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Továbbra is kéráés maraá, hogy ki verte halálra a makói prímást 

Megszűnt a nyomozás a Simon-ügyben 

A kép bal szélén az egykori prímás, Simon Géza látható Simon László nem adja fel, tovább harcol igazáért Fotó: Szabó Imre Fotó: családi archívum 

Megszüntette a nyomozást a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság egy ötven évvel ezelőtti 
gyilkosság ügyében. A makói Simon László azt 
állítja, édesapját annak idején karhatalmisták 
verték halálra, és ezért kártérítési pert is indított 
az állam ellen - a rendőrség viszont úgy gondolja, 
a tettesek nem lehettek karhatalmisták, ráadásul 
szándékuk nem az emberölés lehetett, ezért az 
ügy elévült. Simon László fellebbez, és attól tart, 
el akarják tussolni az ügyet. 

Lapunkban már többször írtunk arról, hogy a ma-
kói Simon László tizenötmillió forintos kártérítési 
pert indított a magyar állam ellen. Tette ezt azért, 
mert méltatlanul szerénynek érezte azt a négyszáz-
ezer forintot, amit édesapja halála miatt testvérei-
vel együtt, az állami önkény miatt elveszített hoz-
zátartozók törvényi kárpótlása keretében kapott. A 

férfi úgy tudja: édesapját, aki városszerte ismert 
muzsikus volt, 1957-ben karhatalmisták ver-
ték-rugdosták meg Kiszomboron úgy, hogy néhány 
nap múlva meghalt. Az apa nélkül, nagyon nehéz 
körülmények között felnőtt Simon László azt 
mondja: életét derékba törte a négyéves korában 
történt tragédia, ezért megfelelő kártérítésre tart 
igényt. 

Simon László ügyvédje, Kotroczó Béla néhány 
hete megállapodott az államot a perben képviselő 
pénzügyi tárca illetékesével: felfüggesztik az eljá-
rást egy időre. A minisztérium ugyanis arra hivat-
kozott, hogy a követelés elévült - az ügyvéd ezzel 
szemben úgy érvelt: minthogy soha el nem évülő, 
emberiségellenes bűntettről van szó, a követelés 
sem évülhetett el; ám ha így áll a dolog, tisztázni 
kell, valójában mi történt Kiszomboron ötven éve. 
Ennek érdekében Simon László feljelentést tett a 

FELHÍVÁS 
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE 

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények 
vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy használatukban 
lévő ingatlanokon a parlagfű első kaszálását, vagy 
más módon történő irtását 2005. június hó 15. nap-
jáig végezzék el. Június hó 15. és 30. között a város 
kül- és belterületén egyaránt a parlagfű-mentesítés 
elvégzését ellenőrizni fogjuk. 

A századforduló után Magyarországon megjelenő parlagfű mára olyan mértékben terjedt el 
az országban és olyan mértékben károsítja az egészséget, hogy a parlagfű okozta allergia 
népbetegséggé vált. Az ország 1/4-ének okoz visszatérő problémát augusztustól októberig. A 
betegség megelőzhető az allergiát kiváltó tényező megszüntetésével, a parlagfű következetes 
irtásával, mely leghatásosabb a virágzás előtti rendszeres kaszálással. 
A parlagfű elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozva. a parlagfű terjedésének megállítása, 
termőterületének csökkentése, a pollenszennyezettség mérséklése és a lakosság egészségi ál-
lapotának Javítása érdekélren az önkormányzat, a növényvédelmi szolgálat, civil szervezetek, 
a földhivatal és az ÁNTSZ közös akciót szervez, melynek során a parlagfüves terűletek feltér-
képezésre kerülnek, első izben 2005. június hó 15. és 30. kőzött. 
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a gyommentesítés minden 
földhasználó számára kötelező. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védeke-
zési kötelezettségének, belterületen a Jegyző, külterületen a növényvédelmi szolgálat - felszó-
lítást követően - védekezési kötelezettséget rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi 
bírságot szab ki, melynek összege 20 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-lg terjedhet. 
Amennyiben a földtulajdonos vagy földhasználó a védekezésre kötelező határozatnak nem 
tesz eleget, közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor, melynek költségeit a földtulajdo-
nos vagy a földhasználó köteles megtéríteni. A közérdekű védekezés költsége nem frzetés ese-
tén adók módjára behajtható. 
Az allergiás megbetegedésben szenvedők és a ma még egészségesek védelme érdekében is-
mételten kérem, hogy Szeged Megyei Jogú Város területén a parlagfű irtását első alkalom-
mal június 15-ig - még a virágzás előtt - , azt követően október végéig még két alka-
lommal végezzék el. 

Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi számokon várjuk: 
Külterületre vonatkozóan: 535-740, Cs. M. Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 
Belterületre vonatkozóan: 80-820-032. Sz. M. J. V. Polgármesteri Hivatal zöldszám 

Dr. Mózes Ervin, Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon. Megin-
dult a nyomozás, s úgy tűnt: ötven év után esetleg 
szembenézhet apja gyilkosaival. 

Tegnap azonban megérkezett a főkapitányság ha-
tározata - a nyomozás megszüntetéséről. Az in-
doklás szerint nincs bizonyíték arra, hogy Simon 
Géza - mint fia állítja - karhatalmisták áldozata 
lett: a kórházi zárójelentésből és a boncolási jegyző-
könyvből az derül ki, hogy ismeretlenek verték 
meg, állítólag azért, mert a hegedű vonójához ló-
szőrt lopott. Halálának időpontjában ráadásul a 
katonai ügyészség szerint nem állomásozott Ma-
kón vagy környékén honvéd karhatalmi alakulat -
az elkövetők már csak ezért sem lehettek karhatal-
misták. Ráadásul, mivel Simon Gézán csupán 
egyetlen fejsérülést találtak a boncolás során, szán-
dékuk nem lehetett az emberölés. Ennek tükrében 
viszont „egyszerű" halált okozó súlyos testi sértés-

ről van szó, melynek büntethetősége elévült, ezért 
a nyomozást meg kell szüntetni. 

Az ügyvéd, Kotroczó Béla különösnek nevezte az 
indoklást. Véleménye szerint abban az időben tel-
jesen természetes volt, hogy sem a megvert áldo-
zat, sem az őt kezelő orvosok nem merték leírni, 
valójában karhatalmisták bántak vele brutálisan. 
Úgy gondolja, ha ez közönséges bűncselekmény 
lett volna, nyilván még akkor nyomozás indul a 
tettesek után - ennek viszont nincs nyoma, és ez 
megint csak arra utal, hogy olyasvalakik lehettek 
az elkövetők, akiket annak idején valamiért nem 
lehetett felelősségre vonni. Az pedig vitatható, 
hogy mi lehetett a tettesek szándéka. 

Simon László felháborodott a határozaton. Attól 
tart, hogy az ügyet még ennyi év után is el akarják 
tussolni, ezért fellebbezést fog benyújtani. 

SZABÓ IMRE 

H Y u n o n i 
atggm Officiai Partner 

A Hyundai Motor Hungary, a Hyundai Motor Company 
hivatalos magyarországi márkaképviselete kereskedői-
és szervizhálózatának bővítésére jelentkezőket keres az 
alábbi minimum feltételekkel: 

• A kereskedés rendelkezzen minimum 200 nm-es bemutató teremmel. 

• Egymástól elkülönített ügyfélfogadó és üzletkötő helyiség kialakítása 
szükséges. 

• Többmárkás márkakereskedésekben a Hyundai márkát egyértelműen 
el kell különíteni. 

• Az ügytelek részére minimálisan két szilárd burkolatú parkolóhelyet 
kell biztosítani. 

• A szerviznek legalább két szerelőállással és kapcsolódó 
alkatrészraktárral kell rendelkeznie. 

• A szervizügyfelek részére fogadó- és váróhelyiség kialakítása 
szükséges. 

• A gépkocsik átvételére és átadására elkülönített, fedett helyiséget 
kell kialakítani. 

• A szervizügyfelek részére is minimálisan két szilárd 
burkolatú parkolóhelyet kell biztosítani. 

A jelentkezés feltételeivel és a márkakereskedésekkel 
szemben támasztott követelményekkel kapcsolatban kérjük, 
érdeklődjön a 06 20/439 9351 telefonszámon. 

HYuncmi 
Drive your way 


