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Apáti Bálint visszalépett 

Három szegedi 
polgármesterjelölt 
Apáti Bálint, a Jobbik szegedi polgármesterjelöltje tegnap úgy 
döntött , mégsem indul a városvezetői posztért az önkormányzati 
választáson. Eredetileg öt jelölt volt, mostanra három maradt. 

Demonstrációt hirdettek Szegedre 

A tandíj ellen 
tüntetnek a diákok 
Szegeden is lesz tandíjellenes 
megmozdulás. A demonstrációt 
egyetemisták szervezik, a HŐK 
támogatja őket. Pártok nem ve-
hetnek részt. 

Tandíjellenes megmozdulást tar-
tanak jövő hét szerdán szegedi 
egyetemisták. A szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott közlemény -
melynek aláírása: az SZTE né-
hány hallgatója - szerint Hallga-
tók a Hallgatókért, a valós okta-
tási reformok mellett címmel 
rendeznek találkozót szeptember 
13-án 16 órától a Dugonics té-
ren. A közleményben a diákok 
felkérik a szegedi hallgatói ön-
kormányzatokat, hogy támogas-
sák a békés összejövetelt, ugyan-
akkor felszólítanak minden poli-
tikai pártot és csoportot, hogy 
tartsák távol magukat a rendez-
vénytől. 

A közleményre közleménnyel 

reagált a Szegedi Tudományegye-
tem hallgatói önkormányzata. 
Ebben támogatásukról biztosít-
ják a szervezőket, és kijelentik, 
hogy hisznek a tandíjmentes fel-
sőoktatásban, mert tudják, hogy 
közülük sokaknak ez az egyetlen 
esélye, hogy jobb életet teremet-
hessen családja számára. „Mind-
annyian érezzük történelmi fele-
lősségünket, melyet elődeink tet-
tek a vállunkra, mikor a felsőok-
tatás - olykor a történelem - sze-
kerét terelték helyes irányba." 
Szívesen várnak minden békés 
szándékú embert, aki egyetért 
velük, de ők is nyomatékosan ké-
rik a pártokat, politikai szerveze-
teket: ne jöjjenek. 

A hallgatók országos érdekkép-
viselete szervezésében szeptem-
ber 21 -én Budapesten a Kossuth 
téren lesz demonstráció a tandíj 
ellen. 

G . ZS . 

A kenderfonó négy utca által határolt tömb-
jének helyén épül fel a szegedi Árkád be-
vásárlóközpont, amennyiben se az eladó, se 
a vevő nem gondolja meg magát. A cég 
vezérigazgatója tegnap, lapunk érdeklődé-
sét követően tájékoztatta a tulajdonosok 
szándékairól a dolgozókat, hogy ne a Dél-
magyarországból tudják meg a hírt . A ve-
zető új üzemet építene Szeged környékén. 

„Tulajdonjog fenntartással történt eladás" 
széljegy szerepel az Első Magyar Kenderfo-
nó Zrt. kéthektárnyi, több min t 130 éves 
ingatlanegyüttesének tulajdoni lapjain. A 
telekmegosztás következtében kilenc rész-
re osztott gyár vevője a hamburgi székhe-
lyű Einkaufs-Center Szeged G.m.b.H Co. 
KG nevű vállalat, amely az Európa-szerte 
Árkád bevásárlóközpontokat építő ECE 
cégcsoport tagja. A telkek tulajdoni lapjai 
arról árulkodnak, hogy a potenciális vevő 
még nem fizette ki a vételárat, és hogy az 
ingatlanokra három bank is bejegyezte te-
temes, milliárdos nagyságrendű jelzálogjo-
gát. 

Az ECE honlapjáról kiderül, az 1965-ben 
alapított német vállalat 84, jellemzően belvá-
rosi áruházzal rendelkezik, további 14 átadá-
sát tervezik, közülük az egyik valószínűleg a 

szegedi lesz. Érdeklődésünkre azonban a 
hamburgi cég nem reagált. Az ECE Budapes-
ten, az Örs vezér téren és Pécsett épített Ár-
kádot, hamarosan átadja a győrit, a szegedi a 
negyedik lehet a sorban. 

A városban már egy éve felröppent a hír, 
hogy Árkád épül, de a helyszínnel kapcsolat-
ban csak találgatások folytak. A Londoni 
körút-Bakay Nándor-Rigó-Boross József ut-
ca által határolt területre senki sem gondolt. 
A telek - hiszen az egyértelmű, hogy a gyár-
épületekből egy tégla sem marad - közleke-
dési szempontból jó helyen fekszik. 

