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• A városra ráfér egy kertész gondoskodása 

A kormánykoalícióval szinkronban ssgsí 
Beszélgetés Szeged polgármesterével 

Dr. Szalay István: Mindenekelőtt szeretném azokat a dolgokat fejleszteni, amelyek 
a város alapvető feladatai közé tar toznak. (Fotó: Nagy László) 

December 12-én, a helyhatósági választások másnap ján a Szegedi Városi Televízió 
stúdiójában egyórás, élő műsorban mutatkozott be a város ú j polgármestere, d r . Szalay 
István. Ez az inter jú annak a műsornak az anyagából készült, ilyen módon az írott vál-
tozat a televízióshoz képest szerkesztett és rövidített. 

A beszélgetés elején a polgármester külön megemlékezett kedves mesteréről, Szőke-
falvy-Nagy Béla professzorról, aki az elsők között telefonált, hogy átadhassa gratulá-
cióját. Ezután az életpálya eddigi állomásairól beszéltünk, a hegykői gyermekévekről, a 
soproni középiskolai esztendőkről, ma jd arról , hogy Szalay Istvánnak mindeddig csupán 
két munkahelye volt: a JATE analízis tanszéke és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 
ahol főigazgatóként dolgozott. Amikor rákérdeztem, melyik tu la jdonságának köszön-
hető, hogy a főiskolán újraválasztották, sőt az intézmény legnépszerűbb tanárai között 
t a r t j ák számon, akkor azt felelte, hogy mindig igyekezett logikus és őszinte választ adni a 
fe lmerülő kérdésekre. Amikor pedig a r ró l faggat tam, hogy egy sikeres ember ötven-
évesen miért akar polgármester lenni, azt felelte: mert erősen hivtak. 

A televíziós beszélgetést egyébiránt a nézők kérdéseire is alapozva vezettem, igy álta-
lános várospolitikai elvek mellett apróbb, személyesebb kérdések is fölvetődtek. Termé-
szetesen a lakások elidegenítési tilalmáról kérdeztek a legtöbben, igy ez az inter jú is ezen 
a ponton veszi kezdetét. 

• Töhb mint háromszáz 
önkormányzati szolgálati 
lakás van a városban, mi-
kor oldják fel e lakások 
megvásárlási tilalmát '.' 
- Az egész lakástilalmi listát 

újra kell gondolni, és sokkal 
szabadabbá kell tenni. Úgy lát-
szik. ez közkívánat. Az is igaz, 
hogy a lakásgazdálkodás új 
alapjait meg kell teremteni , 
nyilván bizonyos dolgokat nem 
lehet feloldani. Tehát az olya-
nokat. amelyek műemlékvéde-
lem alá esnek, vagy olyan típu-
sú lakások vagy házak esetén 
sem lehet változtatni, ahol re-
ményte len , hogy a tu la jdo-
nosok megvásárolják. Ezeknek 
önkormányza t i t u l a jdonban 
kell maradniuk. De az összes 
többi esetben - a belvárosi vo-
natkozásban is - ezeket a tilal-
mi listákat fel fogjuk oldani. 
Az persze másik dolog, hogy 
úgy szeretném én ezt a felmon-
dást, hogy a belvárosi lakás-
állomány értékesítéséből a má-
sik rész regenerálása megte-
remthető legyen. 

• Ha már a polgármesteri 
programnál tartunk, hadd 
kérdezzek rá arra, hogy a 
számos, ön által megjelölt 
fejlesztési terület közül mi 
az az első három, ami min-
denképpen prioritást érde-
mel? 
- Ez elég nehéz kérdés, mert 

