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• Konferencia az Európai Unióról 

A régióké a jövő? 
Az Európai Unió régió-

politikája, ezen belül pe-
dig az eurorégiók jövője 
volt többek között az In-
tegráció és regionalizmus 
című szakmai konferenci-
ának. A tegnapi ülésna-
pon felszólalt Kovács 
László volt külügyminisz-
ter is, aki elmondta, hogy 
a szocialisták ellenzékben 
is támogatják hazánk EU-
csatlakozását. 

A regionalizmus európai 
szerepéről, sajátosságairól, 
valamint a közép-kelet-euró-
pai régiókról tartott előadást 
tegnap dr. Horváth Gyula, az 
MTA Regionális Kutató Köz-
pontjának főigazgatója az In-
tegráció és regionalizmus cí-
mű, három napos szegedi 
konferencia második napján. 

Az előadó kifejtette, hogy 
uniós csatlakozásunk után a 
különböző alapoktól, a mosta-
ni feltételek mellett évente 
körülbelül 500 milliárd forint-
nyi ecu-t kapna Magyaror-
szág, szemben a most folyósí-
tott 70-80 milliárdnyi közös-
ségi fizetőeszközzel. Horváth 
Gyula szerint a csatlakozás-
hoz jó előfeltétel a magyar te-
rületfejlesztési törvény, amely 
európai összehasonlításban is 
megállja a helyét. Az előadó 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kormányoknak nagy a moz-
gásterük a támogatások fel-
használásában, de alkalmazni-
uk kell a különböző uniós 
alapelveket. Hozzátette: a ré-

gióknak meg kell tanulniuk 
országon belül is hatékonyan 
képviselni érdekeiket, mert 
nem lehet hozzájutni a közös-
ségi forrásokhoz a nemzeti 
kormány megkerülésével. 

, Ugyancsak tegnap tartott 
előadást Kovács László, az 
MSZP elnöke, volt külügymi-
niszter is. Kovács László átte-
kintette Magyarország EU-
csatlakozásának eddigi lépé-
seit és szólt jövőbeni kilátása-
inkról. Nyomatékosan hang-
súlyozta: hazánknak a mie-
lőbbi és minél harmonikusabb 
csatlakozás felel meg, s ennek 
érdekében kell folytatni a fel-
készülést és a csatlakozást tár-
gyalásokat. Kovács László 
bfeszámolt arról, hogy haté-
kony és működő egyezetés 
folyik a legnagyobb kormány-
párt, a Fidesz és a legnagyobb 
ellenzéki erő, az MSZP kö-
zött. Szólt arról is, hogy az 
MSZP ellenzékben is kész tá-
mogatni a csatlakozás ügyét, s 
erre jó lehetőséget ad az, hogy 
a 15 EU-tagállam közül 13-
ban a szocialisták és a szo-ci-
áldemokraták részt vesznek a 
kormányzásban, tizenegy tag-
államban pedig ők adják a mi-
niszterelnököt is. Az MSZP 
ily módon pártközi kapcsola-
tait is fel tudja használni Ma-
gyarország csatlakozása elő-
mozdítása érdekében. 

Az Integráció és regiona-
lizmus című konferencia ma 
kerekasztal-beszélgetéssel ér 
véget. 

SZOMBAT, 1998. OKT. 31. 

• Nagylak: elindult a személyforgalom 

Megemlékezés 
o munkatáborról 

Csendes sorompónyitás 
g Csolnok (MTI) 

Emlékünnepséget rendez-
tek a Komárom-Esztergom 
megyei Csolnokon abból az 
alkalomból, hogy 42 évvel ez-
előtt megszűnt az utolsó hazai 
kényszermunkatábor. A részt-
vevők megkoszorúzták az 
1992-ben felavatott emléktáb-
lát. A 1951-ben létrehozott 
csolnoki kényszermunkatábor 
felszabadítása sajátos módon 
ment végbe. Miután 1956-ban 
a forradalom előszele eljutott 
az elítéltekhez, október 25-én 
megtagadták a munkát és 96 
órán keresztül étlen-szomjan 
sztrájkoltak. Küzdelmüket si-
ker koronázta: október 30-án 
és 31-én az összes elítéltet 
szabadon bocsátották. 

