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Szegeden április 22-én, 
a Vásárhe ly i Pál u t c á b a n (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

QBVBJi- , 
I J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN 

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

A mérgezett zöldpaprika-szállítmány a megyét elkerülte 

Szerencsére 
időben megcsípték 
Több mint 20 ezer kilogramm 
mérgezett tölteni való paprika 
került az országba - jelentette az 
Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat. Ezúttal nincs 
érintett szegedi cég a behozatal 
mögött, és a helyi áruházak pol-
caira sem került a tételből. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Huszonkétezer kiló mérgezett 
tv-paprika került az országba -
mondta Ócsai Lajos, az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat főosztályvezetője. Hoz-
zátette, elsősorban a gyerekekre 
lehet veszélyes a paprika, ha több 
napon keresztül esznek belőle. 
Enyhe mérgezési tüneteket, pu-
pillatágulást, nyáladzást, száj-
szárazságot, hőérzetváltozást 
okozhat ugyanis a foszfát-észter 
maradéka. 

A MÓ-TA Kft. által importált 
tölteni való paprika első szállít-
mánya február 4-én, a második 
február 14-én érkezett az ország-
ba. Az első vizsgálatok egy Kapos-
váron forgalmazott tételből mu-
tatták ki a fertőzést, később Tata-
bányán és Szolnokon is találtak a 
mérgezett paprikából. A Marok-
kóból importált zöldségben a ha-
tárértéket jóval meghaladó rovar-
irtószer-maradékot mértek. 

Az ANTSZ szerint a kereskedel-
mi forgalomból ki kell vonni az 
összes, a MÓ-TA Kft. által impor-
tált paprikát. Eddig 7 ezer kilót 
foglaltak le a cég raktárában, a töb-

biről nincs pontos információ. Az 
első adatok szerint a nagy üzlet-
láncok közül a Match és a Cora 
áruházaiba kerülhetett a mérge-
zett zöldségből, de kiskereskedők 
is vásároltak belőle. A boltokból 
már megkezdték a paprika begyűj-
tését. Kovács Ferenc, a Csongrád 
megyei tisztiorvosi szolgálat főor-
vosa munkatársait azonnal az 
érintett áruházakba, a szegedi és a 
vásárhelyi Matchbe, valamint a 
szegedi Corába küldte, de nem ta-
láltak a szállítmányból, a kereske-
dők pedig azt állították, nem is 
kaptak belőle. 

A szúrópróbaszerű ellenőrzést 
végző Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat megerősítette, hogy a 
veszélyes szert tartalmazó papri-
ka az országban nagyon sok hely-
re elkerült, a nagy üzletláncokon 
kívül a kiskereskedőkhöz is. 
„Biztosak vagyunk abban, hogy 
még a polcokon is van itt-ott, 
amott" - fogalmazott Halmágyi 
Tibor főigazgató, aki hozzátette: 
felügyelőik a hét végén is ellenőr-
zik az egész országban, hogy a 
kereskedők eleget tettek-e az 
érintett paprika kivonásáról ki-
adott rendelkezésnek. „Akkor te-
szi jól a fogyasztó, ha megnézi, 
vagy igazoltatja a boltban, hogy 
nem ez a MÓ-TA Kft. által Ma-
rokkóból behozott paprikatétel" 
- tanácsolta a főigazgató. 

László Boglár kormányszóvivő 
közölte: A mérgezett tv-paprikát 
forgalmazó MÓ-TA Kft. ellen ál-
lamigazgatási eljárás indult. 

Nógrádi: Nem a termelők csaltak, a hivatal „írt el" 

Kitartanak a gazdák Pesten 

Cserbenhagyta áldozatát - felfüggesztett fogházat kapott 

Elítélték a 19 éves fiút halálra gázoló férfit 
A bíróság egy év hat hónap fogházbüntetésre 
ítélte a 32 éves szatymazi Kondász Sándort, aki 
tavaly nyáron halálra gázolt és cserbenhagyott egy 
19 éves helyi fiút. 
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Lapunkban megírtuk: tavaly június 7-én éjszaka 
halálra gázolták a 19 éves szatymazi Bitó Flóriánt a 
Szatymaz és Forráskút közötti úton. A tragédiát 
okozó autós megállás nélkül továbbhajtott. A gázo-
lót, a 32 éves helybeli Kondász Sándort egy nappal 
később fogták el a rendőrök. A férfit őrizetbe vet-
ték, majd 48 óra elteltével szabadon engedték, ám a 
közelmúltban elítélte a bíróság. 