ugye pillanatnyilag most tíz-ti-
zenkét olyan terület van a vá-
rosban , me lyben az önkor -
mányzatnak fontos a szerepe. 
Jelen pillanatban futunk a pén-
zünk után, tehát mindegyiknél 
hiánypótlás, tűzoltás stb. az el-
végzendő feladat. Mindenek-
előtt szeretném azokat a dolgo-
kat fejleszteni, amelyek a vá-
rosnak - pontosabban önkor-
mányzati szempontból a város-
nak - alapvető feladatai közé 
tartoznak. Ez a közbiztonság, a 
közterületek szebbé tétele, a 
föld alatti Szeged, tehát a csa-
tornahálózat, és a föld feletti 
Szeged, tehát az úthálózat. Tu-
dom, hogy ezek nem csillogó 
dolgok, de egy városban ezek 
az alapvető fontosságúak. Sze-
retném azért megtartani azt, 
hogy a városnak az oktatás-
ügye és az egészégügye ne ro-
moljon, hanem - bár nem ál-
lunk ebben a t ek in te tben 
rosszul - legalább szinten ma-
radjon. 

• Ha maga előtt lát egy 
milliárdos büdzsét, amely 
egy nagy beruházásra len-
ne fordítható, mi lenne ez a 
nagy beruházás? 
- Ilyen nincs, ugyanis ma-

gam előtt látom a teljes városi 
büdzsét, és annak kb. a nyolc-
van százaléka eleve le van köt-
ve. Az igaz, hogy ha úgy ve-
szem, hogy a büdzsé durván 
tízmilliárd, akkor kétmilliárd 
van, ami szabadon mozog, de 
annyi mindent ki kell elégíteni, 
hogy ilyen nagy beruházásra 
én bizony nem tudok gondolni. 
Az a maradék kétmilliárd, ha 
arra gondolok, hogy támogat-
nunk kell a vállalkozókat, ha 
arra gondolok, hogy új terü-
leteket kell közműves í t en i , 
annak é rdekében , hogy az 
emberek építkezhessenek, s ha 
még néhány ilyet felsorolok, 
márpedig ezeket föl kell so-
rolni, nos akkor az a maradék 
pénzünk is elment. Tehát én 
egy olyan nagy-nagy, csillogó-
villogó beruházásra nem tudok 
gondolni, az persze más dolog, 
hogy annak érdekében, hogy a 
város turisztikai szempontból 
vonzóbb legyen, a vendéglátást 
fokozni tud juk , arra is kell 
fordí tanunk. Erre is vannak 
konkrét elképzeléseink, azok is 
elvisznek pár százmilliót, és a 
fenmmaradó részt ezerfélére 
fogjuk fordítani, és nem egy 
nagy koncentrátumú dologra. 

Ha valami csoda folytán ilyen 
nagy koncen t r á tum el-
képzelhető lenne, akkor talán... 
De nem, inkább erről nem 
mondok semmi t , mert nem 
reál is , hogy ennyi pénzünk 
legyen. 

Például 
egy szabadidő-
központ 

• Én el tudom képzelni azt, 
hogy a polgármester úr sze-
mélyes irányításával, illetve 
koordinálásával például 
egy városi szabadidőköz-
pont jön létre. 
- Hogyne, ez benne is van a 

programban. Csak most az a 
kérdés, hogy kik azok. akik 
társulnak ehhez, mivel a város 
önmagában kevés, de el tud-
nám képzelni, hogy ha az uni-
versitas dolgában sikerül meg-
egyeznünk, tehát, hogy az öt-
halmi laktanyáért cserébe az 
universitas megjelölne Szege-
den bizonyos területeket, hogy 
azt szeretné megkapni, akkor a 
régi Délép-sporttelepet fel le-
hetne újítani úgy, hogy az egy-
szerre szolgálná az egyetem, a 
város érdekeit, és az ideláto-
gató turistáknak is szolgálna 
programmal. Ez például egy 
olyan dolog lenne, amiről az 
előbb a nagy beruházásról be-
szélve inkább nem fejeztem be 
a mondatot... Sajnos nem va-
gyunk abban a he lyze tben , 
pedig Szeged megérdemelne a 
mostani sportcsarnoknál egy 
jóval nagyobbat, és a szabad-
időközpontot is meg kellene 
csinálni. 