Fiatalok a vén 
Európáért 

• Csurgó (MTI) 
Fiatalok a vén Európáért 

címmel háromnapos nemzet-
közi találkozót szervezett a 
csurgói ifjúsági önkormány-
zat. A rendezvény célja föltér-
képezni, hogy a különböző or-
szágokban helyhatósági szin-
ten miként veszik figyelembe 
a fiatalok javaslatait, beleszól-
hatnak-e, s ha igen milyen 
módon az adott települések 
életének irányításába. 

Maiéter-
emlékérem 

• DM-információ 
Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eszméjének 
ápolása és a honvéde lem 
ügye érdekében végzet t 
kiemelkedő munkájáér t a 
honvédelmi miniszter Maié-
ter Pál Emlékérmet adomá-
nyozott Endreffy Lóránt ny. 
alezredesnek, melyet a 
kitüntetett csütörtökön vett 
át Gyuricza Béla honvédel-
mi államtitkártól. 

Szerkezetváltás 
• Ajka (MTI) 

Befejeződött a termékszer-
kezet átalakítása az Ajkai 
Timföld Kft-nél. A korábban 
kohósítás céljára gyártott tim-
föld helyett ma már főleg a 
kerámia, a csiszolóanyagipar 
és a vegyipar részére szállíta-
nak timföld alapú készít-
ményt. Többéves fejlesztés és 
piackutatás eredményeként az 
idén gyakorlatilag már befeje-
zettnek tekintheti termékszer-
kezetének átalakítását a nagy-
kapacitású timföldgyár, amely 
annak idején a magyar-szov-
jet alumíniumegyezmény ér-
telmében kizárólag kohászati 
timföldet állított elő. 

Cserbenhagyás 
• Paks (MTI) 

Két gyalogost gázolt el Né-
metkér belterületén egy isme-
retlen, majd segítségnyújtás 
nélkül továbbhajtott. Az egyik 
gyalogos - egy 56 éves férfi -
a helyszínen életét vesztette, 
társa pedig életveszélyes sérü-
lésekkel fekszik a szekszárdi 
kórházban. 

A rendőrkapitányság mun-
katársai a helyszínen rögzített 
adatok alapján az elkövetéssel 
egy fehér Lada személygép-
kocsi tulajdonosát gyanúsítot-
ták. Még az éjszaka rá is 
akadtak a 39 éves paksi férfi-
ra, aki otthon aludt. Az autón 
észlelt törésnyomok megerő-
sítették a rendőrök feltételezé-
seit. A gyanúsított elismerte 
tettét. 

Hosszú hónapok után ismét vámvizsgálatot tartanak a nagylaki személyforgalmi átkelőnél. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

N a g y l a k n á l tegnap 
délután felnyitották a so-
rompókat a személyau-
tók előtt. A most elkészült 
új személyforgalmi rész 
ünnepélyes átadása azért 
halasztódik november 
közepére, mert a pénz-
ügyminiszter a költségve-
tés e lőkészítése miatt 
most nem tudott eljönni. 

Több hónapos szünet után 
tegnap 14 órakor ismét meg-
indult a személyforgalom a 
nagylaki határátkelőhelynél. 
A Phare-tpmogatással és az 
állami pénzből felújított, és 
részben átépített átkelőnél a 
sorompók hivatalosan no-
vember e lse jén , vasárnap 

