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röviden a 
Hiba? 

• Debrecen (MTI) 
A Magyarok Világszövet-

ségének (MVSZ) elnöksége 
értetlenül fogadta a kormány 
költségvetési előteijesztését, 
amelyben mindössze 166,8 
millió forint szerepel a szö-
vetségnek szóló fejezetben -
hangzot t el az e lnökség 
szombati kihelyezett debre-
ceni ülését követő sajtótájé-
koztatón. Patrubány Miklós, 
a szövetség elnökhelyettese 
reményét fe jezte ki, hogy 
mindössze adminisztrációs 
hiba történt, s a költségvetés 
parlamenti v i tá jában leg-
alább ezen összeg kétszere-
sét szavazzák meg az világ-
szövetségnek. 

Diplomáciai 
s iker 

• Budapest (MTI) 
Magyarország növekvő 

nemzetközi súlyát jelzi, hogy 
a külügyminiszter először 
vehet részt a Nyugat-európai 
Unió Miniszteri Tanácsának 
az európai biztonsági struk-
túra, kiemelten a szervezet és 
a NATO viszonyának alakí-
tásával foglalkozó megbe-
szélésén - közölte vasárnap 
a külügyi szóvivő. Horváth 
Gábor annak kapcsán mond-
ta ezt, hogy hétfőn és kedden 
kerül sor Rómában a NYEU 
kül- és védelmi miniszterei-
nek tanácskozására, s azon 
részt vesz Martonyi János, a 
magyar diplomácia vezetője 
is. A NYEU-ban hazánk je-
lenleg - kilenc másik közép-
kele t -európai országgal 
együtt - társult partneri stá-
tussal rendelkezik, s eddig 
nem kapcsolódhatott be a 
NYEU mostanihoz hasonló 
érdemi megbeszéléseibe. 

A Trianon 
Társaság 
gyűlése 

• Budapest (MTI) 
Az 1996-ban alakult Tria-

non Társaság mintegy 100-
150 érdeklődő részvételével 
gyűlést tartott a fővárosban, a 
Bazilika előtt szombaton. 
Kiss Dénes, a szervezet tagja 
az egybegyűl tek előtt el-
mondta: a rendezvénnyel arra 
kívánták felhívni a figyelmet, 
hogy nem igaz az, amit a ma-
gyar és a román külügymi-
niszter állít, miszerint a két 
ország viszonya probléma-
mentes, illetve sikertörténet-
nek tekinthető. Raffay Ernő, 
a társaság egyik alapítója, 
történész, kijelentette: szer-
vezetük „a területi revízióért 
küzd". 

Egyházi ügyek 
• Budapest (MTI) 

Várhatóan már a jövő év-
ben megkezdődhet az egy-
házalapításról szóló törvény 
módosításának folyamata -
tájékoztatta Semjén Zsolt, a 
kulturális tárca egyházi ügye-
kért felelős helyettes állam-
titkára szombaton. Semjén 
Zsolt az Erdélyi Gyülekezet 
Egyházak egymás mellett és 
együtt címmel Budapesten 
rendezett konferenciájának 
szünetében elmondta: az egy-
házalapításnál az egyes vallá-
si közösségek tényleges tár-
sadalmi támogatottságát, il-
letve - vagylagosan - törté-
nelmi honosságát vennék fi-
gyelembe. Személyes elkép-
zelése szerint az alapítás fel-
tételeként a je lenlegi 100 
hívó helyett 10 ezres létszá-
mot, vagy százéves múltra 
visszatekintő történelmi hát-
teret kellene meghatározni. 

• EU-csatlakozásról, illúziók nélkül 

Egy hajóban a Zwack és a Pick 

A konferencia zárónapján is nagy volt az érdeklődés. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A magyar mezőgazda-
ság, valamint a magyar 
élelmiszergazdaság nap-
ja után szombaton dél-
előtt a magyar külgaz-
daság napjával folytató-
dott, illetve fejeződött be 
a Pick Szeged Rt., a 
Zwack Unicum Rt. és a 
Magyar Marketing Szö-
vetség által szervezett 
nemzetközi agrár - és 
élelmiszeripari marke-
ting konferencia, ame-
lyet az „Európai uniós le-
hetőségek - piaci viszo-
nyok" címmel rendeztek 
a Forrás Szállóban. 

