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Deutsch, Sávolt, Csáki 
A mai sportoldalainkon Deutsch Tamás sportminiszter többek között 
a labdarúgó Európa-bajnokság (2008) és az olimpia (2012) rendezési 
esélyeiről nyilatkozik. A teniszező Sávolt Attila először indul új klubjának, 
a Hód TC-nek a színeiben versenyen - erről is faggattuk. Csálá Eva, a 
Liss-HNKC kézilabdacsapatának sérüléssel bajlódó, műtét előtt álló 
irányítója pedig kijelenti: „soha nem adom fel". 

14. és 15. oldal 

TÉMÁINKBÓL 

MÉGIS, KINEK A CSONTJA? 
Egy csontváz maradványaira 
bukkantak Mórahalomhoz 
közel, a magyar-jugoszláv 
határon. Lehet, hogy egykori 
betyárok csontjai hevernek 
a Madarász-tó partján? 

3. oldal 

„BOGARAS" GYEREKEK 
Az új szegedi általános iskolákba 
járó gyerekek szülei arról beszél-
nek egymás között, hogy egyre 
több kisdiák lesz tetves. A gyors 
beavatkozást indokolja, hogy a 
gyerekeket személyiségi jogaikra 
való tekintettel nem különíthe-
tik el a többiektől. Az ÁNTSZ 
városi tiszti főorvosa azt ígérte, a 
napokban ellenőrzést tartanak. 

4. oldal 

A SALEMI BOSZORKÁNYOK 
Sorra mutatják be a hazai 
színházak Arthur Miller különös 
drámáját, A salemi 
boszorkányokat. A Szegedi 
Nemzeti Színházban ezzel 
a darabbal debütál most 
rendezőként Szalma Tamás 
színművész. 

7. oldal 

ÁLOM AMERIKÁRÓL 
Amerika a lehetőségek 
birodalma, ahol mindenki 
megcsinálhatja a szerencséjét. 
Erről Varga Zsuzsa, a Venus 
énekesnője beszél, aki a Valami 
Amerika című új magyar 
filmben szerepel. 

Tisza-party 

Horvát háborús bűnöst 
tartóztattak fel Röszkén 
Háborús bűnökkel vádolt horvát férfit fogtak el a rösz-
kei határátkelőhely magyar oldalán. A horvát ható-
ságok szerint Rade Vrga a glinai börtön fogláraként 
polgári lakosokat és hadifoglyokat kínzott és gyilkolt 
meg. A férfit Budapesten helyezték előzetes letartóz-
tatásba. Vrga hozzájárult ahhoz, hogy kiadják Hor-
vátországnak. 

Érvényes horvát és bosnyák údevele is volt a Jugoszlá-
viában élő Rade Vrganak, aki hétfőn reggel a röszkei 
határátkelőn akart belépni Magyarország területére. A 
férfi nem egyedül utazott, azonban útitársát nem kö-
rözték - tudtok meg Kovács Ivántól, a Kiskunhalasi 
Határőr Igazgatóság szóvivőjétől. Mivel a határregiszt-
rációs rendszerben szerepeltek az Interpol által is kö-
rözött Vrga adatai, a határőrök azonnal „kivették a sor-
ból". A férfi akkor sem tiltakozott, amikor megbilin-
cselték - mondta Kovács Iván. 

Mivel a határőrök nem hallgatták ki, nem tudják pon-
tosan, miért érkezett Magyarországra Vrga. Az azon-
ban valószínű: nem tudott arról, hogy a határregiszt-
rációs rendszerben nyilvántartják adatait. Vrga társa 
azonnil elhagyta Magyarországot. A feltételezések 

szerint Volkswagen Passat típusú kocsijukat szerették 
volna megjavíttatni a határ innenső oldalán. Rade 
Vrgát azonnal átadták a Szegedi Rendőrkapitányság il-
letékeseinek. 

A Karlovacon született férfit háborús bűnök elköve-
tése miatt körözte a horvát hatóság. Ellene és a glinai 
börtön húsz fogiára ellen 1993. október 18-án emelt 
vádat Sisak város ügyészsége. Vrgát azzal gyanúsítják, 
hogy a glinai börtön őreként elrendelte polgári lako-
sok elfogását, utasítást adott hadifoglyok és civilek 
kínzására és meggyilkolására, sőt maga is részt vett a 
bűntettek elkövetésében. Miután a Szegedi Rendőrka-
pitányság átadta Vrgát az Országos Rendőr-főkapi-
tányságnak, a Fővárosi Bíróság előzetes letartóztatás-
ba helyezte a háborús bűnök elkövetésével vádolt fér-
fit - tájékoztatta lapunkat Papp fudit, az ORFK szó-
vivője. Az egykori börtönőrt jelenleg Budapesten tart-
ják fogva. Mivel Rade Vrga hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyar hatóságok átadják őt a horvát szerveknek, ki-
adatása valószínűleg néhány napon belül megtörténik 
Vrgát tehát Horvátországban állítják bíróság elé, ott kell 
majd bűneiért felelnie. 