Megkerestük a Keresztesi Margitot, az Első 
Magyar Kenderfonó Zrt. vezérigazgatóját, mi 
igaz a hírből. A vezető először elhárította la-
punk érdeklődését, mondván, hogy még bi-
zonytalan az adásvétel ügye, sok a nyitott 
kérdés, és nem lenne szerencsés, ha a dolgo-
zók az újságból tudnák meg. Végül mégis 
nyilatkozott, majd tájékoztatta a dolgozók 
egy részét, a művezetőkig bezárólag. Mun-
kásgyűlés összehívására már nem volt idő. 

Keresztesi Margit elmondta, a gyár telephe-
lye nem felel meg a kor követelményeinek, 
magasak a működési költségek, rossz álla-
potban vannak az épületek. Egy modern,, 
testre szabott üzemben szeretnék tovább 
működtetni a céget Szeged környékén, tehát 

arról nincs szó, hogy a gyár bezárna, csak át-
települne. „Szeretném hangsúlyozni, hogy a 
megállapodás nem végleges, ez egy hosszú 
átfutású projekt - mondta. - Bőven van 
időnk arra, hogy a költözésre felkészüljünk." 

A kenderfonónál Szegeden 180-an, a szeg-
vári kenderáztató telepen hatvanan dolgoz-
nak. Magáncégekről van szó, az egyikben a 
vezérigazgató is érdekelt. A kenderfonó sze-
rény nyereséggel külföldi, főleg amerikai, an-
gol piacokra kenderből készült zsineget, kö-
telet, kézművestermékek alapanyagát szállít-
ja, itthon főleg műanyag Raschel-zsákot, 
PP-bálázózsineget, -kötelet értékesít. 

FEKETE KLÁRA 

KAKUKKTOJÁSOK 
A Kendergyár Boross József utcai frontján az 
egyik ingatlanban a posta és a megyei önkor-
mányzat által fenntartott múzeumi raktár találha-
tó, a Rigó utca felöl pedig egy óvoda és két tár-
sasház a kakukktojás. Nagy Sándor városfejlesz-
tési alpolgármester azt válaszolta, a várost nem 
keresték meg azzal a szándékkal, hogy megven-
nék az óvodát. Nem kívánta kommentálni az 
ECE-csoport vételi szándékát sem. Információink 
szerint a megyei önkormányzattal sem vették fel 
a kapcsolatot. 

Hosszú tárgyalássorozat és több-
napos gondolkodás előzte meg 
Apáti Bálint döntését. A jobbikos 
polgármesterjelölt tegnap - szin-
te az utolsó pillanatban - úgy 
döntött: visszalép. Az őszi ön-
kormányzati választáson polgár-
mesterjelöltként nem, csak kép-
viselőjelöltként indul. 

- A megfelelő számú polgár-
mesteri ajánlószelvény rendelke-
zésemre állt, de a tegnapi cso-
portgyűlésen a szegedi alapszer-
vezet végül úgy döntött, nem ad-
juk le ezeket - mondta Apáti Bá-
lint. Döntését úgy indokolta: 
„nem kívánnak asszisztálni a 
politikai jobboldal megosztottsá-
ga mellett polgármesteri szin-
ten". 

Apáti szerint ezzel a döntéssel 
hozzájárul a jobboldal teljes győ-
zelméhez, visszalépésével a je-

lenlegi városvezetés leváltását 
szeretné elősegíteni. Apáti a Job-
bik szimpatizánsait arra buzdít-
ja, azokban a körzetekben, ahol 
pártjuknak van képviselője, rá 
adják a voksukat. Azokban a kör-
zetekben pedig, ahol a Jobbiknak 
nem indul jelöltje, a választók a 
legjobb belátásuk szerint szavaz-
zanak - de lehetőleg a jobboldali 
jelöltre. 

A Jobbik politikusának tegnapi 
döntésével háromra apadt a sze-
gedi polgármesterjelöltek száma: 
a jelenlegi városvezető, a szabad-
demokraták által is támogatott 
szocialista Botka László fideszes 
ellenfele Oláh fános, akit a 
KDNí) az MDF és a Együtt Sze-
gedért Egyesület támogat; a har-
madik aspiráns a Független Vá-
rosi Szövetség - Magyar Egyesü-
let jelöltje, Dlusztus Imre. Jelölt 
volt - Apáti Bálint mellett - még 
az MDF-es Ványai Éva, ám ő 
Oláh János javára már korábban 
visszalépett. 

N Y E M C S O K É V A 

Lebontanák és kiköltöztetnék a 130 éves gyárat 

Árkád a kenderfonó helyén 

Gyárbelső. Bevásárlóközpont lesz a helyén Fotó: Segesvári Csaba 

Geönczeölis otthonában várhatja kegyelmi kérvénye elbírálását 

Levél Sólyom László államfő hivatalától 
Válaszolt a köztársasági elnök hivatala 
a szentesi aláírásgyűjtőknek. Sólyom 
László figyelembe veszi majd a helyiek 
véleményét Geönczeöl Tibor és Kovács 
Ágnes kegyelmi kérelmének elbírálása-
kor. A döntést mindkét orvos szabadlá-
bon várhatja, mindketten bizakodnak. 

