
CSÜTÖRTÖK, 1999. SZEPT. 9. BELFÖLD 3 

r konferencia Szegeden 

A paprika több mint fűszer jegyzet 

Beteg a biztosítás 
Azajó, ha nagyon keveset tudunk egy olyan szervezet-

ről, amilyen például az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár. Abból a tényből kifolyólag, hogy az OEP létezik, 
ránk, közemberekre, kél dolog tartozik: az egyik, hogy jö-
vedelmünk törvény által megszabott százalékát kötelesek 
vagyunk befizetni ebbe a pénztárba, a másik, hogyha meg-
betegszünk, a tb köteles bennünket nem eltenni láb alól, 
hanem magas színvonalon, emberi körülmények között 
meggyógyítani. 

Az meg, hogy van-e számitógépes rendszerük vagy 
nincs, hogy müködik-e ez a rendszer vagy nem működik -
nem érdekel. Ha ellenben a társadalombiztosítás belső 
szerkezetéről, belső ügyeiről olyan részletes ismereteim 
vannak, amilyenek ma egy átlagmagyarnak lehetnek, nem 
kevesebbet jelent, minthogy a betegbiztosítás maga is halá-
los beteg, a tünetek a nyilvánosságra kívánkoznak, a páci-
ens pedig kórházba. Csak mire országos késedelemmel 
megérkezik a mentő, és hordágyán a levegő után kapkodó, 
kékülve-zöldülve fuldokló társadalombiztosítással bejárja 
Magyarország intenzív osztályait - szegény pára kiszenved. 

Miután rengeteg olyasmit tudok a tb-ről, amit egy nor-
mális országban nem kellene tudnom, még ötletrohamaim 
is vannak, miképp lehetne-kellene rendbe tenni, már csak 
azért is, hogy a tőlem adóba elvett pénzt ne pazarolják el. A 
holt lelkek taj-számát meg kell szüntetni, s csak a meg-
szüntetés után adják ki a halotti bizonyítványt, ami ugye-
bár kell a békés eltemetéshez, 

Á llítólag számítógépes rendszerben működik a tb. Ha ez 
a rendszer tényleg működik, csak technikai kérdés, 

hogy számontartsák a halott taj-számokat, s az ország bár-
mely pontján kijelezze a monitor, ha nem létező ember volt 
tajszámát akarják - bármire - használni. Amíg ezt nem ve-
zetik be, addig rosszhiszeműen vagy véletlenül, de költeni 
fogunk halottaink gyógyítására is. 

Béke porainkra. 

Halottak után 
fizetett a biztosító 

Beszélgetés a konferencia megnyitóján: balról jobbra Vastagh József termeld, Csonka Gábor alpolgármester, 
Bihari Vilmos, a Pick Rt. és Katona Antal, a Paprika Rt. vezérigazgatója. (Fotó: Karnok Csaba) 

Lefoglalt 
fegyverek 

• Budapest (MTI) 
Több lőfegyvert, nagy 

mennyiségű lőszert, vala-
mint kényszerítő eszközöket, 
például tomfát, fojtóláncot, 
ólmosbotot és bilincset fog-
lalt le a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság (PMRFK) 
az őrizetben lévő Tasnádi 
Péternél, valamint további 
három személynél tartott 
házkutatás során - tudatta a 
PMRFK közleményben az 
MTI-vel szerdán. 

Borhetek 
• Budapest (MTI) 

A Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Agrármarketing Centru-
ma (AMC) támogatásával az 
idén másodízben rendezik 
meg a Tesco-áruházakban 
szeptember 8-2l-e között a 
Magyar borheteket - jelen-
tették be a szervezők szer-
dán Budapesten, sajtótájé-
koztatón. Az AMC - mint 
azt Bencze Katalin innováci-
ós menedzser elmondta -
150 millió forinttal támogat-
ja ez évben a közösségi bor-
marketing-programokat. 

Bizalom 
Sándor Lászlónak 
• Budapest (MTI) 

A nem hivatalos ered-
mény szerint kisebbségben 
maradtak az MSZOSZ Szö-
vetségi Tanácsában a Sándor 
László elnök elmozdítását 
szorgalmazó szakszerveze-
tek - közölte Bálint Attila, 
az MSZOSZ szóvivője új-
ságírókkal. 

Almagondok 
• Derecske (MTI) 

Amennyiben az almater-
mesztők az egész termést 
most ősszel akatják értékesí-
teni, és nem gondoskodnak a 
jó minőségű gyümölcs téli 
tárolásáról, akkor összeo-
molhat az almapiac - jelen-
tette ki Lux Róbert szerdán a 
Hajdú-Bihar megyei Derecs-
kén rendezett almatermesz-
tési tanácskozáson. 

