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A cég vezetője szerint megalapozatlanok az állítások 

Vádirat a szegedi 
paprikaügyben 
Elkészült a Szegedi Városi 
Ügyészség vádirata a fűszerpapri-
kaügyben, három személlyel 
szemben nyújtotta be a Szegedi 
Városi Bírósághoz. A Szegedi Pap-
rika Zrt. vezérigazgatója szerint 
megalapozatlanok az állítások. 

A Szegedi Városi Ügyészség há-
rom személlyel szemben nyúj-
tott be vádiratot a Szegedi Városi 
Bírósághoz a fűszerpaprikaügy-
ben, folytatólagosan elkövetett 
ártalmas közfogyasztási cikkel 
visszaélés bűntette és a fogyasztó 
megtévesztésének vétsége miatt. 

Az ügyészség vádirata szerint 
egy osztrák vevő 2004 májusá-
ban értesítette a Szegedi Paprika 
Zrt.-t, hogy a cég által szállított 
fűszerpaprika-őrlemény aflato-
xintartalma meghaladja a határ-
értéket - mondta el Bariné Tóth 
Eva, a Csongrád Megyei Fő-
ügyészség sajtószóvivője. A rek-
lamációt a szegedi cég jogosnak 
találta, ezért a húszezer kilo-
gramm kifogásolt őrleményt 
visszáruként átvette. Az első- és 
másodrendű vádlott döntése 
alapján, a harmadrendű vádlott 
segítségével a szennyezett árut 
forgalomba hozatali szándékkal 
felhasználták - áll a vádiratban. 
Részben belföldi csemege őrle-
ményt készítettek belőle, rész-
ben pedig ötvenszázalékos keve-
réssel az osztrák cég részére hígí-
tott fűszerpaprika-őrleményként 
visszaszállították. 

Bartos András, a Szegedi Papri-
ka Zrt. vezérigazgatója szerint 
tévedett a rendőrség, és ezt a 
megalapozatlan állítást az 
ügyészség is elfogadta. A vevő 
ugyanis csak egy e-mailt küldött 

a kifogásáról, de állítását vizsgá-
lattal nem igazolta. A cég ezt kö-
vetően a Bács-Kiskun Megyei 
Élelmiszer-ellenőrző és Ál-
lat-egészségügyi Állomás labora-
tóriumával bevizsgáltatta a pap-
rikát, amely 4,8 mikrogramm 
per kilogrammos aflatoxintartal-
mat mutatott ki, a limit pedig 5 
milligramm. Vagyis mivel a ha-
tárértéket betartották, a termé-
ket természetesen ismételten 
forgalomba hozták - mondta 
kérdésünkre válaszolva a vezető. 

Az ügyészség azzal is vádolja a 
céget, hogy a Dél-afrikai Köztár-
saságból, Brazíliából, Peruból 
importált félterméket, valamint 
a Spanyolországból vásárolt őrle-
ményt oly módon hozták forga-
lomba különböző kiszerelések-
ben, hogy annak csomagolása az 
áru származási helyéről megté-
vesztő tájékoztatást adott: azo-
kon a Szegedi Paprika feliratot 
tüntették fel, esetenként Magyar 
Termék Nagydíj és Kiváló Ma-
gyar Élelmiszer védjegyekkel lát-
ták el. 

Bartos András szerint a termék 
csomagolásán a magyar élelmi-
szerkönyv előírásának megfele-
lően csak az import őrlemény be-
keverését kell feltüntetni. Mivel 
import őrleményt a vizsgált idő-
szakban nem vásároltak, azt 
nem is keverhették a paprikájuk-
hoz. Ezzel kapcsolatban függet-
len szakértői nyilatkozattal ren-
delkeznek. Arra viszont nincs 
előírás, hogy az alapanyag - az 
ügyészség megfogalmazása sze-
rint féltermék - származási he-
lyét fel kellene tüntetni - szögez-
te le a vezérigazgató. 

F.K. 

Azt hiszik, hogy monszun, pedig csak Medárd 

Víziőzgidák 
a vadasparkban 

A motorcsónakvébé szervezői a rakpartra menekülnek 

Újra víz alatt a Partfürdő 

A Tisza tegnap ismét elárasz-
totta az újszegedi Partfürdőt. A 
nagy víz után elkezdett felújí-
tási munkákat felfüggesztették. 
Csónakkal is veszélyes közle-
kedni, mert hatalmas fatörzsek 
rodeóznak a vízen. A július el-
sején kezdődő motorcsónak-vi-
lágbajnokság szervezőinek fő-
hadiszállása a rakpartra kény-
szerül. 