A szombat délelőtti prog-
ramot Zwack Péter, a Zwack 
Unicum Rt. igazgatóságának 
elnöke nyitotta meg, majd 
előadások hangzottak el a 
kormány uniós tárgyalási 
programjáról (Gordos Ár-
pád), valamint a külügyi bi-
zottság előtt álló feladatok-
ról, különös tekintettel a ma-
gyar mezőgazdaságra (Mol-
nár Gyula). Szó esett a kis és 
nagy é le lmiszer ipar i cé-
gekről, miközben a korszerű 
technológiák kialakítói a 

multinacionális vállalatok 
(Balogh Sándor). 

Sivó Imre a Zwack Uni-
cum Rt. vezérigazgatója - a 
vele készített interjút lapunk 
egy későbbi számában olvas-
hatják - a konferencia zár-
szavában mindenekelőtt kö-
szönetet mondott a hallgató-
ságnak, köztük kiemelten a 
fiataloknak, a Picknek és a 
Zwacknak, a marketing szö-
vetségnek, valamint Csonka 
Gábornak, aki a Pick marke-
tingvezetőjeként kezdte, s al-
polgármesterként fejezte be a 
szervezést. Sivó úr szerint az 
uniós csatlakozás után lesz-
nek győztesek és vesztesek, s 
a fiatalok éles eszére szükség 
van ugyan, illúzióikra azon-
ban nincs. A csat lakozás 
időpontjával kapcsolatban azt 
tartotta fontosnak, hogy az az 
év alkalmas - s ez miért ne 
lehetne 2002? - , amelyiknél 
a mi kockázatunk már ki-
sebb, mint az Unióé. A kon-
ferenciáról Sivó úr hiányolta 
a vállalati szektor részvételét, 
velük a párbeszéd haszno-
sabb lehetett volna. 

Zwack Péter levezetőelnö-
ki zárszavában nem titkolta. 

hogy rúgásokat adunk és rú-
gásokat kapunk majd az Uni-
óba menet, s azt ajánlotta a 
kevés önbizalommal rendel-
kező ér inte t teknek, hogy 
üvöltsék ugyanazt a tükörbe, 
mint az egykori nehézsúlyú 
profi ökölvívó világbajnok, 
amikor pánikba esett. Vagyis 
azt, hogy erős vagyok, csodá-
latos vagyok, legyőzhetetlen 
vagyok. 

A szombat kora délutáni 
sajtótájékoztatót Csonka Gá-
bor, a konferencia szer-
vezőbizottságának elnöke ve-
zette, aki kiemelte, hogy több 
mint harminc előadó szólalt 
fel a konferencián, s az aktív 
hallgatóságnak köszönhetően 
kérdésekben sem volt hiány. 
Ő is kiemelte a fiatalok akti-
vitását, s megígérte, hogy 
jövőre újra megrendezik a 
konferenciát - az élelmiszeri-
pari főiskola tevékenyebb 
részvételével - , s a sorozat 
tarthat egészen a csatlakozá-
sig. Hangsúlyozta, hogy az 
élelmiszeripar két zászlósha-
jójának - egy kevésbé vá-
lasztékos kolléga szerint ve-
zérkosának - együttműködé-
sét ezúttal is siker koronázta, 

amihez nagyban hozzájárult 
az is, hogy mind a két társa-
ság vezérkara aktívan részt 
vett a konferencia munkájá-
ban. 

