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A megyék országos gyűlésének, a Parlament kihelyezett ülésének is az 
* 

Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont 1996-ban, a 
honfoglalás 1100. évfordulóján. A Fészty-körképpel gazdagodó történelmi 
emlékhely mégis a mai kormány és Parlament mostohagyerekének tűnik. 

Ópuszlaszer a kormány mostohagyereke? 
Bármennyire meglepő, de 

Ópusztaszer, a honfoglalók 
első „országgyűlésének" 
helye nem kiemelt helyszíne 
a millecentenáriumi ünnep-
ségsorozatnak. Sőt: úgy tű-
nik, nehéz lesz pénzt szerez-
ni az emlékpark infrastruktu-
rális és szociális létesít-
ményeinek fejlesztésére is. A 
kormány és a Parlament 
költségvetési bizottsága 

ugyanis tegnap úgy döntött: 
nem támogatja 14 ország-
gyűlési képviselőnek a pót-
költségvetéshez benyújtott 
módosító javaslatát, azaz 
nem ad 200 millió forintot 
Ópusjtaszemek. Az elutasí-
tott javaslat, így Ópusztaszer 
ügye is abba a csomagba 
kerül, melyet ki se nyitnak a 
Parlament jövő heti részletes 
vitájakor. 

• Mit lehet tenni? 
- Lobbyzni - válaszol 

kérdésünkre Frttz Péter 
MSZP-s országgyűlési kép-
viselő. - Több mint 250 
módosító indítványról sza-
vazott a költségvetési bizott-
ság. Ilyen körülmények kö-
zött nincs mód a részletes 
indoklásra. Ezért kerülhetett 
a legrosszabb csomagba in-
dítványunk. Onnan csak úgy 

kerülhet ki, ha egy parla-
menti frakció többsége tá-
mogatja, hogy a két hét múl-
va esedékes szavazáskor a 
plenáris ülésen minden kép-
viselő színt valljon: támogat-
ja-e, hogy az ópusztaszeri 
emlékpark fejlesztésre 200 
millió forintot kapjon. Mi 
14-en, akik aláírtuk a mó-
dosító indítványt ezért fo-
gunk lobbyzni. 

• Egyszerűen nem ér-
tem, mi a magyarázata 
Ópusztaszer háttérbe szo-
rításának, miközben tör-
ténelmünk más jeles 
helyszínei pénz-injekció-
kat kapnak. 
- Egyetlen magyarázat az 

lehet, hogy képviselőtársaim 
nem ismerik eléggé Ópusz-
taszert, még nem jártak az 
emlékparkban. Éppen ezért a 
jövő héten részletes ismer-
tetőket és ópusztaszeri meg-
hívót fogunk osztogatni a 
Parlamentben. Egyébként az 
átmeneti kudarcok csak erő-
sítik a 14 képviselő elhatá-
rozását: elérjük, hogy 
Ópusztaszer súlyának meg-
felelően jelenjen meg a 
honfoglalás 1100. évfordu-
lójára emlékező ünnepség-
sorozaton. 

D. I. 

Határsértők 
és csempészek 

A május 25-ig összesített 
adatok szerint a vám- és 
pénzügyőrök idén 5 ezer 963 
bűncselekményt és szabály-
sértést derítettek fel, és 10 
milliárd forint értékű áru 
esetében indítottak eljárást. 
Május 18. és 24. között több 
esetben hiúsították meg a 
VPOP munkatársai ember-
csempészet kísérletét. A Balt 
Orient expressz egyik román 
hálókocsijának a mosdójá-
ban, a tükör mögötti üregben 
talált meg a szobi vámhiva-
tal munkatársa egy jugoszláv 
és egy ukrán állampolgárt. A 
hegyeshalmi vámhivatalnál 
az Avala nemzetközi gyors-
vonat padlásterében lelt rá a 
határőrségi vizsgálat után 
két - feltehetőleg szerb - ál-
lampolgárra a pénzügyőr. 
Május 22-én a soproni vám-
hivatal munkatársa egy török 
kamionban talált négy török 
határsértőt. 