• Ha már a sportnál tar-
tunk. Tudja azt, hogy ön a 
második legnépszerűbb 
Szalay István Szegeden? 
- Persze. Mindenki tudja, 

hogy Szalay tanár focisul i ja 
milyen sokat ér a városnak. Bí-
zom benne, hogy ezekből a 
gyerekekből ki fog alakulni 
Szeged olyan erejű sportélete, 
amilyen valamikor már volt, 
csak valahogyan ez csakugyan 
a mélypontra zuhant.. 

• Hogyan látja ön a város 
sportjának jövőjét? El tudja 
képzelni, hogy be fog ke-
rülni a városi költségvetés-
be egy bizonyos százalékos 
automatizmus, amely össze-
get mindig a város sportjá-
ra fognak fordítani? 
- Szerintem ez most is ben-

ne van. Ahogy én tájékozód-
tam, a város 90-100 millió kö-
rül fordít sportra minden év-
ben. És ebben most nincs ben-
ne a sportigazgatóság működ-
tetése, tehát itt az egyesületek 
támogatásáról van szó. Úgy lá-
tom, nem jól van ez elosztva, 
nem célirányosan, erre az ötle-
tem, hogy a sportszakemberek-
ből létrehozok egy testületet, 
amelynek egyetértési jogot fo-
gunk biztosítani e pénz felosz-
tásában. Bízom benne, hogy a 
spor tszakemberek ezt a 100 
milliót tisztességesen el fogják 
tudni helyezni. Ez nem von le 
semmit abból, hogy a sportélet 
megjavítását, főleg a diáksport 
területén, külön önkormányzati 
finanszírozással szeretném se-
gí teni . A kezdeményezések 
megvannak, csak kicsit össze 
kellene őket fogni. 

• Vegyünk néhány techni-
kai kérdést: Cserepes sor? 
- A Cserepes sorra sajnos 

még egy jó darabig szükség 
lesz. Valahogyan jobbá, kultu-
ráltabbá. kevésbé zsúfolttá kel-
lene tenni. Azonkívül a szegedi 

kereskedőtársadalom jogosan 
nehezményezi, hogy a Csere-
pes sor neki bizonyos fokig 
k o n k u r e n c i á t e r e d m é n y e z , 
tehát apró lépésekkel változtat-
ni fogunk a jelenlegi állapoto-
kon. Nem lesz könnyű. 

• Úgy tűnik. Ön a szebb 
Szegedért is szeretne tenni. 
Lesz-e a városnak főkerté-
sze? 
- Szerintem van. A főker-

tész intézményét fontosnak tar-
tom, ám még ennél is fonto-
sabb a főépítészé, akit egy ki-
csit magasabban fogunk szere-
peltetni, aki majdnem egy szin-
ten szerepelne a városvezetés-
sel. A főkertésznek nem lenne 
ekkora beleszólása, bár Sze-
gedre ráfér egy kerrész gon-
doskodása. 

A szegedi 
Wall Stieet 

• Kass Szálló, régi Hungá-
ria... 
- Sok e lképze lés van rá. 

Olyan „céget" kellene keresni, 
például egy jó bankot, amely 
képes lenne megvenni, működ-
tetni és karban tartani. Itt lehet-
ne a szegedi Wall Street, ahol 
helyet kapnának a kamarák is. 
A kis-Hungit pedig fel sze-
retném újíttatni vendéglőnek. 

• A választási részvételből 
az derült ki, hogy pesszi-
mista a szegedi nép. Mit 
üzen nekik? 
- Az önkormányzat tisztvi-

selőinek érezniük kell, hogy a 
hivatal van a szegediekért és 
nem fordítva. Megpróbálom 
ezt én is erősíteni. Most mély-
ponton vagyunk, ez kb. két 
évig tart még, utána szépen el-
indulunk fölfelé. Ezen a krízi-
sen az osztrákok és a lengyelek 

is átestek, de a felemelkedés 
előbb-utóbb nálunk is bekö-
vetkezik. Amink van, megpró-
báljuk tisztességesen felhasz-
nálni. 