Kevei Béla, a Pick húské-
szítmény-igazgatója nem tit-
kolta, hogy a konferencia a 
Pick marketing koncepciójá-
nak része volt, s a pénzt jó 
helyre tették. A csatlakozás-
sal kapcsolatban úgy véleke-
dett, hogy nem a védekezést 
kell megtanulni, hanem az 
offenzív stratégiát kell elsajá-
t í tani . Szerinte túl sok 
előadás épített falakat, mi-
közben hasznosabb lett volna 
az ország hírnevének építé-
séről beszélni. Pesszimizmu-
sunkkal nem jutunk előre, s 
példaként a dánokat említet-
te, akikben túlteng az önbiza-
lom, s nem is nagyon vesz-
nek dán terméken kívül mást, 
ha nem feltétlenül szükséges. 
A nagy áruházláncokat pedig 
nem muszáj szeretni, de a 
jövő akkor is róluk szól, s a 
Pick vezértermékeinek felét 
már jelenleg is ezek a multik 
juttatják el a fogyasztóhoz. 

Kovács András 

• A kitelepítetteknek várniuk kell 

Gázkitörés Zalában 
• Zalaegerszeg (MTI) 

Szombatra virradó éj-
jel a Zala megyei Nagy-
lengyelen az ottani olaj-
mezők 10-es tankállo-
másán kútjavítás közben 
nagyerejű széndioxid és 
kénhidrogén tartalmú 
gáz tört ki a kútból. A ki-
törés hatására nagyki-
terjedésű gázfelhő kép-
ződött, s emiatt kitelepí-
tették Sárhida, Bak és 
Bocfölde községek la-
kóit. 

A kétezer embert a zala-
egerszegi sportcsarnokban 
helyezték el. Eközben Orbán 
Viktor miniszterelnök - Pin-
tér Sándor belügyminiszter 
társaságában - a térségbe ér-
kezett, s részt vett a Zala me-
gyei védelmi bizottság ülé-
sén, Zalaegerszegen. Kijelen-
tette: a kormány kész minden 
segítséget megadni a gázkitö-
rés következményeinek elhá-
rításához. 

A nagynyomású gázkitö-
rés elhárftását segítendő, a 
tűzoltóság Szegedről a szom-
bat reggeli órákban útnak in-

dította azt a három nagytelje-
sítményű turbómotort, amely 
a kuvaiti ki töréseknél is 
kitűnően teljesítette feladatát. 
A tényleges munkához azon-
ban csak vasárnap kora reg-
gel kezdhettek, s a szakem-
berek tegnap délután még 
nem tudták megállapítani, 
mikorra sikerül-e elfojtani a 
gázkitörést. 

Mándoki Zoltán, a Mol Rt. 
vezérigazgatója közölte: a 
turbólégfújókkal támogatot-
tam több órás kemény mun-
kával sikerült szétfejteni az 
óránként 30 ezer köbméter-
nyi széndioxidgázt lövellő 
kút körüli jégtömeget. Beszá-
molt arról is, hogy ezt kö-
vetően biz tos í tókötél le l , 
védőöltözékben a kútaknába 
ereszkedhetett a mentőcsapat 
egyik tagja, hogy megvizs-
gálja a kútperem állapotát. 

A szabaddá tett közvetlen 
munkaövezetben mínusz 30-
35 Celsius fokos a kizúdúló 
gáz okozta hőmérséklet, ezért 
a turbókkal igyekeznek mele-
gen tartani a területet, szigo-
rúan figyelve az emberek tes-
ti épségére - mondta el a ve-

zérigazgató. Kitért arra is, 
hogy ezt követően fogják 
meghatározni a beavatkozás 
további legcélszerűbb műsza-
ki lehetőségeit. 

Közben a veszélyeztetett 
lakott övezetekben folyama-
tos a légszennyezettség mé-
rése, amelynek legfrissebb 
adatai az emberek és állatok 
egészségére teljesen ártal-
matlan értékeket mutatnak. 
Az együttműködés folyama-
tos az érdekelt védelmi szer-
vezetek között - közölte 
Mándoki Zoltán. 

További információkkal 
Magyari Dániel vezérigazga-
tó-helyettes, a munkálatok 
egyik i rányí tója szolgál t . 
Eszerint mostoha állapotok 
vannak a kútaknában, az ott 
keringő apró szemcsék je-
lentősen gátol ják a látási 
visznyokat. Kérdésekre vála-
szolva a Mol Rt. két vezetője 
és az időközben megérkezett 
Senkó Zoltán megyei tűzol-
tóparancsnok is úgy vélte: a 
kút - még nem prognoszti-
zálható - teljes lezárásáig 
nem térhetnek vissza a kitele-
pített lakók. 