A héten indult nyomozás 
egy szolnoki székhelyű kft. 
ügyvezetője ellen, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy 1994-
ben és 1995-ben összesen 
kilencvenmillió forint érték-
ben hozott be valótlan vám-
nyilatkozattal vas csőszerel-
vényeket az országba, még-
pedig 16 alkalommal. A leg-
utolsó esetben a szolnoki 
vámhivatal szakértője meg-
állapította, hogy az áru nem 
cink ötvözet, mint a vám-
nyilatkozatban szerepelt. A 
hegyeshalmi vámhivatal egy 
német állampolgár, W. Gün-
ter ellen indított csempészet 
alapos gyanújával eljárást, 
mert bejelentés nélkül pró-
bált meg behozni az ország-
ba 3 ezer 240 pár cipőt és 
két automata mosógépet, 4,5 
millió forint értékben. 

• Aki televízión nézte teg-
nap reggel a2 önkormányzati 
ülésről a közvetítést, éppen 
hogy csak kibogozhatta 
Szemők Árpád dohányzás 
elleni frappáns megnyilvá-
nulásának szócsomóit, máris 
elbúcsúzhatott a választókért 
fáradozó derék városatyák 
látványától, ugyanis zárt 
üléssel folytatták a munkát, 
így aztán lemaradt róla a 
néző, hogy mely képviselő, 
mely cég felügyelőbizott-
ságban és mennyiért fára-
dozik érte önzetlenül. Vi-
szont jó hfr, hogy a köz-
gyűlés mai napjára már nem 
terveztek zárt ülést. ' 

Ebéd után rágós téma 
következett. Mi legyen a 
Rókuson lévő Franciahögy 
elnevezésű elhanyagolt te-
rülettel? A város 260 milliót 
szeretne érte kapni, még-
hozzá olyan 260 milliót, 
amit nem csak betervezett az 
idei költségvetésbe, de félig-
meddig már el is költött. Két 
jelentkező akadt a területre. 
Az egyik a Világ Utcája Kft, 
amely már évek óta szeretné 
megkaparintani a területet, 
ahová lakásokat, kereske-
delmi és kulturális központot 
tervezett egy 3, 4 milliárdos 
11 lépcsős beruházás kereté-
ben. A cég türelmet és hat 
hónapos moratóriumot, ha-
ladékot kért a várostól a te-
rület értékesítésére. A másik 
jelentkező, az Austria-
Spar-lnternational üzleti 
központot gondolt Francia-
högyre, 26 milliót foglaló-
ként le is tenne, az építési 
engedéllyel pedig fizetné, 
ami még hiányzik a 260 
millió forintból - ajánlotta. 

Izelftő a vitából. Juhász 
Antal a tulajdonosi bizottság 
véleményét tolmácsolta: 3 
hónapos moratóriumot ja-
vasolnak, akkorra teremtse 
elő a telek árát a magyar kft. 
A városrész képviselője, Do-
bó János azért is szorgal-

• Kapui nyitottak a Világ Utcájának 

Pihentetik a Franciahögyet 

A sanyarú sorsú Franciahögy. (Fotó: Schmidt Andrea) 

mazta, mielőbb döntsenek, 
mert szörnyű, mekkora gaz 
van a területen. Erre Szil-
vásy László felhívta figyel-
mét: eddig öt éve volt rá, 
hogy képviselői alapjából 
felfogadjon egy kaszás em-
bert. 

Tűhegyi József, egykori 
alpolgármester kifejtette, a 
Világ Utcája Kft. mindig 
olyankor támad fel hamvai-
ból, amikor komoly érdek-
lődő jelentkezik. A cégnek 
évei voltak rá, hogy össze-
gyűjtse a területre a pénzt, 
miért kellene neki újabb 
kedvezményt, haladékot 
adni. A társaság különben 
sem befektető, olyanok tö-
mörülnek benne, akik mun-
kát szeretnének szerezni 
saját vállakózásuknak. A 
jelenlegi alpolgármester, 
Básthy Gábor szerint a ma-
gyar kft programja szim-
patikus, de nehezen tudja 
elképzelni, honnan lesz tó-
kéje a milliárdos elképzelé-

sekre. Úgy gondolta, azért 
adni kell neki egy utolsó 
esélyt. 