nulla órától nyílnak. És Ma-
kón, valamint a városból ki-
vezető úton is jelzik még a 
táblák, hogy a nagylaki ka-
pun csak a kamionok és a 
buszok közlekedhetnek, ám 
akik délután jöttek erre, mert 
nem vették észre a táblákat, 
szabad utat kaptak; a község 
előtt, a Csanádpalota és Bat-
tonya irányába vezető útnál 
a határőrök tegnap délután 
már nem irányítot ták át a 
Román iába igyekvő sze-
mélyautókat. A megnyitásról 
szóló in formáció annyira 
friss volt, hogy a táblát fi-
gyelmen kívül hagyó külföl-
di autósokon kívül csak a fa-
lubeliek tudtak a hírről. A 
polgármesteri hivatalba ko-

rán reggel küldték el a tele-
fax-üzenetet, Keresztes Zol-
tán po lgá rmes te r pedig 
azonnal röplapokon értesí-
tette a lakosságot a 14 órai 
nyitásról; sokan ugyanis rég-
óta vártak arra, hogy meglá-
togathassák a túloldalon élő 
rokonoka t . A hét e le jén 
egyébként még úgy volt , 
hogy pénteken 11 órakor ün-
nepélyes kere tek közöt t 
avatják fel a határátkelőhely 
személyforgalmi részét. Az 
ünnepségre eljött volna Já-
rai Zsigmond pénzügymi-
niszter és Arnold Mihály al-
tábornagy, a Vám- és Pénz-
ügyőrség országos parancs-
noka. A költségvetés előter-
jesz tés i munkála ta i miatt 

azonban a pénzügyeseknek 
több dolguk akadt, így most 
nem tudtak eljönni Nagylak-
ra. A tervek szerint azonban 
a megnyi tóünnepség nem 
marad el; november közepén 
ünnepélyesen is megnyitják 
majd a felújított átkelőhe-
lyet. Mint azt Wentzel Ágos-
ton őrnagytól , a nagylaki 
vámhivatal parancsnokától 
megtudtuk, az új rész meg-
nyitásának előkészítése je-
lentősebb probléma nélkül 
zajlott, ám a létszámhiány 
várhatóan ezután még in-
kább megnehezí t i a helyi 
vámhivatal életét, az itt dol-
gozóknak több túlórát kell 
vállalniuk. 

B. A . 

Megmozdult 
a búzapiac 

• Budapest (MTI) 
Megmozdult a búzapiac 

Magyarországon annak kö-
szönhetően, hogy az utóbbi 
hetekben megélénkült külföl-
di kereslet iránta - közölte 
Makay György, a Gabonaszö-
vetség főtitkára pénteken. 

A szakember elmondta: 
októberben a búza világpiaci 
ára tonnánként 5-10 dollárral 
emelkedett. Ennek köszönhe-
tően a magyar exportszállítá-
sok is megélénkültek. Ennek 
első jele, hogy jövő héten már 

a MÁV az exportőrök vasúti 
kocsi igényét csak 80 száza-
lékban tudja kielégíteni. 

A Gabonaszövetség főtit-
kára azonban óvott a túlzott 
derűlátástól, mivel a magyar 
búza exportára még mindig 
jóval 100 dollár alatt van ton-
nánként. 

Az év első tíz hónapjában 
hozzávetőleg 1,36 millió ton-
na búza hagyta el az országot. 
Makay György utalt arra, 
hogy az éves kiviteli mennyi-
ség számítása csalóka. Az 
aratás ugyanis az év második 
felére esik, vagyis az első fé-
lévben exportált búza még az 

előző évi aratásból származik. 
Idén a második félévben sze-
rinte 1,1 millió tonna búzaki-
vitel várható. Az exportáru-
alap mennyisége azonban 2,3 
millió tonna körüli, vagyis az 
idei készletből több mint 1 
millió tonna marad a raktárak-
ban. 

Makay szerint ahhoz, hogy 
a keresleti és kínálati viszo-
nyok egyensúlyba kerüljenek 
a magyar piacon, évente mint-
egy 2-2,3 millió tonna búzát 
kell exportálni. 