Az 1 9 8 l - e s „csúcsfo-
gyasztáshoz" képest kö-
*el tizenöt kilóval csök-
kent a hazai sertéshús-
vásár lás mennyisége, s 
f o már átlag mindössze 
27,9 kilogramm disznó-
húst eszünk meg évente. 
Am t é v e d é s l e n n e a z t 
hinni, hogy ezzel párhu-
zamosan jelentősen nö-
vekedett volna az egész-
s é g e s e b b n e k t a r t o t t 
tttarhahús és csirke for-
galma. Miközben a ter-
he lők arról panaszkod-
nak , hogy köl tségeiket 
sem f e d e z i m a m á r a 
felvásárlási á r , addig a 
y á s á r l ó k m é g e z t , a 
fendkivül a l a c s o n y fo-
gyasztói á ra t sem képe-
sek megfizetni. 

Az élelmiszerforgalom 
várható alakulását elemző 
kutatók most úgy vélik, a 
következét évekre jósolt jö-
Vedelemnövekedés sem hoz-
hat áttörést a húsfogyasztás 
Növekedésében. A szeré-
°yebb jövedelmű többség 
ugyanis emelkedő reálkere-
set esetén még jó ideig nem 
ó'elmiszervásárlásra költi 
többletjövedelmét, hanem az 
eddig elhalasztott tartós fo-
gyasztási cikkek vásárlását 
'gyekszik majd bepótolni. 
Ez a tendencia azt eredmé-

F ü s z e r p a p r i k a n a p o k 
' 9 9 címmel n é g y n a p o s 
nemzetközi konferencia 
kezdődö t t Szegeden, a 
JATE Dugonics téri aulá-
j ában . A fűsze rpapr ika 
tradicionális és al terna-
tív fe lhaszná lásáró l ta-
nácskozó s zakemberek 
először találkoznak a Ti-
s z a - p a r t i v á r o s b a n . A 
mai, csütörtöki szekció-
üléseket pénteken szán-
tóföldi bemutató, majd -
a z á r ó n a p o n , szeptem-
ber 11 -én, szombaton -
kulturál is p r o g r a m kö-
veti. 

A paprika több mint fű-
szer - hangsúlyozta a konfe-
renciát megnyitó beszédében 
Csonka Gábor, Szeged straté-
giai alpolgármestere. Arra 
hívta föl a figyelmet, hogy az 
alternatív felhasználások új 
piacokat nyithatnak meg az 
immáron 250 éves múltra 
visszatekintő Szeged környé-
ki fűszerpaprika termesztés 
és feldolgozás előtt. Majd dr. 

nyezheti, hogy a sertés- és 
baromfihús árának növeke-
dése a jövőben sem éri el az 
infláció átlagát, sőt meg sem 
közelíti majd azt. 

Húst tehát most érdemes 
venni. Körkérdésünkre, 
hogy hol, mennyiért vásárol-
hatnánk meg egy kiló tőke-
húst, igen csak meglepő vá-
laszokat kaptunk. Míg Sze-
ged hipermarketjében már 
569 forintért kínálnak egy 
kiló rövidkarajt, addig 700 
forint feletti kilónkénti árral 
is találkoztunk. Combot 
539-től 600 forintig kínálnak 
a helyi húsüzletek, ám a tar-
jánál már nincs ekkora kü-
lönbség: 489-től 520-ig ter-
jed az árskála. Sokkal kisebb 
a „szórás" a marhahúsnál, 
amit valószínűleg az magya-
ráz, hogy ennek a húsféle-
ségnek eleve magasabb az 
árfekvése. Felsálat 939 és 
946 forint között tudtunk 
„beszerezni", rostélyost 614 
és 699 forint között talál-
tunk, míg a levesbe való 
marhaszegynek 409 és 439 
forint között mozog az ára. 

Bár a hazai háztartások 
közel 90 százaléka vásárol 

Somogyi György, az Orszá-
gos Fűszerpaprika Termékta-
nács elnöke arra hívta föl a 
figyelmet, hogy a fűszerpap-
rika - mivel a szegedi és a 
kalocsai tájkörzet egyik leg-
jelentősebb növénykultúrája 
- termesztése, feldolgozása a 
régióban élők számára a 
megélhetést is jelenti. 