A közgyűlésen megje-
lentek a Franciahögyre pá-
lyázók. A városatyák úgy 
gondolták, 5 percben meg-
hallgatják a feleket, hogy 
könnyebben dönthessenek. 
Az osztrák cég anyagi kon-
dícióiról Babos László épí-
tész tájékoztatta a jelenlé-
vőket. Az idén 5 milliárdot 
fektetnek be Magyaror-
szágon különféle vállakó-
zásokba. A szegedi létesít-
mény centrum lenne, amely-
re a régióban Spar-hálózatot 
építenének. Elmondta, hogy 
a Világ Utcája, amely nem 
befektető, hanem csupán 
programtervező cég, meg-
kereste már őket, hogy üz-
letet kössenek. Szakember-
gárdájuk megvizsgálta a 
szegedi kft projektjét, azt 
finanszfrozhatatlannak, 
„könnyűnek" találta. 

Apró-Juhász János is-

mertette a Világ Utcája által 
kínált program előnyeit, 
lehetőségeit, hány lakást, 
milyen üzleteket építenének, 
mekkora létszámnak bizto-
sítanának munkát. Hang-
súlyozta, hogy a társaság 
igen is tőkeerős, csupán a 
közgyűlés elvi hozzájáru-
lására várnak, utána előte-
remtik a pénzügyi fedezetet, 
ehhez kell a moratórium. 

A vita ezt követően foly-
tatódott. Egyértelművé vált, 
hogy a nagyobb tábor a Vi-
lág Utcáját támogatja. Ezt 
aztán a szavazás eredménye 
is tükrüzte. A határozati ja-
vaslatok közül a következőt 
fogadták el a képviselők. Az 
önkormányzat leszögezte, 
hogy a kft-ben befektetőként 
sem apporttal, sem kész-
pénzzel nem kfván részt 
venni. Lehetőséget ad cég-
nek arra, hogy a Francia-
högyet szeptember l - ig 
megvásárolja négyzetmé-
terenként 5000 forintos áron. 
A terület rendezési tervét a 
kft-nek kell elkészíttetnie. 
Amennyiben a megadott 
határidőkre a Világ Utcája 
nem teljesíti a vállalást, úgy 
pályázatot írnak ki a terület 
hasznosítására. 

Tűhegyi képviselő úr még 
a döntés előtt az amatőr 
pehelysúlyú boxoló és a 
profi nehézsúlyú összecsa-
pásához hasonlította a két 
pályázó meccsét. Hát, ha így 
van, akkor most a profi fo-
gott padlót. Akinek fölemel-
ték a karját, az viszont ma-
gyar. 

V. Fekete Sándor 

nnapok óta bajban vagyunk, merthogy nem tudjuk, 
i f j mit közöljünk az orvosi ügyeletek rovatban a 

fül-orr-gégészeti ügyeleteket illetően. A klinika ugyan 
küldött egy rövid hírt nekünk, amiben arról értesíti a 
város lakosságát, hogy csak sürgős, életveszélyes ese-
teket, mint fulladás, vérzés hajlandó ellátni, de nem 
fogadja azokat a betegeket, akik fülfájással, torok-
fájással stb. keresnék fel a klinikai ügyeletet. Azt már 
nem a hírből tudjuk, de tény, hogy tucatszámra men-
tek este és hétvégi ügyeletbe azok a betegek, akik 
nemes egyszerűséggel járóbeteg-rendelésnek tekint-
vén az ügyeletet, oda jártak példának okáért fület 
mosatni. Nem egy-két esetben gondolták úgy, egy-
szerűbb az ügyeletben gyorsan sorra kerülni, mint 
órákat várakozni a szakrendelőben. Egy szó mint 
száz, a klinika megunta, hogy estére és éjszakára 
vagy hétvégére meghosszított járóbeteg-rendelés le-
gyen, amikor más a dolga. Meg hát nem is egyenlő 
arányban osztozott az ügyeleteken. A hét három 
napja volt az övék, kettő a város kórházaié. A hétvégi 
ügyeleti terheket sem testvériesen osztották el. A hó-
nap első vasárnapján a kórházak, a többin az egye-
temi klinika ambulanciáján sötétlett a tömeg. Az 
ügyeleti elosztás marad úgy ahogyan volt, azzal az 
apró változással, hogy a klinika az ő ügyeleti napjain 
csak sürgősen ellátandó beteget fogad. De mit csinál 
az, akinek éppen a klinikai ügyeleti napokon kezd el 
este hét után hasogatni a füle? Jó, bírja ki reggelig, 
akkor nyit a rendelő. Ámbátor gyerekek esetében nem 
ily egyszerű a megoldás, mert a gyerek az ordít, a 
szülőnek meg a szíve szakad. 

