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Temetési botrány: nem hűtötték a halottat 

Kártérítést kérnek 
kegyeletsértés miatt 

Új trolijárat, meghosszabbított vonalak, nagyobb járműpark 

Százhúszmilliós fejlesztés 
Kegyeletsértés miatt kártérítést 
követel Lele József egy szegedi 
temetkezési vállalkozótól, mi-
vel édesanyját nem tudta nyi-
tott koporsóban felravatalozni, 
mert a holttest hűtés hiányában 
elfekedett és oszlásnak indult. 
Ráadásul a történtek óta aludni 
sem tud. Az érintett vállalat 
azonban nem érzi vétkesnek 
magát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ifjabb Lele József édesanyja egy 
hónappal ezelőtt hunyt el. Ta-
nyájukról egy szegedi temetkezé-
si vállalkozás, a Szögi és Társa 
Kft. szállította el a holttestet és a 
cég által bérelt hűtőhelyiségbe 
vitte. A temetést azonban a csa-
lád egy másik vállalkozással in-
téztette, amelynek képviselői a 
temetés előtti napon felhívták a 
hozzátartozókat, hogy Szögiék-
nél elromlott a hűtő, ezért átszál-
lították a holttestet a patológiá-
ra, oda kell menni érte. Lele Jó-
zsef a patológián szerette volna 
megnézni édesanyja holttestét, 
ám ezt nem engedték meg neki, 
ezért a sofőrt kérte meg, hogy el-
lenőrizze a testet. A férfi el-
mondta, hogy a néni már fekete, 
a test oszlásnak indult. 

Lele József ezután elment a 
Szögi és társa irodájába, magya-
rázatot kért, miért nem vette 
észre senki, hogy napok óta 
nincs hűtés a halottaskamrában. 
Akkor azt mondták neki, hogy 
kártalanítják, ám amikor a na-
pokban ismét tárgyalt a cég ügy-
vezető igazgatójával, erről már 

szó sem volt. Gönczi Judit ügyve-
zető azt mondta, adja írásba pa-
naszát, ezután majd mérlegelik 
az esetet. Lele József ügyvédje ta-
nácsára semmit nem írt le, ha-
nem a rendőrségre ment feljelen-
tést tenni kegyeletsértés miatt. 

A Szögi és Társa Kft. ügyveze-
tő igazgatója szerint megalapo-
zatlan a férfi követelése. A hölgy 
elmondta, a hűtő hét végén 
romlott el, ezért nem vették ész-
re, mivel azonban akkor senki 
nem nyitogatta az ajtót, a helyi-
ségben mindössze egy fokkal 
volt magasabb a hőmérséklet az 
előírtnál. A nénin kívül még öt 
másik testet tároltak ott és 
egyiknek sem volt semmi baja. 
Az elfeketedés pedig természe-
tes, hiszen a hölgy agyvérzésben 
halt meg - tette hozzá az igazga-
tó. Gönczi Judit ugyanakkor azt 
elismerte, hogy elhangzott egy 
ígéret a kártalanításra, „azt 
azonban nyugdíjas nagyma-
mám mondta, mivel Lele József 
olyan mérgesen kiabált vele, 
hogy megijedt". 

Lele József hangsúlyozta, nem 
nyugszik, amíg nem kap kártala-
nítását. Édesanyját nem tudta 
nyitott koporsóban felravataloz-
ni, mióta pedig ő is látta a holt-
testet, nem tud aludni. Úgy gon! 

dolja, ha a Szögi és társa intézte 
volna a temetést is, talán édes-
anyja holtteste is megfelelő álla-
potban maradt volna a temeté-
sig, úgy, ahogyan a másik öt. A 
történteken már nem tud változ-
tatni, de a kegyeletsértés miatt és 
az édesanyja emlékéért a végső-
kig fog harcolni igazáért. 

Az Aradi vértanúk terén hamarosan nemcsak a villamos, hanem a troli is megáll. Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

A 7-es troli elindításával könnyebben meg-
közelíthetővé válik a Huszár utcai ok-
mányiroda, valamint a Szepark-telep, aho-
vá a szabálytalanul várakozó autókat vi-
szik. 