Ismét betört a Tisza a Partfürdő-
re. A tavaszi hatalmas árvíz után 
az elmúlt héten a tulajdonosok 
már takarították az átázott nya-
ralókat a Sárgán és a Szegedi Für-
dők Kft. is megkezdte a terület 
felújítását. Bánáti Antal ügyveze-
tő igazgató elmondta: a hétvégi 
esőzés miatt csak a szilárd bur-
kolatú utakat tudták az iszaptól, 

a hordaléktól letakarítani, a gye-
pes, földes területekre a munka-
gépekkel eddig nem lehetett rá-
hajtani. A lomtalanítást, a házak 
kiszárítását és fertőtlenítését is 
megkezdték, de ezt is fel kellett 
függeszteni. Azt reméli, az eddig 
elvégzett munka nem vész kár-
ba, és a Tisza hamarosan vissza-
tér medrébe. Az viszont már biz-
tos, hogy június 23-án az idén 
nem nyit ki a Partfürdő; tavaly 
ekkor nyitott. - Azt reméltük, 
hogy a héten teljes erőbedobással 
folytathatjuk a takarítást, de 
közbeszólt az ismételt áradás. 
Csodával határos lenne, ha júli-
us elsején fogadhatnánk a vendé-
geket - jelentette ki az igazgató. 

Ezen a napon viszont kezdődik 
a szegedi motorcsónak-világbaj-
nokság, amelynek szárazföldi 

központja a Partfürdő lett volna. 
Tegnap eldőlt, hogy a szervezőbi-
zottság és a kiszolgálószemélyzet 
a túloldalon, a rakparton tábo-
rozhat le, mert a Szegedi Fürdők 
nem garantálhatja, hogy a Part-
fürdő alkalmas lesz ilyen rendez-
vény lebonyolítására. Valószínű-
leg az ártéri kempingben és a cég 
által üzemeltetett tizenhárom fa-
házban sem tudják fogadni a 
vendégeket. 

A Szegedi Ifjúsági Napok szer-
vezőbizottsága is tegnap tartott 
volna helyszínt bejárást, ez meg-
hiúsult. Boros Gyula, az ifjúsági 
ház igazgatója és csapata csak a 
recepcióig jutott. - Az idei, au-
gusztus 23-án kezdődő SZIN-re 
a korábbiakkal ellentétben több 
helyszínt jelölünk ki. Szerettük 
volna megnézni, hogyan oldhat-

juk meg a színpadok felállítását 
és az áramellátást. Csak messzi-
ről vehettük szemügyre a terepet 
- mondta az igazgató, aki elárul-
ta, hogy az ifjúsági napok költ-
ségvetéséből a tereprendezési ro-
vatban szereplő összegekből át-
csoportosítanak a Partfürdő 
megtisztítására. 

CS. G. L. 

N A G Y O B B L E S Z AZ I S Z A P 
Egyelőre tíz-tizenöt méteres fatör-
zsek kacsáznak az üdülők között 
a vízen, ezért még csónakkal sem 
ajánlatos közlekedni. A fürdőigaz-
gató attól tart, hogy sokkal na-
gyobb mennyiségű iszap és horda-
lék marad a parton, mint a nagy 
árvíz után, mivel a folyó sodrása 
az ártéren most jóval kisebb. 

PASZTELLFESTOK TÁRLATA 
A Pasztellfestők Egyesülete 
Pasztell 2006 című kiállítását 
Tandi Lajos művészeti író, a 
Szeged című folyóirat 
főszerkesztője nyitotta meg 
tegnap Szegeden, a Képcsarnok 
Kft. Gulácsy Galériájában. A 
tárlat június 29-éig 
hétköznapokon 10-18, 
szombatonként 10-13 óra 
között látogatható. 

C S E R K R I S Z T I Á N 
D I P L O M A K O N C E R T J E 
Az SZTE ZFK Fricsay Termében 
ma 17 órától tartják a 2004-es 
Simándy-énekverseny győztese, 
Cser Krisztián basszista 
diplomakoncertjét. A műsoron 
többek között Vivaldi, Mozart és 
Verdi művei szerepelnek. 
Zongorán kísér Cser Ádám. 

Romániai orvosokat képeznek 
Makón képzik ki majd a szomszédos romániai 
térségek egészségügyi szakdolgozóit arra, milyen 
normáknak megfelelően kell majd biztosítaniuk 
a sürgősségi betegellátást a szomszédos ország 
uniós csatlakozását követően. A képzésre, egy 
oktatási centrum kialakítására és a résztvevők 
szállásául szolgáló mostani nővérszálló felújí-
tására ötvenkétmilliót költenek. 

Közel ötvenkétmillió forintot fordíthat egy na-
pokban aláírt pályázati szerződés értelmében a 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház arra, hogy meg-
oldja a szomszédos romániai térségben dolgozó 
kollégák képzését a sürgősségi betegellátásban -
jelentette be kedden Frank József, az intézményt 
fenntartó megyei közgyűlés elnöke és Baráth La-
jos főigazgató Makón. Mint elhangzott, a pályá-
zat alapját az jelentette, hogy a városi kórházban 
tavaly tavasszal átadták a közel száznyolcvanmil-

liós beruházással létesített sürgősségi betegellátó 
osztályt. Erre épülve fogják biztosítani a betegel-
látás és a továbbképzés területén gondokkal 
küszködő szomszédos ország orvosainak, szak-
dolgozóinak képzését. Az unió ugyanis - melyhez 
Románia csatlakozni készül - közös normákat ír 
elő a sürgősségi betegellátásra. A pénzből tizen-
négymilliót fordítanak magára a képzésre, ötmil-
liót egy oktatási központ kialakítására, a többiből 
pedig felújítják a most üresen álló, korszerűtlen 
nővérszállót - itt laknak majd a külföldi kollégák. 
A kórház az első romániai csoportot várhatóan 
jövő januárban fogadja. Összesen nyolc húszfős 
csapatot látnak vendégül Makón. A tervek sze-
rint először Nagyszentmiklós, Arad és Temesvár 
egészségügyi intézményeiből fogadnak kollégá-
kat, később azonban akár egész Románia, sőt 
esetleg Szerbia és Ukrajna területéről is. 

