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Mérgezett paprika két megyei boltban 

Milliós bírságot 
róhatnak ki 
Csongrád megyében két Plus Áruházban találtak 
mérgezett paprikát. A növényvédelmi felügyelők 
az elmúlt hét végén szinte a végkimerülésig 
dolgoztak. A határokon nem ellenőrzik az árut, 
az üzletekben csak szúrópróbaszerűen, a költ-
ségek hatalmasak. 

Egy hét alatt lezárult a mérgezett zöldpaprika bot-
rány az országban, utóbb az is kiderült, a hatóságok 
már jóval azelőtt tudtak a szállítmányról, mielőtt a 
sajtóban robbant volna a méregbomba. Azt követő-
en, hogy először a Somogy megyei növényvédelmi 
szolgálat felügyelője bukkant növényvédő szerrel 
szennyezett marokkói eredetű paprikára a múlt hé-
ten szerdán, riasztották az összes szolgálatot -
idézte fel a történteket Gavallér József, a Csongrád 
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazga-
tója. 

A megyei szolgálattól a múlt hét csütörtökétől 
vasárnapig kilenc felügyelő 27 boltot ellenőrzött, 
15 helyen vettek mintát, s két Plus - egy vásárhelyi 
és egy szegedi - élelmiszer-áruházban pozitív min-
tára is bukkantak. Ez vasárnap éjszaka derült ki. 

Ilyenkor még egy vizsgálatot elrendelünk a biz-
tonság kedvéért - avatott be a részletekbe Gavallér 
József- s miután meggyőző eredmények birtokába 
jutottunk, értesítettük a megyei tisztiorvosi szolgá-
latot. A zárlatról ugyanis csak az ÁNTSZ dönthet, 
igaz, ekkor mindkét felügyelő részt vesz a munká-
ban. A tisztiorvosok különben egy-egy ilyen ügy ki-
pattanásakor maguk is elvégzik a vizsgálatokat. 

Az igazgató elmondta: sajnos, hasonló esemé-
nyekre bármikor számítani lehet, mivel fenntarta-
nak ugyan 24 órás határszolgálatot, de a zöldséget a 
padlizsán kivételével nem kell vizsgálniuk. A fel-
ügyelő az összes külföldről érkező egyéb szállít-
mányra ráüti a bélyegzőjét, hogy „az áru nem vizs-
gálatköteles". 

A boltokban történő szúrópróbaszerű ellenőrzé-
sek költségeit - egy elemzés 30-50 ezer forintba ke-
rül - a szolgálatnak magának kell kigazdálkodnia. 
Csak akkor terhelheti rá a kereskedőre, ha mérge-
zett árut találnak a felügyelők. A most lezárult 
szennyezett marokkói paprikaügynél szerencsére 
sikerült megfogni a forgalmazót, a MO-TA Kft.-t, 
amelynek telepére visszaszállították az árut. Való-
színűleg a minőségvédelmi bírság maximumát, 2 
millió forintot rónak ki a kft.-re, ráadásul duplán, 
hiszen mindkét szolgálat bírságol. 

F. K. 

Most minden T O T Á L G Á Z PB-cjázcsere-
telepon azonnali ajándékkal, tikár 1000 Ft 
(bruttó) árkedvezménnyel és SMS-
látőkkal várjuk Önt. Nyereményjátékunkban 
értékos műszaki cikkek várnak önre. 
Fődíj: Samsung házimozi-rendszer 
színes televízióval. 
Részletek a PB gázcseretelepeken 
Az akció időtartnma: 2005 márclur, Tpi 
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ablakemelő etöt gyári CD-s rádió, 4 hangszóró, NATS inditósgátió, 
fékasszisztens, 
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Sok urnát „elfelejtettek" elvinni a hozzátartozók 

Halotthamvasztó a Bajai úton 

Renault andevú 

SZÉLES VÁLASZTÉKRA 
VÁGYIK? 

Mégane Azure 0%-os THM-mel! 

Légkondicionáló, 2 légzsák, szervokormány, távirányítású központi zár. 

Közel húsz éve működik Szegeden 
halotthamvasztó. Eddig mintegy 85 
ezer elhunyt földi maradványai ke-
rültek itt urnába. Ma már egyre 
kevesebb hamvasztást rendelnek 
Szegeden, ugyanis míg két évtizede 
mindössze 3 hamvasztó működött 
az országban, addig napjainkban 
már 13 a krematóriumok száma. 

Mintha fel sem építették volna. 
Mintha fehér épülete nem is fogadná 
a Baja felől Szegedre érkezőket. Igen, 
mintha ez az épület nem is lenne 
Csongrád megye székhelyének része, 
annyira hallgatunk róla. Pedig ésszel 
felfogjuk,-hogy a halál magának az 
életnek a része, a halotthamvasztó 
legfeljebb akkor kerül szóba, amikor 
egy-egy családban megtörténik a drá-
ma, búcsúzni kell valamelyik hozzá-
tartozótól. 

Az idősebbek még emlékeznek rá, 
valaha összesen két halotthamvasztó 
működött az országban, a holtteste-
ket vagy Budapestre, vagy Debrecen-
be kellett szállíttatnia annak, aki az 

ÖRÖK NYUGALOM 
a j Bár az árakat jelentősen befolyá-

solhatják a strhelydíjak, egy á t la -
gos hamvasztásos búcsúztatás 
4 0 - 4 5 ezer forintba kerül, attól 
függően, milyen távolságról kell az 
elhunytat a hamvasztóba száll í ta-
ni, m(g egy urnafülke újabb 2 0 - 2 2 
ezer forintos költséget jelent. Ám 
m a már arra is adott a lehetőség, 
hogy a hozzátartozó hazavigye 
hozzátartozója urnáját , e l temettet -
heti egy meglévő sírhelyben Is. De 
találkoztak már a temetkezési vá l -
lalat munkatársai olyan kéréssel 
is, amikor a családtagok a Tiszá-
ban, vagy mondjuk a mártélyi 
holtágban helyeztették örök nyu-
galomra a hamvakat . 