A vonalat a felső vezetékek fölújításával és 
új, a korábbinál nagyobb teljesítményű táp-
kábel fölszerelésével (utóbbi költsége közel 
15 millió forint) tehetik ismét üzemképessé. 
Újdonság, hogy a munkavezetéket úgyneve-
zett delta fölfüggesztés tartaná, amely rugal-

masabb a réginél, így a kocsik gyorsabban ha-
ladhatnának, az áramszedő kiugrásának ve-
szélye nélkül. A felső vezeték váltóit rádió-
hullámok irányítanák. A 7-es troli elindítása 
20 millió forintba kerül. 

Meghosszabbítanák a 8-as troli vonalát: 
a Madách utcából érkező kocsik a Kálvin 
térnél kanyarodnának a Tisza Lajos körút-
ra, s haladnának az Aradi vértanúk teréig. 
A beruházás költsége mintegy 40 millió fo-
rint. 

Az SZKT terveiben új trolivonal elindítása 
is szerepel. A 6-os jelzésű járat a Csáky utcai 

telepről, az Északi városrészt és Rókust hatá-
roló Körtöltés utcán, majd a Jakab Lajos ut-
cán át érne a Klapka térre, onnan a Nagykör-
úton folytatná útját a Vár utcai végállomásig. 
A 6-os trolivonal összekötné Rókust a Belvá-
rossal. A vonal kiépítése megközelítőleg 60 
millió forintos költséget jelent. 

A hálózatbővítés mellett 12 troli beszerzé-
sét is tervezi az SZKT. A fejlesztés megvalósí-
tásával 380 ezer kilométerrel futnának töb-
bet a jelenleg évente összesen 1 millió 600 
ezer kilométert teljesítő trolibuszok. 

NY. P. 

BALESETEK 
Súlyos sérüléssel szállítottak 
kórházba tegnap délután a men-
tők egy ásotthalmi lakost. A férfi 
Fiat Tipo típusú autójával Szeged 
felé tartott az 55-ös főúton, ami-
kor egy kanyarban rosszul mérte 
fel a sebességet, a kocsi kisodró-
dott és felborult. A másik tegna-
pi bajai úti baleset már kevésbé 
fájdalmas következményekkel 
járt. Ásotthalom közelében egy 
álló Mercedesnek hátulról neki-
hajtott egy Iveco. Személyi sérü-
lés nem történt. 

SZEMKÖZT AZ M5-OSSEL 
Az M5-ös autópálya lesz a téma 
a VTV Szeged és a Délmagyaror-
szág közös műsorában, a Szem-
köztben ma este 7 óra 10 perctől. 
A műsor vendége Gedei Zoltán, 
az M5-ös Autópályáért Alapít-
vány titkára. Öt faggatja a kiala-
kult helyzetről és a térségben la-
kók lehetőségeiről Márok Ta-
más, a VTV újságírója és Kovács 
András, lapunk szerkesztője. A 
műsor szerkesztett változatát 
szombati Szieszta mellékletünk-
ben olvashatják. 

Csütörtökön írják alá a testvérvárosi szándéknyilatkozatot 

Pulával épül a kapcsolat 
Magyar hetet rendeznek hétfőtől Horvátország-
ban, az Isztriai-félszigeten fekvő Pulában, amely 
testvérvárosi szándéknyilatkozatot ír alá Sze-
geddel. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A horvátországi Pulában (Pólában) régóta élnek 
magyarok, ezért természetes, hogy a település 
mind szorosabb kulturális és gazdasági együttmű-
ködésre törekszik Magyarországgal - jelentette ki 
Luciano Delbianco, a város polgármestere, aki hét-
főn este Csóti György zágrábi magyar nagykövettel 
megnyitotta az idei magyar hetet. 

A rendezvénysorozat két legfontosabb esemé-
nye a Szeged és Pula közötti testvérvárosi szán-

déknyilatkozat aláírása, valamint a város híres 
római kori arénájának színpadán az István, a ki-
rály című rockopera szombati jótékonysági elő-
adása lesz. A bemutató védnöke Mádl Dalma, a 
Magyar Köztársaság elnökének felesége és Milka 
Mesic, a horvát államelnök felesége. A bevételt 
pedig a mellrák elleni küzdelem támogatására 
fordítják. 

