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Agrárcentrumot avatott a miniszter Vásárhelyen 

Elsőként az országban 
Ezentúl minden hivatalos ügyet 
egy helyen intézhetnek el a vásár-
helyi gazdálkodók, ugyanis vala-
mennyi, mezőgazdasághoz kötődő 
hivatal egy helyre, a Petőfi utca 6. 
szám alatti egykori iskolaépületbe 
költözött. Az agrárcentrum ad he-
lyet a vásárhelyi földhivatalnak, a 
megyei állat-egészségügyi és élel-
miszer-ellenőrző állomásnak, a ke-
rületi föállatorvosi hivatalnak, a 
mezőőri szolgálatnak, a marhale-
vél-kezelő csoportnak, a vásárhe-
lyi gazdasági egyesületnek, és itt, 
a Petőb utca 6. szám alatt dolgoz-
nak a falugazdászok is. 

Az agrárcentrum csütörtök dél-
előtti avatóján Rapcsák András 
polgármester, országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta: ugyan a cent-
rum létrehozásának ötlete nem a 
képviselő-testület tagjaitól szár-
mazik, de az önkormányzat és a 
minisztérium is felkarolta, s tá-
mogatta annak megvalósítását. Az 
ötvenezer hektáros külterülettel 
rendelkező Vásárhely és az itt dol-
gozó gazdák számára fontos, hogy 
a mezőgazdasággal kapcsolatos 
szervezetek mind egy helyen 
működjenek, ezzel lényegesen rö-
vidül az ügyintézésre fordított idő. 

Micsik Zoltán, a Csongrád Me-
gyei Földhivatal vezetője arról be-
szélt, hogy az agrárcentrumban 
méltó helyet kapott a vásárhelyi 
földhivatal, mely a városházi régi 
helyén már nem tudott megfe-
lelően működni. 

„Éppen abban az időszakban nyí-
lik meg az ország első agrárcentru-
ma Vásárhelyen, amikor megválto-

Az egykori Petőfi utcai iskolában működik minden olyan hivatal, aminek köze van a mezőgazdaság-
hoz. Fotó: Tésik Attila 

zott a mezőgazdaság irányításának 
szemlélete" - emelte ki avatóbe-
szédében a földművelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter Vonza And-
rás cáfolta, hogy az előző esz-
tendőben kivérzett volna a magyar 
agrárium, hiszen 2001 -ben 16 szá-
zalékkal emelkedett a magyar 
mezőgazdasági export, szaporod-
tak a beruházások és a gépvásárlá-
sok. A mezőgazdaságba pedig az 
előző esztendőben 150-200 milliárd 
forintnyi tőke áramlott. „Ez az ag-

rárcentrum arra szolgál - mondta 
- , hogy eligazítsa a gazdákat, gazdál-
kodókat a lehetőségek közt, s hoz-
záférhetővé tegye számukra a me-
zőgazdaságot érintő információkat, 
lehetőségeket. Abba a helyzetbe kell 
hozni a magyar mezőgazdaságot az 
uniós csatlakozás idejére, hogy az 
EU-hoz való tagolódásnak egyér-
telműen a nyertesei legyünk." 

Az agrárcentrum avatóját kö-
vetően Vonza András a városháza 
dísztermében rendezett gazdafó-

rumon ismertette az agrártörvény-
csomag legfontosabb elemeit. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy az ag-
rár-környezetvédelmi programon 
belül 2,5 milliárd forinttal támo-
gatja a tárca a környezetkímélő 
gazdálkodási módszerek elterjesz-
tését, s ebbe beletartozik a biogaz-
dálkodás elősegítése. Az európai 
uniós piac megtartása érdekében 
pedig létrehozzák az élelmiszer-
biztonsági hivatalt. 

KOROM ANDRÁS 

A politika 
fogságában 
SZETEY ANDRAS 

A közvélemény-kutatások világát éljük napjainkban. Magam 
nyolc éve szembesültem először azzal, hogy bújom a grafikonokat. 
Az akkori választások előtt történt, hogy a kormányoldal világgá 
kürtölte: a közvélemény manipulálása, mi több, szemenszedett 
hazugság, hogy a szocialisták óriási előnnyel vezetik a népszerűségi 
listát. Az MDF az igazság pillanataként várta a voksolást, melyen 
kiderült: a kutatás közel sem humbug. Az MSZP a jósoknál is 
nagyobb fölénnyel győzött. Azóta a táblázatok, a kör- és 
oszlopdiagramok mindennapjaink szerves részévé váltak, és 
elkezdtünk, majd megtanultunk hinni bennük. 