Figyelmeztetés 
a kormánynak 

• Budapest (MTI) 
A kormánynak szóló fi-

gye lmez te tésnek szán juk 
nagygyűlésünket - hangsú-
lyozta Szabó Endre, a Szak-
szervezetek Együttműködési 
Fórumának (SZÉF) elnöke a 
konföderáció szombati ren-
dezvényén, a budapesti Kör-
csarnokban. 

Amennyiben a mostani fi-
gyelmeztetés vagy a tárgya-
lások nem vezetnek ered-
ményre, további törvényes 
eszközöket is igénybe ve-
szünk a jogos munkavállalói 
igények érvényesítése érde-
kében - tette hozzá az elnök. 

A közszféra dolgozói reá-
lisnak, teljesíthetőnek tartják 
követeléseiket. Ezek sorában 
szerepel , hogy j ö v ő r e a 
közszféra egészében a reál-
bérek legalább 5 százalékkal 
emelkedjenek. Követelik a 
közalkalmazotti és köztiszt-
viselői illetményalap befa-
gyasztására irányuló kor-
mányzati javaslat visszavo-
nását, az i l le tményalapok 
növelését. Határozottan el-
utasítják a központilag elren-
delt létszámcsökkentést, az 
intézményekre kényszeritett 
elbocsátásokat. 

múl időben 

Nem vagyunk 
kint a vízből 

A katasztrófák hete van mögöttünk. A legújabb a 
nagylengyeli gázkitörés, amely miatt falvakat kel-

lett kitelepíteni. A hasonló katasztrófákról szóló hírek-
ben, ahogy most is, leginkább a tűzoltók helytállása szo-
kott „átjönni", és viszonylag keveset hallunk a polgári 
védelemről. Egy tűzoltó erről azt mondta nekem a közel-
múltban, véleménye bizonyára túlzóan karikírozó, de 
biztos, hogy nem egészen alaptalan: „Ha történik vala-
mi, nekünk azonnal menni és cselekedni kell. Menteni 
az embereket, az értékeket. Mire a polgári védelemnél 
nagy nehezen kiszámítják, hogy hány koporsó kellett 
volna, addigra mi már le is zártuk az ügyet." 

A honvédség viszonylag szem előtt van, a rendőrség 
társadalmi ellenőrzése sem csekély, a tűzoltókról is 
eléggé sokat tudunk, kicsúszott viszont nekünk, civilek-
nek a látóteréből a polgári védelem. Nem sokat tudunk 
arról, hogyha tényleg történik valami nagy dolog, kik 
lesznek azok, akiknek szakmája volna a védelmünk, és 
milyen eszközeik vannak erre. Például csak plédeket, le-
pedőket, és vizesflakonokat tudnak osztani, avagy óvó-
helyek is állnak a rendelkezésükre? 

Katasztrofálisan múlt el a hét Kunos Péter számára 
is. A köztársasági elnök hiába protezsálta volna ki a 
börtönből, Dávid Ibolya, élve ellenjegyzési jogával, 
megtagadta Kunostól a kegyelmet, amelyet Göncz Ár-
pád oly készségesen kiosztott volna. Vajon miért volt 
ennyire vajszívű az elnök? Az emberek értetlenül figyel-
ték Göncz döntését, és abból, hogy kegyelmet adott Ku-
nosnak, arra a következtetésre jutottak, hogy a köztár-
sasági elnök szerint van olyan homo sapiens, akinek 
szabad bűncselekményeket elkövetnie. A proletariátus 
börtönbe megy, ha vétkezik. A felső tízezer pedig fel-
mentést kap, egészségügyi okokra hivatkozva, mint egy-
kor a tesiórán, a bokaficam miatt. Ezek szerint Magyar-
országon újra vannak első- és másodosztályú állampol-
gárok, és vannak persze bűnpártolók is, akik kegyelmet 
adnak az elsőosztályú vétkezőnek, 
j y udapest leggazdagabb kerületének, az ötödiknek ex-