A testvérvárosi szándéknyilatkozat csütörtöki alá-
írására Botka László polgármester vezetésével szege-
di küldöttség utazott Pulába. Valószínűleg már a 
nyáron létrejöhet a tényleges testvérvárosi kapcso-
lat, amely alapján még szorosabb együttműködés 
alakulhat ki a Szegedi Szabadtéri Játékok és a pulai 
Hisztria Fesztivál között. Újabb lendületet kaphat a 
már meglévő idegenforgalmi együttműködés is. 

Drog nélkül, 
tisztán 
Drogellenes hetet hirdetett meg 
a Gyermek-, Ifjúsági és Sport-
minisztérium. A programsoro-
zatba Szeged csütörtökön, a ká-
bítószer-ellenes világnapon 
kapcsolódik be. 

Szombatig tart az az országos 
kampány, amely a „Rajtad mú-
lik, tőled is függ - drog nélkül, 
tisztán" címet viseli. A drogel-
lenes hét keretében Szegeden 
csütörtökön, a kábítószer-elle-
nes világnap alkalmából a Far-
kasinszky Terézia Ifjúsági 
Drogcentrum munkatársai dél-
után kettőtől a Dugonics térre 
várják az érdeklődőket és az 
érintetteket. 

- A Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium támogatásá-
val egy kötetlen beszélgetésre 
hívjuk a szegedieket - mondta 
Törzsök Helga, a drogcentrum 
munkatársa. - Információs, ta-
nácsadó sátrunkban igyekszünk 
minden kérdésre válaszolni. A 
fórum mellett egy kiállítással is 
kivonulunk a térre. 

A nemrég befejeződött általá-
nos és középiskolásoknak hirde-
tett rajzpályázatunk legszebb al-
kotásai lesznek egészen este 
nyolcig láthatók. 

Jogi tanácsadói fórumot is 
szerveznek, ahol a legfontosabb 
kérdésekre próbálnak meg köz-
érthető válaszokat adni. 

G. SZ. L. 

Júhus 2-án megnyílik a vásár 

Szegedről szól a Szeged Expo 
Szegedi kiállítók helyi ízekkel 
és zenével várják az érdeklő-
dőket a jövő héten kezdődő Sze-
ged Expóra. 

Július 2-án délelőtt 10 órakor 
megnyílik a Szeged Expó a tavaly 
épített Hangár kiállítás- és kon-
ferenciaközpontban, a Kereskedő 
közben. A helyszínen már foly-
nak az előkészületek, július 2. és 
6. között mindennap 10 és 19 
óra között közel száz kiállító mu-
tatkozik be a három csarnokban 
és a szabadban. A csarnokokban 
már minden hely elkelt. 

Mint ahogy azt Gellért Ákos-
tól, a vásárszervező Gellért és 
Fiai Consulting Kft. tulajdono-
sától megtudtuk, az idei Szeged 
Expó a „szegediséget" helyezi a 
középpontba. A kiállítás rende-
zői koncepciója alapján hívták 
meg az összes helyi szolgáltatót, 
hogy mutassák be jelenüket és 
jövőjüket a lakosságnak, Szeged 
pilléreiként. 

A felkérést elfogadta a város-
háza, az egyetem, a színház, a 
Dégáz, a Démász, a Vfon, a 
Szegedi Vízmű, az SZKT, az 
OTP és a CIB Bank, a médiu-
mok közül pedig a Délmagyar-
ország és a Rádió 88. Az embe-
rek egy kvázi ügyfélszolgálati 
irodában egy helyen találkoz-
hatnak a szolgáltatókkal, s a 
két fél remélhetően közelebb 

Egy éve így készülődtek a nyitásra. Fotó: Karnok Csaba 

kerül majd egymáshoz. A szol-
gáltatók mellett a legtöbb kiál-
lító az építőipart képviseli. Ők 
azzal is színesebbé, érdekeseb-
bé teszik a vásárt, hogy a saját 

maguk által épített pavilonban 
mutatkoznak be. 