Halált okozó közúti baleset okozása, valamint se-
gítségnyújtás elmulasztása miatt Kondász Sándort 
a Szegedi Városi Bíróság egy év hat hónap fogház-
büntetésre ítélte, a végrehajtását három év próba-
időre felfüggesztette, valamint két év négy hónapra 

eltiltotta a járművezetéstől. Mivel az ítéletet min-
denki tudomásul vette, az jogerős. 

A bíróság súlyosbító körülményként értékelte, 
hogy a férfi elhajtott a helyszínről, ugyanakkor fi-
gyelembe vette azt is, hogy a vádlott büntetlen előé-
letű, közlekedési szabálysértésért sem volt büntet-
ve soha, és két kiskorú gyermek eltartásáról kell 
gondoskodnia. A férfi a tragédia előtt nem fogyasz-
tott alkoholt. 

Kondász Sándor az eljárás idején beismerte a 
bűncselekményt. Azt állította, azt hitte, őzet gá-
zolt el. A tragédiát egyértelműen a 32 éves szaty-
mazi férfi figyelmetlensége okozta. Kondász 
ugyanis korábban utánfutón faládákat szállított 
ugyanazon az úton, ahol a halálos baleset tör-
tént. A ládák közül néhány szétszóródott, s eze-
ket akarta megkeresni éjszaka. Míg nézelődött, 
áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütkö-
zött a kerékpáros fiúval, aki a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. 

NEM KIRÍVÓAN ENYHE 
Példátlan, felháborítóan enyhe íté-
let született - olvasóink és a szege-
di közvélemény szerint - a Mars té-
r i gázolás ügyében, amikor egy f ia-
tal lányt halálra gázoló 33 éves fér-
fit, az alkoholt is fogyasztó Papp Ti-
bort másfél év felfüggesztett fog-
házra ítéltek. Kérésünkre a Szegedi 
Városi Bíróság megbízott elnökhe-
lyettese, Kádár Gábor összegyűj tö t -
te az elmúlt két évben történt tíz, 
ehhez hasonló ügy ítéletét. A felso-
rolt, pontosan részletezett ítéletek-
ből kiderült, a Mars téri gázolás 
ügyében hozott döntés a legszigo-

rúbbak közül való, csakúgy mint a 
szatymazi cserbenhagyással kap-
csolatos bírói döntés. 

A paraszti leleményt is bemutatják az ópusztaszerí emlékparkban 

Százharmincmilliót visszaforgattak 

Számla-
rejtély 
BÁTYI ZOLTÁN 

A valaha oly egyszerűnek tűnő müvelet, miszerint iksz mennyi-
ségű energia felhasználása után ipszilon mennyiségű pénzt befi-
zettünk, már a múlté. Ez a módszer vélhetően nem bizonyult 
kompatibilisnek sem az unióhoz, sem pedig a XXI. századhoz. 
Megérkeztek hát az előkalkulációk, a bontott, megsaccolt, össze-
vont, megelőlegezett, hátralékolt, „majd behajtjuk, hogy gerince 
is roppan"-típusú számlák. Előnyük, hogy a benne foglaltakat a 
Számlaleolvasási Egyetem szín jelessel végzett hallgatóin kívül 
senki nem tudja megfejteni. Hátrányuk: ebből adódóan csak 
ülünk számláink előtt kiguvadt szemekkel, izmainkban táncot 
jár a rángógörcs. 

Ha pedig reklamálni merünk, a szolgáltató kommunikációs tré-
ningen átesett, mind a két fülére ügyfélbarát alkalmazottja fejte-
getésekbe és kioktatásokba kezd. S már átkozzuk is a pillanatot, 
amikor nem hittük el-a mi vasalónk (hintalovunk, kispárnánk) 
több áramot, vizet, távhőt fogyaszt, mint az amerikai kisváros, 
New York lakossága. 