Nos, hát akkor hová, merre a hét három napján, 
meg a három hétvégén? Amint az tegnapi telefon-
jaink nyomán kiderült, ezután a fülfájós felnőttek 
menjenek a központi általános orvosi ügyeletre, a 
gyerekek meg a városi gyerekügyeletre. Az ottani 
ügyeletes orvosok pedig eldöntik, hogy az eset sürgős 
vagy sem, mehet-e a beteg a klinikára vagy sem. A 

felesleges körök helyett nem lenne egyszerűbb egy 
városi központi orr-fül-gégeügyelet felállítása? Egy 
állandó biztos pont felnőttnek, gyereknek, éjszakára 
és hétvégére. 

erthát, kedves doktor urak, azt is tudomásul kell 
venni, hogy mi betegek, ha fáj, megyünk, mert 

mielőbbi segítséget akarunk, hisz' az ember már csak 
egy ilyen fajta, hogy nehezen tűri a szenvedést. Persze 
az is lehet, hogy lassan-lassan tényleg leszokunk 
arról, hogy igénybe vegyük az ügyeleteket. A fogor-
vosiról is gyorsan és szófogadóan leszoktunk... És 
még mondják, hogy fegyelmezetlen betegek vagyunk. 

m 
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A nyugdíjasok és a kormány 
A Nyugdíjasok Országos 

Képviselete (Kamarája) azt 
tartaná reálisnak, ha a par-
lament az őszi nyugdíjeme-
lés mértékét 8-9 százalékban 
határozná meg. A kormány 
ezzel szemben 4 százalékos 
nyugdíjemelésre tesz majd 
javaslatot - derült ki a kor-
mányfő és a nyugdíjas szer-
vezet közötti eszmecserén. 
Horn Gyula ugyanakkor azt 
is elmondta, hogy természe-

tesen figyelembe veszik a 
Nyugdíjbiztosítási Önkor-
mányzat ide vonatkozó dön-
tését is - mondta Mihalovits 
Ervin ügyvivő. Hangsúlyoz-
ták: nem tartják szerencsés-
nek, hogy egyes kormányta-
gok - különösen a pénzügy-
miniszter - kész tényként 
kezelnek olyan kérdéseket, 
amelyekről még csak elvi 
vita zajlik. 

• Az ipari és kereskedelmi államtitkárhoz 

Üzlet és tisztesség 
Kényszerrel igyekezett 

kicsikarni a beismerő vallo-
mást egy cigány fiatalember-
től két rendőr, a nagykörűi 
és a tiszasülyi körzeti meg-
bízott. Az esetre egy, az idén 
februárban Szolnokon ren-
dezett közbiztonsági fóru-
mon derült fény, amikor a 
szenvedő fél, Rácz László 
nagykörűi lakos a szolnoki 
városi televízió nyilvános-
sága előtt mondta el pana-
szát. A fórumon jelen volt 
Fazekas Attila megyei rend-
őrfőkapitány, aki megígérte 
az ügy kivizsgálását. Mivel a 
panasz megalapozottnak 
tűnt, a vizsgálatot a Buda-
pesti Ügyészségi Nyomozó-
hivatal szolnoki kirendeltsé-
ge folytatta le. A minap le-
zárult vizsgálat szerint feb-
ruár 15-én a két körzeti 

megbízott Ráczot egy kerék-
párlopásról faggatta. A fia-
talember tagadta a lopás té-
nyét, ekkor a rendőrök rá-
uszították a szájkosarat vi-
selő rendőrkutyát. A különös 
vallatásnak több tanúja is 
akadt, mert a körzeti megbí-
zott irodája a nagykörűi pol-
gármesteri hivatalban talál-
ható. A rendőrök azzal is 
igyekeztek Ráczot beisme-
résre sarkallni, hogy Nagy-
körű határában kétszer-há-
romszor megfuttatták, „há-
tában" a rendőrkutyával. 
Noha a két rendőr tettét el-
lenszegüléssel indokolta, 
ügyük kényszervallatás bűn-
tettének alapos gyanúja 
miatt vádemelési javaslattal 
a szolnoki ügyészségre ke-
rült. 