A látogatók a kiállítás megte-
kintése közben, avagy után helyi 
előadók és zenekarok programjai 

közül válogathatnak és helyi íze-
ket kóstolhatnak meg. A színpa-
don rendszerint délután 3-tól 
(szombaton és vasárnap már a 
nyitástól) szegedi zenekarok és 
művészek, köztük a Molnár Di-
xie, a Storyville, a Móra, a Stone, 
a Paris Swing lépnek fel. A vásári 
büfé szolgáltatásait pedig min-
dennap egy másik szegedi étte-
rem egészíti ki olyan finomsá-
gokkal, mint a babgulyás cipó-
ban, a vasalt csirke, az ökörsült 
és a bográcsban főtt egész hal. ' 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a vásár ide-
je alatt szerdán szerb-magyar üz-
leti találkozót, csütörtökön vám-
szakmai napot, pénteken építő-
ipari és lakberendezési szakmai 
napot, az ITD Hungary csütörtö-
kön fogyasztóvédelmi szeminá-
riumot, a Magyar Villamos Mű-
vek pedig pénteken partnertalál-
kozót rendez a Hangárban. 

Egy belépőjegy ára 400 forint, 
egy négytagú család 1000 forin-
tért tekintheti meg a vásárt. A 
hármas csarnok közepére a ren-
dezők kívánságboxot építenek, 
amelybe mindenki bedobhat egy 
papírt vágyaival, elképzeléseivel, 
s amelyet majd csak a kiállítás 
zárását követően bontanak fel. A 
Tisza Volán Rt. idén is indítja in-
gyenbuszait a Mars tér és a Ke-
reskedő köz közötti útvonalon. 

F.K. 

Lebukott 
a csiga-
csempész 
Több mint 270 jogsértő cse-
lekményt derítettek fel a dél-al-
földi régió pénzügyőrei az el-
múlt napokban. 

Gyulán egy román kamion rak-
terében 4 ezer 256 karton ma-
gyar, adójegy nélküli cigarettát 
fedeztek fel a fináncok. A csak-
nem 15 millió forintot érő szál-
lítmányt a vámhivatal lefoglalta. 

Röszkén B. M. szerb állampol-
gár kocsiját vizsgálták át tüzete-
sebben a pénzügyőrök. Bár a dél-
ről érkező utas azt állította, nem 
szállít elvámolni való árut, a tás-
kájából előkerült 64 darab fa-
gyasztott - a nemzetközi termé-
szetvédelmi egyezmény alapján 
védett - éti csiga. Mivel a szerb 
utazó nem rendelkezett a magyar 
természetvédelmi hatóság beho-
zatali engedélyével, a vámhivatal 
a 128 ezer forint értékű csigát le-
foglalta, szállítójukat természet-
károsítás bűncselekményének 
elkövetése miatt feljelentették. 

Ugyancsak Röszkénél akart 
belépni B. D. szerb állampolgár, s 
ő is úgy nyilatkozott, semmi el-
vámolnivalója nincs. Am kocsija 
csomagtartójában elrejtve 200 
darab 1 milliliteres, Testosteron 
Depó teljesítményfokozó szert 
tartalmazó ampullát találtak. 

B. Z. 

HÍREK 

BENEDEK GYÖRGY AZ ÚJ 
DÉKÁN AZ ORVOSKARON 
Benedek György professzort vá-
lasztotta tegnap dékánnak a Sze-
gedi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Kara. A le-
köszönő dékán, Lonovics lános a 
jövőben az SZTE Orvos- és 
Gyógyszerésztudományi Centru-
mának elnöke lesz. Lonovics pro-
fesszort az orvoskar tegnap nagy 
többséggel támogatta, a gyógysze-
részkar a napokban dönt. 

ÚJHELYI FOGADÓÓRÁT TART 
Lakossági fogadóórát tart ma Új-
helyi István. A szocialista ország-
gyűlési képviselő délután 3 és 5 
óra között várja az érdeklődőket 
az MSZP szegedi székházában, a 
Tisza Lajos körút 2-4. szám alatt. 