A pohtika azonban lépett. A választások közeledtével egyre 
meglepőbb dolgokkal kell szembesülnünk. A Szonda Ipsos 
legutóbbi felmérésében vezet az MSZP a Fidesz-MDF előtt, a biztos 
pártválasztók körében utóbbinak 31 százalékos a támogatottsága. 
A Gallupnál ugyanez az adat 49 százalékos, azaz hatalmas, 18 
százaléknyi a különbség. Mondanom sem kell, hogy itt a 
kormánypárt vezet nagy fölénnyel az MSZP előtt. Azaz eljutottunk 
odáig: a két, talán leggyakrabban szereplő intézet kutatásának 
eredményei között akkora a differencia, hogy kijelenthetjük, 
valamelyik biztosan valótlan adatokat tár elénk. 

Egyébiránt a szegedi önkormányzat is elkészíttette a maga 
kutatását, természetesen azzal az intézettel, mely országos 
felmérésén a Fideszt jelöli meg biztos befutónak... Persze, a 
megyeszékhelyen is biztosan gyözött a Fidesz, a helyi ellenzék pedig 
azonnal szajkózásba kezdett: a kutatás irányított, nyilvánosságra 
csak olyan adat kerülhet, ami a város vezetőire nézve hízelgő, és 
annak ellenére, hogy közpénzen készült, nem juthat el minden 
polgárhoz. Mellesleg az utóbbi állítás nem igaz. A Gallup Intézet 
hivatalos honlapján bárki megnézheti a teljes dokumentumot, és 
az önkormányzat is lapunk rendelkezésére bocsátotta azt. Azért, 
látva a város szempontjából többnyire valóban hízelgő számokat 
és az országos tendenciákat, a kisördög ott bujkálhat az emberben: 
milyen eredmény születne akkor, ha a Szonda Ipsos végezné 
ugyanezt a felmérést Szegeden. 

Úgyhogy a szomorú tapasztalat, amit én napjaink közvélemény-
kutatásaiból le merek szúrni, az mindössze annyi: a tudomány 
ismét a politika rabigájába került. És a választásokig gyaníthatóan 
nem is szabadul onnan. 

Nagyváradiak Szegeden 
Egy éve vette fel a kapcsolatot 

a szegedi konzervatórium és a 
nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem. A két intézmény ve-
zetői hosszú távra tervezik a 
kapcsolatukat. 

Hogy miként talált egymásra a 
két intézmény, arra Kerek Ferenc, 
a szegedi konzervatórium igazga-
tója így emlékszik vissza: „Tavaly 
ünnepelte fennállásának tízéves 
évfordulóját a nagyváradi Parti-
u m Keresztény Egyetem. Több 
magyarországi intézményt is ven-
dégül látott. 

A konzervatórium Vivaldi 
együttesével vett részt ezen az ün-
nepségen, szép sikerrel. Vártuk 

az alkalmat, hogy újra találkoz-
hassunk. Ez a közelmúltban meg 
is történt, amikor a nagyváradiak 
vegyes kórusa lépett fel nálunk, a 
konzervatórium koncerttermé-
ben, méghozzá egy felejthetetlen 
produkcióval." 

A 42 tagú vegyes kar rangos 
együttesnek számít Romániában, 
s külföldön is. Karnagyuk Berke-
si Sándor, Liszt-díjas művész, a 
Debreceni Kántust is ő vezeti. A 
kórus egyébként 2001 tavaszán 
észak-amerikai turnén vett részt, 
fellépett az összes nagyobb város-
ban - New York, Washington, Cle-
veland, Detroit, Chicago - , ahol 
magyarok is élnek. Az ottani kö-
zönség és a sajtó is rendkívül ked-

vező kritikát fogalmazott meg a 
partiumi vegyes kar művészi kva-
litásairól. 

Kerek Ferenc igazgató szerint 
az együttműködést szeretnék a 
jövőben is állandósítani és új tar-
talmakkal kitölteni. Ez minde-
nekelőtt az egymásnál való ven-
dégszereplésekben valósul meg. 
Örül, hogy a zenekultúra és a ze-
neoktatás eszközeivel, lehetősége-
ikhez mérten, mindent megte-
hetnek az egyetemes magyar ze-
nekultúra fejlesztése érdekében, s 
ezzel együtt a két intézmény ta-
nárainak, hallgatóinak kiváló 
szakmai együttműködést bizto-
síthatnak. 

KISIMRE FERENC 

Húsz-harmincezreket csúsztattak zsebbe a kereskedők 

Adóellenőrök, börtönévek 
Hivatalos személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel vá-
dolt meg az ügyészség két adóellenőrt. V Lászlót 4, míg A. Istvánt 
2 és fél év, letöltendő börtönre ítélte tegnap a Csongrád Megyei Bí-
róság, amely kötelezte őket 5 8 9 ezer forint megfizetésére. 