K.B. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Árpás Károly, a szegedi Deák Fe-
renc Gimnázium tanára lett az 
egyik győztese a kultusztárca ál-
tal kiírt Mátyás-filmpályázatnak. 
Három irodalmi forgatókönyvet -
a szegedi szerzőén kívül a buda-
pesti Gasparovich Lászlóét és Ko-
ma r Istvánét - vásárol meg a 
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma a felhívásra bekül-
dött 36 érvényes pályamű közül, 
miután Rockenbauer Zoltán kul-
tuszminiszter elfogadta a pályáza-
tok elbírálására összehívott bi-
zottság állásfoglalását. 

A minisztérium 500-500 ezer 
forintot fizet a győztes pálya-
művekért. A pályázatot öttagú 
zsűri értékelte, amelynek tagja 
volt Várhegyi Attila, a tárca koráb-
bi politikai államtitkára, André 
Szőts producer, Sándor Pál ren-
dező, Fonyó Gergely rendező és 
Giorgio Pressburger, a budapesti 
Olasz Kulturális Intézet igazgató-
ja. , 

Árpás Károly 1980-ban végzett 
a JATE magyar-történelem-finn-
ugor szakán, majd észt mű-
velődéstörténetből szerzett egye-
temi doktori fokozatot. Rendsze-
resen jelennek meg írásai, fordí-
tásai hetilapokban, folyóiratok-
ban. 

Az ismert városvédő a szegedi Szent István téri víztorony előtt is 
fölállította kameráját. Részletek a 4. oldalon. Fotó: Schmidt Andrea 

Ördög bújt 
a teológusba 
Néhány hétig pofozkodó férfi tar-
totta rettegésben a szegedi nőket. 
A két nappal ezelőttig egy isme-
retlen férfi előzmények nélkül, 
váratlanul sújtott le áldozataira, 
akiket borzasztó erővel arcul ütött, 
majd szó nélkül távozott. Legsú-
lyosabb sérüléseket annak a sze-
gedi nőnek okozott, akire egy 
gyorsétteremben támadt: neki ki-
ütötte három fogát és eltörte az 
orrcsontját. Az asszony az azóta 
szűnni nem akaró fejfájása miatt 
még jelenleg is neurológushoz jár. 
A sértettek a rendőrség nyilván-
tartásában szereplő fotók között 
felismerték támadójukat. A Sze-
gedi Rendőrkapitányság bűn-
ügyi osztályának akciócsoportja 
hétfő este kilenc óra körül elfog-
ta a támadót. A 34 éves V Sándor 
nem teljesen beszámítható, a ró-
la készült pszichiátriai jelentésben 
az olvasható, hogy tudathasadá-
sos elmebeteg. A szegedi fiatal-
ember iskolai végzettsége okleve-
les teológus. V Sándor nem gya-
korolja hivatását, a református 
egyház évekkel ezelőtt rendelke-
zési állományba helyezte. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kedden nem dőlt el megmentik-e a ruhagyári munkahelyeket 

Félelem és bizonytalanság 

Árpás Károly 
is nyert 
a Mátyással 

Ráday Mihály forgat 

A Szegedi Ruhagyárban tegnap 
borítékokat bontot tak. Lejárt 
ugyanis annak a pályázatnak a 
határideje, amelynek keretében 
befektetők tehettek ajánlatokat 
az üzemre, valamint a telkekre 
felszabdalt ingatlanvagyonra. 
Kedden városszerte az a hír is 
elterjedt, hogy bezárják a gyárat, 
ám erről egyelőre még nincs szó. 

Elfogyott a hitelezők türelme, 
rövid időn belül lakat kerülhet a 
ruhagyárra - tudtuk meg tegnap 
délelőtt. Amennyiben a tanácsko-
zásra összeült hitelezői választ-
mány úgy dönt, leállhat az az 
üzem, amely felszámolása alatt is 
folyamatosan termelt. Egyszerre 
négyszáz ember kerülhet az utcá-
ra. Utóbb kiderült: tegnap bontot-
ták ki azokat a borítékokat, ame-
lyek a gyár sokadszori meghirde-
tésére érkeztek, s az ajánlatok 
birtokában tárgyaltak a jövőről. 
Eközben szivárgott ki az infor-
máció: akár a legrosszabb is bekö-
vetkezhet. 

Folytatás a 3. oldalon A Szegedi Ruhagyár volt főbejárata és a régi porta épülete mar elkelt. Fotó: Karnok Csaba 

HATÉKONYAN HIRDETNI! 


