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Egyéni képviselői indítvány
Szegedi jeleseink végső nyughelyeinek védelme

Tisztelt Közgyűlés!
Szeged város szülötte, Tóth Tamás, a temetőkutató összeállította Csongrád megye
elhunyt jeles személyeinek sírhely-jegyzékét. A védendő síremlékek jegyzéke idén könyv
alakban meg is jelenik. E tanulmány és jegyzék elkészítését több, mint 5 éve
szorgalmazom, most végre teljességében a rendelkezésünkre áll. Az összeállított megyei
jegyzék alapján megyénk minden településének megküldöm az adott települést érintő
névsort, hogy tudatosabban őrizhessék és jogszabály által is védhessék nagyjaik,
hírességeik síremlékeit.
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 híresség védelemre
méltó szép sírhelye tűnt el, nem ritkán helyét kevésbé ízléses, jellegtelen, sőt oda nem illő
építényeknek adva át.
Európa bármely hasonló méretű és múltú városában a temetők és a helyi jelesek
sírjainak védelme természetes dolog. Szegeden egész temetőket lehetett eldózerolni, ahol
semmiféle értékmentés nem történt, vagy ha mégis, az csakis civil kezdeményezésre. A
Fölsőváros múltját őrző Gyevi temetőből megmentett kövek azóta is fogynak, míg a
kegyeleti kertre általam kialkudott pénz megérkezett, a munkálatok máig sem kezdődtek
meg. A még álló temetőkben pedig fogynak a – remélhetőleg csak – tudatlanságból
védetlen hírességeink sírjai. Álljon itt egyetlen példa: kis híján fölszámolták a tápai
temetőben a térség legnagyobb magyar néptáncos adatközlőjének, Ács Györgynek a sírját
is, hiszen védetlenül lejárt. Csak a „véletlen” figyelmesség, majd sürgetésemre a tápai
képviselő gyors és nagyvonalú intézkedése mentette meg a „darudübögős” ős kőbe vésett
emlékezetét.
A védettség az egyetlen forma, mely biztosíthatja e jeles sírhelyek fönnmaradását.
Minden halogatás gondatlan veszélyeztetése ezen síremlékek fogyatkozó körének.
Szeged Város polgárai, valamint a városvédő egyesület nevében kérem Városunk
jeles személyeinek végső nyughelyeit védetté nyilvánítani! A temetőszakértő által
javasolt jegyzék átfésülésével és a szükséges egyeztetésekkel közgyűlésünk
Mindenszentekre már meg is hozhatja - a tételes jegyzéket is mellékelő - határozatát,
hogy eleinkre idén már tisztább lelkiismerettel, gondoskodó megnyugvással
emlékezhessünk.
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