Hogy ki lennénk szolgáltatva? Ugyan, dehogy. Mégis, milyen ki-
szolgáltatottságot sejtünk mi abban, ha nyakunkra lépnek egy negy-
venezres villany-, vagy egy ki tudja mikortól elmaradt ötvenezres fű-
tésszámlával. Abban sincs semmi csalfaság, hogy a vízdíj csak két 
esetben tűnik soknak - ha van mérőóra felszerelve, no meg ha 
nincs. Amikor pedig az is kiderül, hogy energiazabáló műszereinket 
energiatakarékosra lecserélve csak másfélszer fizettünk többet, 
mint korábban, akár már kiabálhatunk is örömünkben. 

Na mindegy, elértük: a számla olyan félelmetes fogalommá 
nőtte ki magát, hogy a rendörségen e szó kimondásával rettenetes 
bűnöket elkövető, hallgatag gengsztereket is szóra lehet bírni. A 
baj csupán az, hogy ebben a kaotikus számlavilágban a kínokat 
közel sem hétpróbás gazfickók élik át, hanem nagyon is szorgo-
san dolgozgató, hétköznapi emberek, akik szeretnének tisztán 
látni például számlaügyben is. 

Hogy erre kevés az esély? Akkor jámnk legjobban, ha befizetjük a 
ránk számlákkal kirótt összeget, mert megspóroljuk az ideggyógyász 
költségeit ?Meglehet. Ám a Kárpát-medencébe már eljutottak olyan 
hírek is, miszerint egyes országokban a szolgáltató-számla-ügyfél 
kapcsolatot úgy tudták rendezni, hogy azzal az összes fél elégedett. 
Kérem hát a számlakreátorokat, ha ez a módszer elkezdene begyű-
rűzni hazánkba, ne riasszák el számláikkal a határon! 

A hét végén is ki tartanak a gazdák a fővárosi demonstráció mellett, 
szombaton újabb nagygyűlést tartanak, melyre újabb kétszáz 
traktor indul az országból. A Csongrád megyei gazdálkodók közül is 
csak az ugrik haza, akinek elfogyott a tiszta ruhája. Nógrádi Zoltán 
képviselő pesti sajtótájékoztatóján bejelentette, bizonyítani tud-
ják: a vidékfejlesztési hivatal rögzítette tévesen az adatokat a 
támogatások igénylésénél, tehát nem csaltak a gazdák. 
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- A Fidesz arra kéri a kormányt, ne sugallja azt, hogy a magyar gazdák 
csalók, akik hamis adatszolgáltatással akarnak többlettámogatáshoz 
jutni - mondta Nógrádi Zoltán, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 
mórahalmi országgyűlési képviselője fővárosi sajtótájékoztatóján. A 
honatya emlékeztetett, hogy most a kormányszóvivő, korábban pedig 
a szakminiszter is azt sugallta, azért húzódik a területalapú támogatá-
sok kifizetése, mert a gazdálkodók esetleg szándékosan több területet 
jelentettek be, hogy többletforrásokhoz jussanak. A Fidesz-MPSZ be-
szerzett néhány adatlapot, és ellenőrizte, hogy az azokon szereplő in-
formációkat hogyan rögzítette a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal. Több esetben is kiderült: a feldolgozásnál az adatok „átíródtak". 
Egy gazda például 1,61 hektárra adta le az igénylését, de 161 hektárról 
kapott visszaigazolást. Nógrádi feltette a kérdést: miért most derülnek 
ki ezek a hiányosságok és kinek állt érdekében az adatok átírása? 

A gazdák a hét végén is a fővárosban maradnak: a Csongrád megyei 
termelők is kitartanak - tudtuk meg Kispál Ferenctől, a Magosz me-
gyei elnökétől. A tervek szerint a hét végén kétszáz újabb traktor csat-
lakozik a már Budapesten lévőkhöz, ám megyénkből újabbak egyelő-
re nem indulnak útnak. 