A halotthamvasztó épülete Szeged szélén 

urnás temetést választotta. Aztán fel-
épült a szegedi hamvasztó 1985 őszé-
re, s napjainkig több mint 85 ezer 
holttest került itt urnába. 

- Kezdetben az ország szinte min-
den tájáról érkeztek ide elhunytak -
emlékezett a 80-as évekre Hódi Lajos, 
a Szegedi Testamentum Temetkezési 
Kft. igazgatója, aki a krematórium 
munkáját is felügyeli. - Ám később 
sorra épültek a hamvasztok, s bár az 
ország igényeit a négy legkorszerűbb, 
a budapesti, a debreceni, a siófoki és a 
szegedi el tudná látni, számuk az ez-
redfordulóra elérte a tizenhármat. így 
például ma már Csongrád megyén 
belül Csanádpalotán is üzemel egy 
másik halotthamvasztó. így csökkent 
Szegeden a hamvasztások száma. 
Míg korábban 6-7 ezer hamvasztást 
is végeztünk, addig 2003-ban 
3200-ra, tavaly pedig közel 2500-ra 
került sor. Leginkább Csongrád me-
gye nagyobb, Békés megye kisebb ré-
széről érkeznek hozzánk holttestek, 
míg a Bács-Kiskun megyében elhuny-
tak hozzátartozói közül leginkább a 

Baja és Kiskunhalas környékén élők 
döntenek úgy, hogy a szegedi krema-
tóriumban hamvasztatják el szeret-
tük földi maradványait. 

Korábban idegenkedtek a hamvasz-
tásos temetéstől, napjainkra azonban 
Szegeden az elhunytak mintegy 70 
százalékát temetik urnába - mondta 
Hódi Lajos. Ez jórészt azzal magya-
rázható, hogy a temetésnek ez a válfa-
ja jóval olcsóbb, mint a hagyomá-
nyos, koporsós temetés. 

- Sajnos olyan is előfordul, hogy a 
hamvasztás után senki nem jelentke-
zik az urnákért. Őrzünk olyan urnát 
is, amibe még a rendszerváltás előtt 
kerültek a hamvak, s közel 250 olyat, 
amiért elfelejtettek a hozzátartozók 
eljönni. Ugyanakkor a Belvárosi te-
metőben az utóbbi huszon-egyné-
hány évben több ezer olyan urna ta-
lálható, aminek tárolási költségét 
nem fizették ki a hozzátartozók. Ezek 
a hamvak háromszori meghirdetés 
után közös nyughelybe kerülnek -
tudtuk meg Hódi Lajostól. 

Számos ismert ember földi pályafu-

Fotó: Miskolczi Róbert 

tása fejeződött be a szegedi hamvasz-
tóban eddig. így például Horváth Ede, 
a győri Rába Vagon és Gépgyár egyko-
ri nagytekintélyű vezérigazgatójától 
is Szegeden búcsúztak el László atya 
gazdagréti plébános kegyeleti szertar-
tásvezető irányításával. A hamvakat 
ezt követően az atya maga szállította 
repülőgéppel Győrbe, ahol Horváth 
Ede hamvait a Rába folyóba szórták. 

Szeged halotthamvasztója korábban 
tekintélyes nyereséggel dolgozott, s a 
bevételből a Szegedi Testamentum Te-
metkezési Kft., amely a szegedi önkor-
mányzat cége, nagy összegeket tudott 
fordítani az önkormányzati kezelésben 
lévő temetők fejlesztésére, gondozásá-
ra. Bár a hamvasztás ma sem vesztesé-
ges tevékenység, a bevételük jóval ki-
sebb, hiszen nem folyamatosan, csu-
pán szakaszosan működik a hamvasz-
tó - mondta el Hódi Lajos. Kedden és 
szerdán felfűtik a kemencéket 900 Cel-
sius-fokra, s gyakorlatilag egy-másfél 
műszakban üzemel a hamvasztó pén-
tekig. 

BÁTYI ZOLTÁN 
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Molnár Autóház Kft. 
Szeged, Dorozsmai út 8. 

Tel./fax: 62/420-237 

minden 
mellette szól 
A magánnyugdíjpénztári befektetések terén 2004-ben 
az NG Mii(jánnyugdíjpén/t<ir várhatóan a legnagyobb 
hozamot érte el a nagy pénztárak* közül, így kiemelkedő 
reálhozamot biztosít pénztártagjai számára. 

19,0% 

ING 

Referenciahozamok** 2004 

Többi nagy 
pénztár átlaga 

Éves infláció 

ING M> 
ING M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R 

ING TeleCenter: 06-40/464-464 
nyugdijpenztar@ing.hu 
www.ing.hu 

50 000 fö feletti magannyixyJijpénztârak. 
• A fx'tektetési politika alapján becsült bruttó hcaam Átlagérték: 

a Pénzügyi Kózlörry 2004/10 számában megjelentetett adatok szerint, 
a maximális rész vény megoszlást feltételezve Számítási mórtsz» negyed-
éves referenciahozamok láncszorzata. 
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