hétfőn dél-
után 5 órai kezdettel a vá-
rosi tanács klubtermében 

tart ják a nyári szünet előt-
ti utolsó összejövetelüket. 
Programjukban Gleccserek 
és tűzhányók szigetén cím-

mel vetített képes előadás 

szerepel, melyet Gyimesi 

István tart. A Magyar—Né-

met Barát i Kör este 7 óra-

kor tart ja ta lá lkozóját a 

Gold Fassl sörözőben (a régi 

Égő Aranyban) 

. . . fogadják azokat az érdeklődőket, akik a Kukovecz Na-
na u'cai, épülő tízemeletes lakóház első szintjére betör-
nek. A Délép cs a Domus itt rendezett be négy lakást, 
azzal a céllal, hogy ötleteket adjanak a panellakások je-
lenlegi és ma jdan i lakóinak az otthonok berendezéséhez. 
Ezt a bemutatót egész hé'en felkereshetik az érdeklődők 