Szolnok 
jrt gyesek szerint Orbán-garázs épül az Erzsébet 

Juj téren, de kétlem, mert egyáltalán nem nevezném 
polgárinak azt a parkolóhelyet, amelyet 20-30 
millióért építenek meg. Mivel minálunk általában 
csak másfélbe kerül egy valódi polgári autóhely. Azt is 
mondják aztán - mert abszolút fegyelmezetlenül 
össze-vissza beszélnek, csak beszélnek a népek -, hogy 
az Erzsébet térre tervezett Nemzeti Színházról sose 
lehetett volna lemosni a liberális színeket, így aztán az 
építmény maradt volna az idők végezetéig egy 
„hisztero-szociálliberilás akna", nem pedig a 
kívánatos nemzeti szimbólum. Mármost kétlem, hogy 
a szolnoki színházi mágus, Schwajda György személye 
nemzetibb vagy szimbolikusabb lenne - akárkinél. 
Talán csak megint arról van szó, hogy minden 
bársonyszékből adatik jog megválogatni a csapatot. 
Várhegyi Attila, a nemzeti és színházi ügyekben most 
illetékes államtitkár, volt szolnoki polgármester 
bizonyára jól emlékszik azokra az időkre, amikor 
Schwajda direktor úr gazdaságilag és művészileg 
egyaránt oly sikerrel működtette a szolnoki teátrumot. 
Várhegyi úr tudhatja, hogy Schwajda úr még azi is ki 

fogja találni, hogyan legyen elég 19-20 helyett 
mindössze 10,7 milliárd a Nemzetire. Meg azt is képes 
lesz elhitetni, hogy azért a Felvonulás téren, mert ott 
aztán oly tágas a levegőcsatorna, hogy nincs az az 
épület, amelyik el tudná zárni. Ha mondjuk, de 
tényleg csak úgy mondjuk, Makovecz Imre nyerné el 
az új tervpályázatot, akkor meg egészen biztosan még 
a mostaninál is több levegő lenne a környéken, nem 
beszélve a népi és nemzeti szimbólumról. 

M indezután csak egy kívánságunk lenne innen a 
végekről: levegőt! Hiszen az mégsem járja, 

hogy megint a szegedi KESZ Kft. szívjon! Mégiscsak 
elképesztő, hogy ez a csapat megnyeri a világkiállítási 
pavilon tendert, erre elmarad a világkiállítás! Most 
jobb árajánlatot ad a Nemzeti Színház generál-
kivitelezésére, mint amivel a (mostani!) kormány által 
megbízott költség-felülvizsgáló cég kalkulált, azaz 
megnyerhetné, erre kihirdetés helyett kinyírják a 
tendert! Maradt egy halovány reménysugár: a KESZ 
újította föl anno a szolnoki színházat! 

buzdít 
• Munkatársunktál 

Sajtótájékoztatót tartott 
t egnap Szegeden Kovács 
László, a Magyar Szocialista 
Párt elnöke. A politikus ki-
fejtette: az MSZP vezetése 
arra buzdítja önkormányzati 
képviselőit, hogy minél szé-
lesebb összefogásban dol-
gozzanak, a helyi törekvések 
minél teljesebb körű érvé-
nyesítése érdekében. A szo-
cialista pártelnök elmondta, 
hogy az ország jelenlegi kor-
mánya o lyan , e l sősorban 
gazdasági eredményekkel 
dicsekszik, amelyeket a ko-
rábbi kormányzat ért el. Ko-
vács László kérdésünkre ki-
jelentet te , hogy a Fidesz-
kormány azon elképzelése, 
hogy háromhetente legyenek 
plenáris ülések, a további 
hatalomkoncentrálást szol-
gálja. Fritz Péter, a párt me-
gyei elnöke leszögezte: ab-
szurd és törvénysértő volna, 
ha egy polgármester töltené 
be a megyei közgyűlésben 
az elnöki tisztet. 

Balról jobbra: Fritz Péter, az MSZP megyei elnöke, dr. Botka László, 
a megyei közgyűlés tagja, dr. Kovács László, az MSZP elnöke és Bubryák István, 

az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójának vezetője. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

o Az MSZP elnöke Szegeden 

Kovács összefogásra 