SZABÓ I M R E 

mint a hazai őz gi-
dái, hanem egyszí-
nűek - mutatja be a 
két apróságot Veprik 
Róbert, a Szegedi 
Vadaspark megbí-
zott igazgatója. 
Egyéb különbség is 
van a víziőz és a ha-
zai őz között: a ba-
koknak agancs he-
lyett agyaruk van. A 
víziőz Délke-
let-Ázsiában él, er-
dők mélyén, a Hu-
angho és a Jangce fo-
lyók végtelen árterü-
letein, mocsa-
ras-nedves körülmé-
nyek közepette, lap-
pangva-bújva, a kül-
világ számára jósze-
rével észlelhetetle-
nül. Élőhelyéből 
adódóan, ha nem is 
a szó szoros értel-
mében „vízi" őz a ví-
ziőz - mindenesetre 
vízibb, mint a mi 
őzünk. Ha nem is 
állítható, hogy sike-
res szaporodásában 
a rengeteg esőzés 
játszotta a fő szere-
pet, annyi biztos: 
nincs ellenére a sok 
csapadék. Olyan 
mértékben mon-
szunesős a mostani 
Medárd környéki 
időjárás, hogy a vízi-
őz szinte a Sárga-fo-
lyó kanyarulatában 
érezheti magát... 

Nemsokára szitu-
tunga - másképpen 
szitatunga - is lesz a 
vadasparkban, 
amely még a víziőz-
nél is vízibb állat, af-
rikai, rendkívül ritka 
mocsári antilop. 

F. CS. 

Az üdülőkben alig kezdték el a takarítást az előző áradat után, máris jött az újabb Fotó: Karnok Csaba 

Víziőzgidák jöttek világra a Szegedi Va-
dasparkban. Szaporításuk rendkívüli siker 
- tartani sem egyszerű őket, nemhogy sza-
porodásra rábírni. Nincs is víziőzük a ma-
gyarországi állatkerteknek, csak a szege-
dinek. 

M T V - S K I T Ü N T E T E T T E K 
A Közlekedési és Vízügyi 
Minisztérium nevében Varga 
Miklós helyettes államtitkár „A 
vizek kártételei elleni 
védekezésért" bronz érdemérmet 
adott át Szolnokon Malya 
Lillának, a Magyar Televízió 
Szegedi Körzeti Stúdiója 
riporterének. Emellett 
emlékérmet kapott a körzeti 
stúdió további négy munkatársa: 
Fülöp László 
szerkesztő-műsorvezető, Fodor 
Balázs és Hódi József operatőr, 
valamint Bogdándy „Fradista" 
István gyártásvezető. 

Megnyílt a 77. könyvhét 

N A G Y KÁROLY KIÁLLÍTÁSA 
A szegedi Kézműves Pince és 
Galériában ma 18 órakor Czenéné 
Vass Mária, az önkormányzat 
kulturáhs irodájának helyettes 
vezetője nyitja meg Nagy Károly 
művésztanár kiállítását. A 
kiálb'tás júhus 2-áig tekinthető 
meg. 

A korábbinál is gazdagabb kínálattal várják az olvasókat a könyvárusok a Dugonics téren, ahol teg-
nap délután Kormos Tibor, a kulturális bizottság elnöke, Hubay Miklós Kossuth-díjas író és Békési 
Imre nyelvészprofesszor nyitotta meg a 77. ünnepi könyvhét szegedi rendezvénysorozatát. A közön-
séget a Szeged Táncegyüttes műsora szórakoztatta. (A könyvhét részletes mai szegedi programja a 
Programpontban) Fotó: Karnok Csaba 

A délkelet-ázsiai víziőz szaporítása igazi 
szakmai bravúr Fotó: Segesvári Csaba 

A magyarországi ál-
latkertek közül ki-
zárólag a Szegedi 
Vadasparkban te-
kinthetnek meg a 
látogatók víziözet. 
Ezek rendkívül fé-
lénk, stresszérzé-
keny állatok, tartá-
suk bármely gyűjte-
ménynek dicsőségé-
re válik. Euró-
pa-szerte alig né-
hány állatkertben 

maradnak meg, kö-
zülük is csak a leg-
kiválóbbakban, 
ahol a kuriózumok-
ra is föl vannak ké-
szülve. A víziőz sza-
porítása óriási szak-
mai siker. Érthető 
hát a vadasparkiak 
öröme: nemrég két 
víziőzgida látta meg 
a napvilágot Szeger 
den. 

- Nem pöttyösek, 