• Elég szerencsés az a 
helyzet, hogy Szegeden 
most nem egy ellenzéki po-
zícióban lévő polgármester 
kezdheti el a munkát, ha-
nem az, aki teljesen megfe-
lel a kormányzati struktú-
rának. Ön is így látja ezt? 
- Hogyne. A választási be-

szélgetésekkor azt mondtam, 
Szegednek ki kellene próbálnia 
azt , mi lenne, ha egy, kor-
mánykoalícióval szinkronban 
lévő polgármester állna Szeged 
élén. Lippai Pál valóban érezte 
annak há t rányát , hogy nem 
volt meg ez a szinkron, épp 
ahhoz, amihez Szeged ereje 
kevés : h idak , au tópá lyák , 
szennyvíztisztító megépítésé-
hez. Az opt imizmusom arra 
alapozom, hogy ezzel a kor-
mányzati szinkronitással utol 
tudjuk érni elmaradásainkat. 

• Azért lobbizni sem árt. 
- Erre megint kedvező az 

alkalom, hiszen az országgyű-
lési képviselők igen nagy része 
sz in tén ebből az M S Z P -
SZDSZ frakcióból vétetett. Az 
önkormányza t egyik fon tos 
tennivalója lesz az országgyű-
lési képviselőkkel való kapcso-
latok megjavítása... 

• Bármelyik párthoz is tar-
toznak... 
- Hogyne. Nincs olyan párt, 

amelyik direkt rosszat akarna 
valakinek; csupán más értéket 
emel ki. Ez nem jelenti azt, 
hogy az a párt Szeged város ér-
dekében ne tudna nagyon jól 
együttműködni a város veze-
tésével. 

• Bihari úrtól, a Pick Rt. 
vezérigazgatójától tudom, 

hogy milyen nehéz Szeged-
re csábítani egy olyan vi-
lágszínvonalú üzletembert, 
aki „megkóstolta" már a 
magyar fővárost. Kecske-
métig úgy-ahogy elvergő-
dik, aztán egy adta életve-
szély az útja. Mi az esély 
arra, hogy lesz egy nemzet-
közi országút, amely Sze-
gedet el is fogja majd kerül-
ni, és mi az esély arra, hogy 
lesz majd egyszer Szegeden 
egy nemzetközi repülőtér? 

- Hogy az országút hogyan 
alakul, még most nem tudom 
megmondani. Az biztos, hogy 
az első dolgok egyike lesz: az 
illetékes miniszterekkel szeret-
nénk erről konzultálni. Szeged-
nek föl kell készüln ie arra, 
hogy a ba lkán i háború vi-
szonylag hamar véget ér, és 
akkor országos érdek is lesz, 
hogy ebből a városból kiindul-
va a tőkének egy hídfőállása 
alakulhasson ki. Ezeket az ér-
veket a kormány biztosan ak-
ceptálni fogja, ez maga után 
vonja a repülőtér, az utak léte-
sítését. 

• A kultúráról nem beszél-
tünk eddig. Hogyan kívánja 
segíteni a polgármester úr 
a színház működését? 
- A polgármesteri program 

új tudományos, művészeti és 
kulturális koncepciót tart szük-
ségesnek. A színházzal kap-
cso la tban nincs semmi lyen 
konkrétum, csak annyi: újat az 
eddigihez képest. 

• Ezt a koncepciót milyen 
határidőn belül kell elkészí-
teni? 
- Fél éven belül elkészülhet, 

bár nagyon sok múlik a művé-
szeti világon, amely nagyon 
bonyolult . Szükséges lenne, 
hogy a művészek egymás irán-
ti toleranciája értékelhető le-

gyen, mert enélkül az értékeket 
qpm tudjuk integrálni. 