Bihari Vilmos, a Pick Sze-
ged Rt. vezérigazgatója kifej-
tette: a Pick-csoport több szá-
lon kapcsolódik a szegedi 
paprikához, a Paprika Rt.-
hez. Az időben visszafelé ha-
ladva először is úgy, hogy ta-
valy az év közepén megvásá-
rolta a felszámolás alatt álló 
Szepa Rt. eszközeit - a cég 
azóta 100 százalékos Pick tu-
lajdonban van. Ezen kívül a 
cégcsoport többször tíz tonna 
paprikát használ föl. S legvé-
gül: az idén 130 éves Pick 
Szeged Rt. alapítója, Pick 
Márk is paprikaőrléssel fog-
lalkozott valaha. Azt is el-
mondta a vezérigazgató, a vi-
lághírű szegedi paprika hír-
nevét megtépázta a hamisítá-

rendszeresen tőkehúst, az 
árak drasztikus emelkedésé-
re két ok miatt sem számít-
hatunk a közeli jövőben: 
egyrészt az óriási kereske-
delmi láncok a nagyvevő po-
zíciójából igyekeznek lever-
ni az árakat, s a versenyben 
olcsóbban kínálni a vásár-

si botrány, napjainkban pedig 
az előző esztendő túltermelé-
si válsága érezteti a hatását: 
csökkent iránta a kereslet, a s 
a világpiaci árak is lefelé 
mozdultak el. Egyértelmű te-
hát, hogy a jövőben csak a 
legjobb minőségű paprikával 
lehet előbbre lépni, vissza-
szerezni az elveszített piaco-
kat. A témát folytatva Kato-
na Antal, a Szegedi Paprika 
Rt. vezérigazgatója elmond-
ta, mivel minden külföldi 
hungarikumként tartja szá-
mon a szegedi paprikát, a ko-
rábbi 15 százalékos világpia-
ci részesedés visszaszerzésé-
ért minden lehetőséget meg 
kell ragadni. 

A megnyitó és köszöntő 
beszédek után Futó Tamás, a 
Csongrád Megyei Agrárka-
mara elnöke különdíjakat 
adott át olyan személyeknek, 
akik a paprikatermelésben és 
a kutatásban kiemelkedő 
eredményeket értek el: Vas-
tagh József röszkei termelő-
nek, Magyari László röszkei 
polgármesternek, Nagy Tibor 

lóknak is. Másrészt az el-
múlt években bebizonyoso-
dott, amelyik élelmiszernek 
drasztikusan emelték az árát, 
ott komoly fogyasztás-
visszaesés következett be. 
Ez elsősorban a tejtermékek-
re és a kenyérféleségekre 
igaz, ahol az inflációnál ma-

őstermelőnek és dr. Somogyi 
Györgynek. A nemzetközi 
konferencia különdíját kapta 
dr. Berta Zoltán agrármér-
nök, az Országos Fűszerpap-
rika Terméktanács titkára. 

Majd a titkár életműdíja-
kat, érméket adott át dr. 
Aczél Attilának, Deák István-
nak és dr. Márkus Ferenc-
nek. (Távolléte miatt nem ve-
hette át a kitüntetést dr. Ta-
más Károly, dr. Erdei István 
és Papp Gábor.) 

A konferencia rendezője a 
terméktanács, a Szegedi Pap-
rika Rt., az agrárkamara, 
Szeged önkormányzata mel-
lett az a Fűszerpaprika Kuta-
tó-Fejlesztő Kht. is, amely a 
fűszerpaprika-kutatás egyik 
legrégebbi szereplője, szá-
mos hazai fajta gazdája. A 
Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetemnek pe-
dig több professzora publi-
kálta már a fűszerpaprikával 
kapcsolatos eredményeit - a 
névadó professzor örökébe 
lépve. 

F. K. 

gasabb áremelés azt eredmé-
nyezte, hogy közel 30 száza-
lékkal zuhant vissza a vásár-
lási kedv. 

Ezt sem a termelők, sem a 
kereskedők nem kockáztat-
nák meg egy olyan piaci 
helyzetben, ahol az árcsök-
kenés ellenére is zuhant a 
húsfogyasztás. A ma rendkí-
vül alacsonynak mondható 
húsárak emelésére azért 
sincs komoly kilátás, mert 
jövőre a becslések szerint 
közel 500 ezerrel több sertés 
lesz Magyarországon, mint 
az idén. Am a belföldi fo-
gyasztás - vásárlóerő híján -
aligha fogja meghaladni az 
ideit, azaz 3 és fél millió fel-
dolgozott sertés húsát képes 
csak megvásárolni a hazai 
piac. 

Szakemberek szerint 2 és 
félmillió vágóállat külföldi 
értékesítését kellene megol-
dani egy olyan világpiacon, 
ahol szintén csökken a hús-
fogyasztás. Mindezt a mai 
számítások szerint legalább 
20 milliárd forintos állami 
támogatással lehetne csak 
megoldani. 