• Nagyjaink mindig is 
szerették az üzemavatá-
sokat, üzletnyitásokat. 
Hisz' egy ilyen megtisztelő 
felkérés révén, a napi gon-
dokon felülemelkedve, 
eredményekről és sikerek-
ről szólni sem kirívó. Nap-
jaink nem bővelkednek 
állami beruházásokban, a 
jellemző inkább a családi-
és vállalkozói méretekben 
nagynak számító magán-
befektetés. A megnyitó 
ünnepélyességéhez ma-
napság is hozzátartozik 
egy-egy köztiszteletben 
álló személyiség. A na-
pokban a Metall Üzletköz-
pont irodabútor-stúdió-
jának megnyitóján Soós 
Károly Attila vágta el a 
nemzetiszín szalagot. 

• Gyakran tesz eleget 
hasonló felkérésnek? 
- Nem dúskálok a meg-

hívásokban, de azért sze-
lektálok. Szegedre két ok-

ból jöttem. A vállalkozás 
ügyvezetője személyes, jó 
ismerősöm, s mivel Makó-
ról származom, idevalósi-
nak érzem magam. 

• Képes egyetlen ember 
otthonosan mozogni az 
ipar, a kül- és belkeres-
kedelem és az idegen-
forgalom területén? 
- Az idegenforgalom 

kissé kiesik, de közgaz-
dasági kutatóként '89-ig 
általános elméleti szinten 
szerezhettem rálátást a 
gazdaságra. Gyakorlatias 
kérdésekből is akadt bő-

ven. Például tanulmányt 
írtam a termelőeszköz-ke-
reskedelem '80-as évekbeni 
átalakulásáról. Az ország-
gyűlési képviselőség és a 
költségvetési bizottságban 
betöltött elnöki poszt szin-
tén jó előkészítése volt a 
mostani megbízatásomnak. 
Napjaink gazdaságpoli-
tikáját személyemben is 
vállalni tudom - az infláció 
gyorsulásának kényelmet-
lenségei mellett - , az 
egyensúly teremtő lépések 
mindenképp a vállalkozá-
sok érdekeit szolgálják. 

Soós Károly Attila 

• Az üzletnyitás alkal-
mából, szenteljünk egy 
kicsit több teret a keres-
kedelemnek! 
- R nemzetgazdaság 

ágazatai közül a belkeres-
kedelem tudott leggyorsab-
ban reagálni a piacgazda-
ság által megnyitott lehe-
tőségekre. Az elmúlt négy-
öt év alatt végbement fejlő-
dés elsősorban mennyiségi-
leg látványos. A jogi sze-
mélyiségű szervezetek szá-

ma megtízszereződött, míg 
az egyéni vállalkozókból 
hatszor annyi tevékeny-
kedik, mint korábban. A 
minőségi átalakulás mind-
ezek ellenére lasúbb a kí-
vánatosnál. Az állami túl-
súlyon alapuló „rendet " és 
fogyasztói biztonságot még 
nem váltotta fel a szakmai 
tradíciókon, igényességen, 
szakértelmen alapuló, a 
tisztességes verseny és kel-
lően fejlett fogyasztóvé-
delmi tevékenység által el-
lenőrzött és befolyásolt üz-
leti magatartás. A rende-
zettség érdekében meg-
kezdtük az üzletek műkö-
déséről szóló rendelet fe-
lülvizsgálatát, megjelent a 
vásárokról és piacokról 
szóló kormányrendelet, s a 
fogyasztóvédelmi joganyag 
átfogó korszerűsítésébe is 
belefogtunk. 

T. Sz. I. 