• Ha azt mondom: csapat-
építés. Erről mi jut eszébe? 
- Most a polgármesteri csa-

patról van szó? 
• Igen. 
- A csapat jó szakemberek-

ből álljon, képes legyen a csa-
pa tmunká ra . Szere tnék egy 
olyan csapatot, amely nyitott, 
tehát a prekoncepcióktól men-
tes. Épül ez a csapat, de még 
vannak gondjaim vele. 

• Egy polgármestertől el-
várható, hogy a város fon-
tosabb eseményein jelen le-
gyen. Ez gondolom, az ön 
éleiét is meg fogja változtat-
ni. Mennyiben? 
- Alapvetően érdeklődő tí-

pus vagyok, tehát nagyon ke-
vés olyan van, amire nagyon 
nem szeretek elmenni. Főigaz-
gatóként is nagyon sok helyen 
megfordultam, és mindig jól 
éreztem magam. Tehát nem 
fog nekem gondo t o k o z n i , 
hogy sok rendezvényen meg 
keli majd jelennem polgármes-
terként. 

• Mi lesz akkor, ha két hó-
napra előre be lesz progra-
mozva? 
- Akkor ott leszek egy jó fél 

órát, órát, s aztán ügyesen el-
megyek, hogy ne vegyék észre, 
hogy nincs már ott a polgár-
mester. 

• Mit fog tenni a korrupció 
ellen? 
- Egyetlen védelem van a 

korrupció ellen, a viszonylag 
nagy nyilvánosság. Ennek ré-
sze a sajtó. A sajtót nagyon ko-
molyan partnernek akarom te-
kinteni abban, hogy ha a város 
valamit elhatároz, azt a sajtó 
tisztességesen közzéteheti, le-
közölheti és az elbírálás mód-
já t és e r edményé t is. Ez az 
egyetlen, ami védelmet adhat a 
korrupció, vagy a korrupció 
gyanúja ellen. 

• Meg tudná-e oldani, 
hogy a Kárász utca sétáló-
utca maradjon. Díszburko-
lattal akarják-e ellátni? 
- Meg kellene oldani. A Ká-

rász utcát is az Oroszlán utca 
környékéhez hasonlóra kellene 
kialakítani, tehát ezt a díszbur-
kolatot, ha nem is egy, hanem 
három év alatt, de meg fogjuk 
csinálni. 

• A Centrum háta mögötti 
telekkel mi lesz? 
- Még nem tudom, de az a 

gödör ott tovább nem tátong-
hat. Egyelőre nincs hatályos 
városrendezési terv, ez kb. egy 
éven belül fog e lké szü ln i , 
amely többek között arra is vá-
laszt fog adni, hogy mi lesz ez-
zel a telekkel. 

• Hogyan fogunk majd 
bánni a védett fákkal? 
- Az újszegedi ligetet vé-

detté kell nyilvánítani, tehát a 
majálisok se ott legyenek töb-
bé. Készüljön egy olyan város-
liget, amely a majálisnak helyt 
adhat. Ugyancsak védeni kell 
nyilván több más fasort is. 

• Mit tervez a polgármester 
a szegedi ifjúsági napokkal 
kapcsolatban? 
- Meg kellene próbálni kul-

turál tabbá tenni, nem terve-
zem, hogy ne legyenek ifjúsági 
napok. Jelentsen vonzerőt Sze-
gednek, de ne pusztuljon bele a 
város annyira, mint eddig. Az, 
hogy ehhez milyen társadalmi 
segí tséget kapok, az nyitott 
kérdés. 

• Köszönöm a beszélgetést. 
Jó munkát kívánok! 
- K ö s z ö n ö m , és ehhez a 

munkához kérem a város la-
kóinak segítségét! 

Dlusztus Imre 