A különösen nagy kárt okozó csalás mi-
att börtönbüntetésre ítélt két szentesi 
orvos kegyelmi kérvényt nyújtott be a 
köztársasági elnökhöz. Kérésüket támo-
gatva Szentesen akció kezdődött, mely-
nek nyomán csaknem hatezer aláírás 
gyűlt össze. Az íveket a kezdeményező 
Garai Ferencné és Perjés Gáborné pos-
tán juttatta el a Sándor-palotába. Leve-
lükre a minap válasz érkezett. 

A hivatal alkotmányügyi és jogi főosz-
tályának vezetője ebben szó szerint így 
fogalmaz: „...Mindazonáltal a kegyelmi 
kérelem majdani elbírálásakor az Elnök 
Úr szem előtt fogja tartani az Önök és 
aláíró társaik támogató levelét." Az írás 
szerzője, dr. Sonnenvend Pál arra kérte 
Garai Ferencnét és Perjés Gábornét, 
hogy az általa közölt szöveg tartalmát 
ismertessék a kegyelmi kérelmet alá-
írókkal. Garainé Kata most úgy érzi: 
szerepvállalásuk ezzel befejeződött. „El-
engedtük kezünkből az ügyet, e pilla-
nattól többet a barátaink érdekében 
nem tehetünk" - így fogalmazott. 

Garai Ferencné a Sándor-palotából érkezett levéllel Fotó: Vidovics Ferenc 

Dr. Kovács Ágnes korábban haladé-
kot kapott Petrétei József igazságügyi 
és rendészeti minisztertől, a köztár-
sasági elnök döntéséig nem kell bevo-
nulnia a börtönbe. Ugyanezt az 
előnyt élvezheti dr. Geönczeöl Tibor 
is, a minisztér iumban nemrég szüle-
tett határozat szerint. így mindket ten 
szentesi o t thonukban várják az ered-
ményt. 

A volt kórházigazgató lapunknak úgy 
nyilatkozott, az elmúlt napokban vala-
hogy kiegyensúlyozottabbnak érzi ma-
gát. Talán azt is mondhatná, megnyu-
godott: lesz, ami lesz. 

- Nem vonok magam köré rózsaszín 
ködfelhőt - mondta - , mert felkészül-
tünk arra is, ha tényleg be kell mennem 
a börtönbe. 

Kovács Ágnes ezekben a hetekben 

unokáival tölti az időt, és idős szüleiről 
gondoskodik. 

A három év szabadságvesztésre ítélt 
Geönczeöl doktor bizakodó, de a biza-
kodással szemben is óvatos. Azt mond-
ta: csak akkor lehet bármit elhinni, ha 
az pontosan le van írva. A döntésig a 
traumatológus kertészkedik és klasszi-
kusokat olvas, gyermekeivel tölti idejét. 

B L A H Ó GABRIELLA 

Vészfékezés 
miatt késett 
az IC 
Tizennyolc percet késett tegnap az egyik 
Budapest és Szeged között közlekedő 
délutáni intercity: a szerelvényen több-
ször is meghúzták a vészféket, ezért 
Monorierdő megállóhelynél átvizsgálás-
ra meg kellett állnia a vonatnak. 

Kellemetlen közjátékban volt részük a Bu-
dapest-Szeged között közlekedő Dankó 
Pista intercityn utazóknak. A vonat 18 
perc késéssel érkezett meg Szegedre, kö-
szönhetően annak, hogy két fiatal több 
kocsiban is meghúzta a vészféket, majd 
egy utas állítása szerint Monorierdőnél le 
is ugrottak a szerelvényről. 

- Egyszer csak azt láttuk, hogy óriási 
' füst veszi körül a kocsit - mondta a szerel-
vényen utazó Asztalos István. Kiderült, 
valaki meghúzta a vészféket. Ráadásul 
nem is egy, hanem három kocsiban is 
megtették ezt. Asztalos állítja, látott két 
fiatalembert a megállóhelynél leugrani a 
szerelvényről. Miután a mozdonyvezető 
átvizsgálta a kocsikat, a vonat tovább foly-
tatta az útját Szeged felé, ám a késést már 
nem sikerült behozni. 

Kavalecz Imre, a vasúttársaság szóvivő-
je a történteket megerősítette, kivéve azt, 
hogy valóban leugrott-e valaki az inter-
cityről. 

G. SZ. L. 