D jegyzője ellenben nagyon is jól zárta a hetet. Buda-
pesten az ötödik kerületben vannak a minisztériumok, a 
hivatalok zöme, a Váci utcai meg az egyéb belvárosi he-
lyek. Hatalmas bérleti díjakat szed be az önkormányzat, 
ebből futotta rá, hogy távozott jegyzőjüknek milliós 
nagyságrendű végkielégítést adjanak. A gesztus példa 
értékű: így kellene kiházasítani elbocsátásukkor a mun-
kanélkülivé váló családanyákat és apákat, akkor talán 
mégse volna olyan érzés az emberek közt, hogy nálunk 
első- és másodosztályú polgárokra oszlik a társadalom. 

Itt van azonban a másik bankár, a Postamacinak be-
cézett Princz Gábor... Lehet, hogy Kunossal odabent 
majd megalapítják a „Sitibankot"? A Postabank ugyan-
is 478 millió forintos adózás előtti nyereséget jelentett 
félévkor. A múlt héten viszont kiderült, hogy ezek a szá-
mok nem felelnek meg a valóságnak. Mi lesz? Újabb 
kegyelem? Az alagút vége, mármint a metróalagúté, 
még mindig nem látszik. Majd húsz éve napirenden van 
a fővárosban a negyedik metróvonal megépítésének 
ügye. Több meggyőző tanulmányt olvashattunk már ar-
ról, hogy miért érné meg, és arról is, hogy miért nem ér-
né meg az új metrót fölépíteni. Az utóbbit környezetvé-
delmi szempontokkal is indokolják: az alagút állítólag 
keresztülmetszi a budai gyógyvizek útját, így az a veszély 
fenyeget, hogy eltűnik a forrásokból a víz. Demszky Gá-
bor harca a beruházásért teljesen érthető: aki egy ilyen 
sokmilliárdos beruházást tart kézben, az értékes megbí-
zásokat adhat különféle cégeknek. Aki pedig elesik egy 
ilyen beruházástól, annak emiatt sok-sok pénzről kell 
lemondania. Vasárnap, a múlt hét utolsó napján, több-
felé megint kitartóan esett, és a meteorológusok szerint 
a felhők keletre húznak, oda, ahol máris árvizek van-
nak. A Tisza hazai és ukrajnai oldalán egyaránt falvak 
kerültek víz alá: Kárpátalján 118. Az ukrán állam nem 
először hagyta cserben magyar polgárait. A határőrö-
ket, ahelyett, hogy a mentésbe állította volna, evakuálta 
a veszélyeztetett területekről, és semmiféle más segítsé-
get sem nyújtott. Magyarországról ugyanakkor megin-
dultak a segélyek, de sorsuk bizonytalan. Eltűnnek az 
ukrán hatóságok, de a magyar települések magyar ön-
kormányzatainak kezén is. A maffia árusítja az adomá-
nyokat, a pénzek egyelőre gyűlnek, s ki tudja, hogy a fo-
lyószámlák útvesztőiből hová fognak megérkezni. A 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyik vezetője 
azt mondja, az alapvető szükségletek kielégítésétől elte-
kintve, nem kell úgy rohanni az adományokkal: nagy 
még a fejetlenség. Két-három hét, mire lecsillapodnak a 
dolgok, akkor lehet majd látni, hogy hova mi kell. 

AZ is járható út lenne, ha a magyar költségvetés külö-
nítene el pénzt a kárpátaljai magyarok árvízkárai-

nak helyreállítására. Hogy az ukrán állam majd támo-
gatja őket, az a mesék világába tartozik. Ha viszont nem 
kapnak segítséget az ottani magyarok, falvak, faluré-
szek fognak megszűnni, eltűnni, mert nem tudják őket 
újraépíteni. Az ottani emberek nem kulcsot várnak az új 
házba, hanem egy kis lendítést ahhoz, hogy az újjáépíté-
seken dolgozni kezdhessenek. Adjuk meg nekik. 

U^uX 