- Jól haladnak a semleges helyen, az Agrárgazdasági Kutató Intézet-
ben folyó tárgyalások, ám ezekről nem mondhatok el semmit -
mondta Kispál Ferenc. - Úgy látom azonban, hogy a jövő hét elejénél 
hamarabb nem születik meg a megegyezés. 

A megyei elnök elmondta: ma 11 órától ismét nagygyűlést tartanak 
a budapesti Kossuth téren. 

Németh Imre földművelésügyi miniszter tegnap délelőtt úgy vélte, 
hamarosan sor kerülhet a megegyezésre, ugyanis az uniós és a hazai jog-
rendbe nem ütköző ügyekben - a költségvetés teherbíró képességének 
határáig - szabad kezet kapott a megállapodás megkötésére a kormány-
tól. lakab István a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetség elnöke ezzel 
ellentétben úgy vélte, a tárgyalások hosszabb időt vesznek majd igénybe, 
hiszen a gazdák számára rendkívül fontos módosításokra van szükség. 

A Csongrád megyei tüntetők nem kívántak élni a fölajánlott lehe-
tőséggel: nem utaznak a hét végén kisbusszal a családjukhoz. Csak 
néhány ember megy haza váltás ruháért, vagy halaszthatatlan dolgok 
miatt. Ám ők is iparkodnak mihamarabb visszatérni Budapestre. 

B. K . A . Készül a budapes t i emlékkép Fotó: Schmidt Andrea 

tegnapi, népihangszer-bemutató-
val egybekötött sajtótájékoztatón 
Nagy László ügyvezető igazgató. 

Tavaly 240 ezer 651 látogató 
érkezett 34 országból az emlék-
parkba. A látogatók 95 százaléka 
megtekintette a 110 éves, világ-
hírű Feszty-körképet. A 850 ma-

gyarországi muzeális 
kiállítóhely közül - a lá-
togatottsági adatok 
alapján - az ópusztasze-
rí emlékpark az első öt 
közé tartozik. 

Néhány fontos évfor-
duló határozza meg az 
idei ópusztaszeri prog-
ramokat. Március 29-
én lesz 60 esztendeje 
annak, hogy Nagy Imre 
földművelésügyi mi-
niszter jelenlétében 
megkezdték a feudális 
nagybirtok felosztását 
az ópusztaszeri térség-
ben. Megünneplik a 

Programból sosem volt hiány az emlékparkban Fotó: Schmidt Andrea Nemzeti Történeti Em-

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark az idén is április 
l - jén nyit. Tavaly 34 országból érkeztek vendégek, akik főként a 
Feszty-körképre voltak kíváncsiak, amely egyébként egész évben 
látogatható. Idén is több újdonsággal várják a látogatókat. 

Az ifjúsági múzeumpedagógiai idén középpontba a tízesztendős 
programok bővítését, a Nomád Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
park beruházás folytatását állítja Emlékpark Kht. - jelentette ki a 

lékpark születésének 35. évfor-
dulóját április 29-én. E jeles dá-
tum Erdei Ferenc nevéhez fűző-
dik, aki 1970-ben hívta össze a 
pusztaszeri bizottságot, majd 
megalkották az emlékpark léte-
sítésének koncepcióját. 

A piramisjátékok, a számítógé-
pes vírusok és a jogi fortélyok vi-
lágában felnövekvő mai gyerekek 
számára hasznos lehet a népi 
furfang bemutatása. Az „És lón 
világosság!" foglalkozás a tűz-
gyújtás eszközeit, a különböző 
korok fényforrásait eleveníti fel. 
Régészeti tanpályát is építettek, 
ahol az ásatás munkamenetével 
ismerkedhetnek a diákok. 

Figyelemre méltónak tartja 
Nagy László, hogy a kht. tovább-
ra is saját erőből tartja fenn ma-
gát, normatív támogatást nem 
kap, ugyanakkor tavaly 130 mil-
lió forintot forgattak vissza az 
emlékpark céljainak teljesítése 
érdekében, a köz javára. 

CS. G . L . 


