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                                                        FELJELENTÉS

Alulírott dr Szabóné dr Frank Emese feljelentéssel élek ismeretlen tettes ellen

a Btk. 324§ (1) bek.-be ütköző, és a (4) bek. b/1 pontja szerint minősülő rongálás bűntett alapos 
gyanúja miatt, az alábbi tényállás alapján:

A volt Kenderfonó épületének  még álló,  Rigó utcai falfelületeit ismeretlenek 2010. május 26. 
és május 27 napja közötti időben lebontották.

Ismeretes, hogy a volt Kenderfonó épületét az ECE Magyarország befektető cég vásárolta meg, 
Árkád üzletház építése céljából.

A sajtóban is nagy visszhangot kapott , hogy az ipartörténeti jelentőségű épületegyüttes, mint már 
annyi  más szegedi épület  is, befektetői érdekből bontásra van ítélve.

A Szögedi Védegylet , a Városvédő Egyesület elnöke  még 2007-ben  írásban fordult a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalhoz, indítványozva az ipari épületegyüttes műemléki védettség alá 
helyezését.

Bár a Kenderfonó egész épülete akkor, egy rövid ideig ideiglenes műemléki védettséget kapott, 
Somorjay Selysette, a KÖH  Tudományos Intézetének ( azóta leváltott ) igazgatósága idején, 
hosszas huzavona , és újabb vizsgálatok után az újabb szakértői vélemény mindössze 3 falfelületet 
ítélt védelemre méltónak.( az új igazgató is elismerte, hogy nem megszokott, hogy ilyen esetekben 
nem javasolja a szakértő a teljes védettséget, de a szakvéleményt elfogadva, nem tett ellenvetést)

Ezek alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  kötelezte a befektetőt, hogy a terveket ezen 
falfelületek megtartása mellett készíttesse  el.

A Szögedi Védegylet, mint városvédő egyesület, a Szegedi Városképvédő egyesület, valamint a 
Szegedi FIDESZ frakció is kiállt az épített értékek védelme mellett, és tárgyalást kezdeményezett a 
befektető magyarországi képviselőjével, hogy az ipartörténeti jelentőségű épületegyüttes egésze, de 
legalábbis minél több része megmaradjon , és fölújítva, eredeti szépségében adjon helyet a tervezett 
bevásárlóközpontnak. Ez az ECE Árkád befektető csoport életében nem példa nélküli, hiszen a 
Csehországi Brnoban egy hajdani vasöntödét alakítottak át hangulatos bevásárlóközponttá, és a 
Németországi Braunschweigben pedig egy háborúban megsemmisült kastélyt újítottak föl teljes 



egészében, és alakítottak ki benne üzleteket.

Az európai normák szerint a modern fejlődés útja az épített értékek megőrzése , és annak 
beltartalmának fejlesztése. Erre bőven akad példa itthon, és külföldön is.

Szeged MJV Önkormányzat Közgyűlése  is azzal a kikötéssel engedélyezte a beruházást, hogy a 
KÖH által előírtaknak megfelelően , a védett falfelületeket az építkezésnél megtartják.

Ezt maga Christoph Augustin, az ECE csoport magyarországi igazgatója is fennen hangoztatta 
minden fórumon:

" A tervezők az egykori kenderfonógyár műemléki szempontból fontos elemeit megtartották – 
eleget téve a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elvárásának –, a téglahomlokzat értékes részeit 
megmentik, és azok felújítva visszaköszönnek majd a bevásárlóközpont falairól. Ez egyébként 
feltétele is volt az építkezésnek: a szegedi közgyűlés így hagyta jóvá."

idézet a Délmagyarország 2009. május 27. számából

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/osszel_kezdhetik_el_epiteni_az_arkadot/2100623/

A tárgyalási folyamat részeként a Szögedi Védegylet elnöke, valamint a FIDESZ frakció vezetője, 
és elnöke részére megküldött , az  ECE megbízásából készített  hivatalos, győztes   terveken vastag 
piros csíkkal jelölték a „megtartandó homlokzatok”-at, a vázlaton képpel, és pontos 
elhelyezkedéssel.

A terv pdf . változatát mellékelem.

Mint ismeretes, a bontást 2009 júniusában elkezdték, és idén március végén – a védett falfelületek 
kivételével – be is fejezték.

A Délmagyarország 2010. május 18-i száma már arról tudósít, hogy az Árkád 2011. őszén 
megnyitja kapuit Szegeden.

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/plazakorkep_szeged_csak_harmadik_a_rangsorban/215844
4/

A cikkben hivatkozott helyen elolvasható az ÁRKÁD Szeged hivatalos honlapja, ( A szegedi 
Árkád)  ahol ismét külön kiemelik, hogy 

„ az új bevásárlóközpont építészeti kialakítása során fontos szerepet kapott az épület beillesztése a 
környezetbe. Említésre méltó például a tégla homlokzat, melybe tervezőink integrálták a 
városrész képét több évtizeden át  meghatározó egykori Kenderfonógyár  történelmi falait.” 

A honlap pdf formátumát mellékelem.

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/osszel_kezdhetik_el_epiteni_az_arkadot/2100623/
http://www.ece.com/hu/geschaeftsfelder/shopping/listedershoppingprojekte/center/asz/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/plazakorkep_szeged_csak_harmadik_a_rangsorban/2158444/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/plazakorkep_szeged_csak_harmadik_a_rangsorban/2158444/


Mindezen tények ismeretében megdöbbenéssel észleltem ezen falak lerombolását !

Hiszen a sokat hangoztatott védett épületrészek semmisültek meg egyetlen nap alatt , a Szeged 
belvárosi képét száz éven át meghatározó ipari épületegyüttes teljesen eltűnt!

Álláspontom szerint ezen cselekmény alkalmas lehet a Btk. 324§ (1) bek.-be ütköző és a (4) bek b/1 
pontja szerint minősülő rongálás bűntettének megalapozott gyanújához.

Jogkövető állampolgárként , akinek, -mint a tárgyalásokat folytató Szögedi Védegylet tagja, - talán 
nagyobb rálátása van az előzményekre ,  kötelességemnek éreztem a Bűnüldöző szervek  figyelmét 
fölhívni ezen jogsértésre. 

Kérem a nyomozás lefolytatását , az ügy földerítését, a elkövetők és felelősök fölkutatását !

2010. június 7. napján

                                                                            Dr Szabóné Dr Frank Emese

                                                                            szül: Szeged, 1969. március 18.

                                                                           anyja: Kováts Emese

                                                                           6720. Szeged, Roosevelt tér 12.

                                                                           szig: 374466CA

                                                                          ( a Szögedi Védegylet  tagja) 
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