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Az ország két különbözõ, egy-
mástól távol esõ városában talált 
porhüvelyek nemcsak a hely-
bélieket, de az egész országot 
megdöbbentették. Miskolcon 
az a pletyka is szárnyra kapott, 
hogy a tömegsírban az 1956-
os forradalomban kivégzetteket 
találták meg. – A Pannon-tenger 
Múzeum építésének elõkészítõ 

munkálatai során találtuk meg 
a több mint harminc ember 
földi maradványait – mondja 
Szolyák Péter, a Herman Ottó 
Múzeum ásatásvezetõje. 

– A holttestek valószínûleg a II. 
világháború óta nyugszanak az 
adott terület alatt. Több, katonai 
kórházban elhunyt, de hivatalo-
san soha el nem temetett ember 

maradványait azonosítottuk. A 
sínbe, gipszbe rakott végtagok, 
amputált lábak, a kórházi esz-
közök, például a katétercsövek 
is ezt erõsítik meg – árulja el 
az ásatásvezetõ, aki a fej nélkül 
talált csontvázra is magyarázattal 
szolgál. – A szóban forgó terüle-
tet évtizedekkel ezelõtt megboly-
gatták. Az akkori földmunkák 
során munkagép okozhatta a 
csontváz csonkolását, nem pedig 
mészárlás vagy kivégzés. 

Kis híján összeesett a látvány-
tól annak a szombathelyi háznak 
a tulajdonosa, aki pincéjében, a 
lépcsõ alatt több koponyadara-
bot és öt-hat emberi csontvázat 
talált. – Ahhoz, hogy ponto-
san megállapítsuk az elhunytak 
korát és kilétét, további vizsgála-
tokra van szükség – tudtuk meg 
Tangl Lászlótól, az Igazságügyi 
Szakértõi és Kutató Intézetek 
Szombathelyi Intézetének igaz-
gatójától. Miután az elhunytak 
kis helyen, rendezetten helyez-
kedtek el, valószínûsíthetõ, 
hogy családi kriptát találtak 
a szombathelyi Mátyás király 
utcai ház alatt. Julius Athina 

A magyar Starsky és Hutch

Munkája tartja folyamatosan kondiban a két rendõrt, 
hiszen mindketten a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 
Alba Bevetési Alosztályának munkatársai. Elsõsorban 
a keményfiúk, azaz az erõszakos bûncselekmények 
elkövetõinek a becserkészése a feladatuk. 

– Alosztályunk nevéhez köthetõ a fehérvá-
ri maffiaperben érintettek elfogása, de például 
a móri bankrablásnál mi érkeztünk elsõként 
biztosítani a helyszínt – mondja Kormos István 
alezredes, a legjobb hazai járõrpáros egyik tagja, 
aki húsz éve rendõr. Õri Tamás 10 éve lépett a 
rendõrség kötelékébe, nyolc éve kollégák. 

Az alezredes gépésztechnikusként annak idején 
nem tudott elhelyezkedni, és a kötelezõ sorkatonai 
szolgálathoz sem volt nagy kedve, ezért rendõrnek 
jelentkezett. Õri zászlós hivatásos vadásznak 

tanult. Eredeti szakmája és mostani hivatása között 
azért fel lehet fedezni némi párhuzamot, hiszen 
most is vadászik, csak éppen nem állatokra. Azt 
azért bevallja, Clint Eastwood „lövöldözõs” filmjei 
nagy hatással voltak rá.  Julius 

A rendõrök országos háromtusa-bajnok-
ságán eldõlt: az induló 14 csapat közül két 
Fejér megyei rendõr, Kormos István és 
Õri Tamás a férfi járõrpárosok legjobbja.

Az Omninvest visszaadná a támogatást

A Kormányzati Ellenõrzési 
Hivatal közleményében leírja: 
„Valószínûsíthetõen a hivatal 
büntetõfeljelentését vonja maga 
után jogosulatlan gazdasági elõny 
megszerzése miatt.” A Vám- és 
Pénzügyõrség pedig már ház-
kutatást is tartott az Omninvest 
székhelyén. Az Omninvest Deve-
lopment Kft. 2006-ban 2 milliárd 
forint állami támogatást kapott a 
H5N1 elleni védõoltás tömeges 
elõállítására alkalmas gyártástech-
nológia kifejlesztésére. 2009-ben 

az Európai Bizottság Versenyjogi 
Fõigazgatósága vizsgálatot indí-
tott, mert a cég nem tartotta be az 
uniós versenyjogi szabályokat. A 
KEHI mostani közleménye is ezt 
erősíti meg, mivel az Omninvest 
Development Kft. a saját leányvál-
lalatát, az Omninvest Kft-t bízta 
meg a kutatás-fejlesztéssel a sza-
bályokban elõírt független piaci 
szereplõ helyett. A vizsgálat szerint 
a kft. az állami támogatásból érték-
papírokat vásárolt, és olyan dolgo-
zók bérét rendezte, akik az oltó-

anyag kifejlesztésében közvetlenül 
részt sem vettek. Megkerestük 
Németh Zsoltot, az Omninvest Kft. 
szóvivõjét, aki nem kívánt lapunk 
kérdéseire válaszolni. 

Egyébként nem csak az Omnin-
vest használta jogtalanul az álla-
mi támogatást. A KEHI összesen 
7,7 milliárd forint állami pénz fel-
használásáról indított vizsgálatot, 
és számos hiányosságot, hibát, 
hanyagságot talált az elõzõ kor-
mány állami támogatásokkal kap-
csolatos rendelkezéseiben.  U. J.

Kivizsgálják az elõzõ kormány H5N1 ellen való védekezéssel kapcsolatos intézkedéseit. 
A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal az Omninvest ellen vizsgálatot indított, mert az jogta-
lanul használta fel 2 milliárdos állami támogatását. A cég inkább önként visszafizetné 
az összeget, a KEHI szerint azonban ennek ellenére büntetõfeljelentésre számíthatnak.

Az Omninvest 2006-ban 2 milliárd forint állami támogatást kapott a H5N1 elleni vakcina kifejlesztésére 

Miskolcon 30, Szombathelyen 6 holttestet találtak

Kik nyugszanak a tömegsírokban?
Alaposan felborzolta a kedélyeket az a több tucat emberi csontváz, amelyet Miskolcon 
és Szombathelyen találtak. A borsodi megyeszékhelyen a Pannon-tenger Múzeum épí-
tési munkálatai során találták meg a csontokat, Szombathelyen egy ház pincéjében. 

Miskolcon egy múzeum építése során találták meg a csontokat


