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TÉMÁINKBÓL 

LETARTOZTATTAK 
A LAKÁSMAFFIA TAGJAIT 
Az ügy súlyosságára tekintettel a 
rendőrség külön 
nyomozó csoportot alakított ki, 
amelynek tagjai csak a szegedi 
lakásmaffia ügyével 
foglalkoznak. A bíróság előzetes 
letartóztatásba helyezte a már 
korábban őrizetbe vett három 
személyt. 

5. oldal 

BRONZSZOBOR 
AZ ARANYCSAPATNAK 
Egy nyugdíjas orvos ötlete volt, 
hogy a világraszóló 6:3-as 
győzelem ötvenedik 
évfordulójához kapcsolódva 
szobrot állítsanak az 
aranycsapatnak Szegeden. A 
szobrász Kalmár Márton 
vállalkozott a feladatra. 

6. oldal 

A DOROZSMAI ÜLDÖZÖTTEK 
Különös panasza van egy 
háromtagú dorozsmai 
családnak: egybehangzóan 
állítják, hogy évek óta zaklatás 
áldozatai, mi több, valakik 
megpróbálták megmérgezni 
őket. A vizsgálatok nem 
igazolták az állításukat, ám ők 
továbbra is félnek. 

7. oldal 

EURÓPAI CÉG LESZ A MOL 
Közép-Európa 
legnagyobb 
nemzetközi 
olajvállalata -
erre a rangra 
pályázik a Mol 
Rt., amelynek 
vezérigazgatója, 

Mosonyi György a finomítás 
technológiájának 
korszerűsítéséről, többmilliárdos 
távlati beruházási tervekről is 
beszélt lapunknak. 

A pénz beszél 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Senki nem tudja, hogy hány urnafülkét fosztottak ki 

Sírrabló a Dugonics temetőben 

Móricz Szabolcs temetőgondnok mutatja a kifosztott sírhelyet. Fotó: Kamuk Csaba 

Az urnával együtt ellopták egy szegedi asszony édesanyjának hamvait a Dugonics 
temetőből. Az eleddig példátlan eset nyomán felmerült: a sírrabló csak egyszer 
követett el kegyeletsértést, vagy már több urnafülkét is kifosztott. 

- Úristen, nincs itt anyu! Ennyit tudtam 
mondani, majd kiszaladt lábamból a vér, 
amikor megláttam, hogy hiányzik a fülké-
ből az urna - mesélte Rozinka Istvánné. A 
szegedi asszony mindenszentekkor a csa-

ládjával, súlyosan beteg édesapjával, két 
felnőtt gyermekével és vejével látogatott 
ki a szegedi Dugonics temetőbe, hogy el-
helyezze a megemlékezés virágait édes-
anyja síremlékén. 

A kápolnában, ahol száznegyvennégy 
urnafülke található, semmi sem utalt ar-
ra, hogy vandálok pusztítottak volna. 
Amikor Rozinkáné felakasztotta a drót-
kampóra a szalmavirággal díszített toboz-
koszorút, bedőlt a fülke műmárvány fedő-
lapja. Az urnatartó üresen tátongott. 

Folytatása 4. oldalon 

Szabadkán 
cáfolják 
a járvány hírét 
A szabadkai illetékes egészségügyi szer-
vezet főorvosa cáfolja a hét végén neki 
tulajdonított híreket, hétfőn közölte, te-
rületükön nincs A típusú hepatitisjár-
vány. Az ÁNTSZ illetékesei tegnap meg-
ismételték, pánikra nincs ok. 

A hét végén számos, egymással megegye-
ző, többek között a szabadkai illetékes 
egészségügyi intézmény vezetőjének tulaj-
donított hír jelent meg, mely szerint a Vaj-
daságban jelentősen emelkedett a hepatitis 
A vírussal fertőzött betegek száma. A ma-
gyar egészségügyi miniszter, mint azt teg-
nap mi is megírtuk, az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) 
szervezeteit jelölte ki az esetleges intézke-
dések meghozatalára. A déli határátkelő-
helyeken, a röszkein is, óvintézkedéseket 
vezettek be, a vámosok védőkesztyűt, a ha-
tárőrök fertőtlenítő folyadékot használtak 
a fertőző betegség megelőzése érdekében. 

Az ANTSZ Csongrád megyei szervezete 
tegnap rendkívüli sajtótájékoztatót tar-
tott, amelyen bejelentették: a szabadkai il-
letékes egészségügyi szervezet főorvosa, dr. 
Gordena Krtinic tájékoztatása szerint te-
rületükön nincs A típusú hepatitisjárvány. 
Tombácz Zsuzsanna járványügyi osztály-
vezető elmondta, hétfőn felvette a kapcso-
latot a szabadkai tisztiorvosi szolgálattal, 
ahol arról tájékoztatták: augusztus óta ed-
dig 60 fertőzöttet találtak a térségben. A 
főorvos asszony megjegyezte, a szám való-
ban meghaladja azt a határértéket, amely-
től egy betegség járványos méretűnek te-
kinthető, mivel azonban ezek az emberek 
nem egyszerre betegedtek meg, csak hal-
mozott előfordulásról van szó. 