A termelők és kereskedőik 
jövőre már azzal is elégedet-
tek lehetnek, ha stagnáló hú-
sárak mellett változatlan ma-
rad a hazai forgalom. 

R. G. 

• Budapest (MTI) 
Ha az Országos Egész-

ségbiztosítási Pénztárnál 
(OEP) folyó vizsgálat ki-
der í t i , h o g y j ú n i u s b a n 
szándékos megtévesztés 
miatt f izetet t a pénz tá r 
111 ezer e lhunyt u t án , 
akkor az ügyben felelós 
szolgáltaták ellen feljelen-
tést tesz az egészségbiz-
tosító - mondta Szabadfi 
Árpád, a tb-t felügyelő ál-
lamtitkárság kabinetfőnö-
ke szerdán Budapesten, 
sajtótájékoztatón. 

A csütörtök délután tartott 
rendkívüli sajtótájékoztatót az 
után hívták össze, hogy a Ma-
gyar Hírlap címoldalas cikk-
ben közölte: több mint száze-
zer halott után fizetett a tb kü-
lönböző szolgáltatások szám-
lái alapján. 

A kabinetfőnök kifejtette, 
hogy a társadalombiztosítási 
azonosító jel (taj-szám) alap-
ján történő finanszírozás el-
lenőrzését egy idén kelt kor-
mányrendelet írja elő. Rámu-
tatott: a várhatóan két hóna-
pon belül lezáruló OEP-vizs-
gálat azt is kiderítheti, hogy 
jogszabályi hiányosság, vagy 

• Tudósítónktál 
Súlyos, 30 milliárd forintot 

is meghaladó károkat okozott 
ebben az évben hazánkban az 
ár- és a belvíz. Csongrád me-
gyét is sújtotta a természeti 
katasztrófa. Megközelíti az 
egy milliárd forintot az az 
összeg, amelyet az állami 
költségvetésből kért térségünk 
a megront- Jott utak, köz-
művek, házak és közintézmé-
nyek helyreállításra - hang-
zott el tegnap azon a tanács-
kozáson, amelyet a Magyar 
Építéstudományi Egyesület 

mulasztás áll a háttérben. Sza-
badfi Árpád tájékoztatása sze-
rint a későbbiekben újabb ha-
sonló vizsgálatok várhatók, 
melyek során visszamenőle-
gesen is ellenőrzik majd a ki-
fizetések jogosságát. 

- A szándékosságra egy-
előre semmi jel nem utal, ám 
ha a későbbi ellenőrzéseknél 
úgy találják, hogy egy-egy 
szolgáltató többször is pénzt 
vett fel ugyanazon passzív 
(vagyis már nem létező) taj-
számok után, úgy véletlenről 
aligha lehet beszélni - fogal-
mazott. Hozzátette: a júniusi 
adatok ellenőrzése arra is rá-
mutatott, hogy a passzív taj-
számokat a gyógyszerrendelé-
seknél is felhasználták. Kide-
rült az is, hogy legalább négy-
százezer tb-kártya tulajdonosa 
volt egyszerre több háziorvos-
nál bejelentve, tehát egy-egy 
beteg után több gyógyító is 
megkapta a kártyapénzt. 

- Egyelőre nem tudni, pon-
tosan hány orvos, illetve 
egészségügyi szolgáltató érin-
tett az ügyben, mint ahogy az 
egészségbiztosítót ért kár 
nagysága tekintetében is csu-
pán becslések vannak - hang-
zott el a sajtótájékoztatón. 

Csongrád megyei csoportja 
szervezett Szegeden, a Tech-
nika házában. 

A megbeszélésen résztve-
vők azt vitatták meg, miként 
segítheti az építész szakma az 
újjáépítést. Elhangzott többek 
között az is, hogy nem csak az 
épületek felújítására, az új há-
zak építésére kellene gondot 
fordítani, hanem olyan csapa-
dék és belvízelvezető rendsze-
rek kiépftésére is, amelyek 
megakadályozzák, hogy az 
ideihez hasonló károk érhes-
sék a településeket. 

• Nemcsak az árak, a fogyasztás is csökkent 

Húshagyó évtized? 
Egy före jutó sertéshúsfogyasztás 

(kg/fö/évek átlaga) 

50 

40 

30 

20 

' 9 9 - 2 0 0 0 ? 

Lefelé a lejtőn. Egyre kevesebbet vásárolunk 
az egyre olcsóbb disznóbúsból. 

Vizes" házak 