Folytatás a 3. oldalon 

Durva támadás a Pick Szeged elnöksége ellen 

Hátba szúrnak, pedig 
segíteni kellene 
Szurkolói röplapon komoly bírálatok érték a Pick Szeged vezetésének 
elmúlt hétévi munkáját. Kővári Árpád elnök elmondta: a jelenlegi ne-
héz helyzetben nem bírálókra, hanem segítőkre van szüksége a csa-
patnak. De megígérte, hogy mindenre válaszolni fognak. 

írásunk a 19. oldalon 

Mégis Szegedre költözik a makói bőrgyár 

Várost vált az Italo Trade 

Futóhomok is pusztított az autópálya helyén 

A régészek nem késnek 

Az idén százhúszezer négyzetmétert vizsgáltak 
át a régészek. Fotó: Gyenes Kálmán 

A régészek miatt biztosan nem késhet az au-
tópálya-építés Csongrád megyében. Bár az esős 
idő hátráltatja a munkát, a megadott határidőre 
elkészülnek a föltárással. A régészek gazdag szar-
mata sírt, avar kori kemencét éppúgy találtak, 
mint tizennyolcadik századi, félig földbe vájt 
kunyhót. 

Május elejétől az autópálya nyomvonalának száz-
húszezer négyzetméterén végezték el a föltárás és a 
leletmentés munkáját a régészek Csongrád megyé-
ben. Egyszerre öt stáb dolgozik, s úgy szervezik a 
munkát, hogy minél jobban ki tudják használni az 
erőiket. Bár az utóbbi hetek kiadós, nagy esői meg-
nehezítették a munkát, amint lehet, folytatják. Az 
egyik csapat Kiskundorozsma határában azon a 
ponton dolgozik, ahol az autópálya az M43-as út-
hoz fog csatlakozni. 

A kitűzött nyomvonalon előbb géppel, helyen-
ként lapáttal lenyesik a termőréteget. Tapasztalt 
ásatási munkatársak a talaj szerkezetének változá-
sából azonnal észreveszik az egykori sírok, építmé-
nyek nyomát. Ezek határait megjelölik. A stáb le-
fényképezi, lerajzolja milliméterpapírra ezeket a 
foltokat, majd megkezdődik a föltárás és a leletek 
dokumentálása, elszállítása. 

Folytatás a 3. opldalon 

Szegeden már készül a cég új épülete. Fotó: Gyenes Kálmán 

Mégis Szegedre költözik a makói bőripari cég, az 
Italo Trade Kft. A városváltás márciusban la-
punkban cáfolt elképzelése decemberre valóság 
lesz, ugyanakkor a költözés miatt a társaság nem 
válik meg körülbelül száz makói dolgozójától, 
munkába járásuk feltételeiről gondoskodik, mi-
közben további szegedi létszámbővítést is ígér. 

Az olasz-magyar vegyesvállalat, a tizenhárom éve 
Makón bőripari termékékeket gyártó Italo Trade a 
telephelyét 2001-ben szinte teljesen elpusztító tűz-
vész óta keresi helyét. A sikeres cég a tűz után sem 
állt le: a makói Thermo-Fég Kft.-tői bérelt csarno-
kokban mintegy százhúsz alkalmazott folytathatta 
a munkát. Ugyanakkor idén tavasszal Szeged város 
vezetői bejelentették, hogy a megyeszékhely ipari 
parkjába egy makói székhelyű olasz-magyar társa-

ság egy száznegyven főt foglalkoztató üzemet tele-
pít. Akkor az Italo Trade Szegedre költözésének hí-
rét az olasz társtulajdonos lapunkban cáfolta, illet-
ve a Makón leégett Liget utcai telephelyük felújítá-
sát idén szeptemberre ígérte. 

Kiderült az is, hogy az Italo Trade és a szegedi ipa-
ri park területén raktárhelyiséget vásároló IM-SZE 
nevű, olasz-magyar kft. tulajdonosi körében van-
nak átfedések. Mára viszont az vált nyilvánvalóvá, 
hogy a makói Italo Trade mégis Szegedre költözik, s 
miközben a makói alkalmazottaknak - ingázás 
árán ugyan, de - munkahelyük megtartását ígérik, 
a megyeszékhelyen - a remélt száznegyven helyett 
körülbelül tíz, de mégis - új munkahelyek terem-
tődnek. 

írásaink a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