V. László főelőadóként dolgozott 
az APEH Csongrád Megyei Igazga-
tóságán, kollégáját, Á. Istvánt, re-
vizorként alkalmazták. Párban dol-
goztak, próbavásárlásokat tartot-
tak, közérdekű bejelentéseket vizs-
gáltak ki, adatokat gyűjtöttek. 
Munkájuk során - 1999 tavasza és 
2000 nyara között - az általuk 
vizsgált élelmiszer- és virágboltok-
ban, zöldségüzletekben 20-30 ezer 
forintot tettek zsebre azért, hogy a 
tapasztalt hiányosságokat ne rög-
zítsék a jegyzőkönyvbe. Olykor 
olyasmit is hibának tüntettek fel, 
ami valójában nem vont volna ma-
ga után szankciót, avagy nem az 
adóhivatal asztalára tartozott. 

Módszerük a következő volt: 
addig vizsgálódtak, amíg bele nem 
tudtak kötni valamibe (hibádzott 
a számla 5 kilogramm lecsópap-
rikáról, nem volt nyoma, honnan 
származik a fél tucat karalábé, a 

munkaszerződéssel nem st im-
melt minden stb.), majd több szá-
zezres bírság, az üzlet bezárásának 
lehetőségével fenyegették meg a 
kereskedőket. A boltosok pedig 
fizettek, gondolván, így olcsób-
ban megússzák a dolgot. A nyo-
mozás adatai szerint a kenőpénzt 
elfelezték. V László 25 esetben 
kapott pénzt, összesen 329 ezer 
forintot, társa 23 alkalommal 259 
ezret. A páros egyebek mellett 
Makón, Vásárhelyen, Székkuta-
son, Sándorfalván, Szatymazon 
és Szegeden tárt fel „vétkes mu-
lasztásokat" kereskedelmi egysé-
gekben. 

A Szeged Városi Bíróság V Lász-
lót 4 év 3 hónap, míg A. Istvánt 
3 év börtönre ítélte. Előbbi fel-
mentésért, utóbbi enyhítésért fel-
lebbezett. A megye bíróságon teg-
nap dr. Maráz Vilmosné tanácsa 
tárgyalta az ügyet. Az első rendű 

vádlott kitartott amellett, hogy 
semmi köze az ügyhöz. Á. István 
beismerő vallomást tett és ezt bi-
zonyára már az első fokú bíróság 
is méltányolta a büntetés kiszabá-
sánál. Ám védője ezt nem találta 
kellő mértékűnek. Rávilágított: 
amennyiben Á. nem segíti az igaz-
ságszolgáltatás munkáját, sokkal 
nehezebb lett volna alaposan fel-
deríteni a bűncselekmény részle-
teit, éppen ezért az ügyvéd továb-
bi enyhítést kért. Azt is megje-
gyezte, hogy szinte megélhetési 
bűncselekményről volt szó, mi-
vel Á. felesége gyesen volt, ő ma-
ga pedig nem keresett még 4 0 
ezer forintot sem. Vesztegetésen-
ként átlagosan 10 ezer forint ütöt-
te a markát. 

A bíróság méltányolta a védő 
érvelését, fél évvel csökkentette 
Á. István börtönbüntetését, egye-
bekben helyben hagyta az első fo-
kú ítéletet, amelynek értelmében 
a vádlottaknak vissza kell fizetni-
ük az általuk csúszópénzként fel-
vett összeget, az 589 ezer forintot. 
Az ítélet jogerős. 

V FEKETE SÁNDOR 

A sertéshús áráról egyezkedik a szakma 

Támogatják a termelőt? 

A jövőben világpiaci átlagáron vásárolják fel a termelőktől az állatokat. Fotó: Gyenes Kálmán 

A Vágóállat- és Hús "terméktanács elnöksége (VHT) napokban meg-
tartott ülésén arról döntöttek, hogy a hasított félsertések kivitelé-
hez adható mintegy 3 milliárd forintos támogatást ebben az évben 
a termelők kapják meg. 

A feldolgozóipar a jövőben világpi-
aci átlagáron vásárolhatja fel a ter-
melőktől az élőállatot - erről a Vá-
góállat- és Hús terméktanács el-
nöksége tegnapelőtt döntött Bu-
dapesten. Amennyiben a feldolgo-
zók ettől eltérnének, a tenyésztők 
lehetőséget kapnának az élő álla-
tok exportjára támogatott formá-
ban. 

Az eddigi gyakorlat szerint a fel-
dolgozók exporttámogatást kaptak 
azért, hogy áraikkal versenyképe-
sek lehessenek a világpiacon, s 
ne ők könyveljenek el veszteséget 
az itthoni, a világpiaci árnál drá-
gábban megvásárolt élőállatért. 
Idén azonban a sertéshúsra - több 

más termékkel együtt - már nem 
adható exporttámogatás. 

Bihari Vilmos, a Pick Szeged Rt. 
vezérigazgatója részt vett ezen a ta-
nácskozáson és lapunk kérdéseire 
válaszolva elmondta: indokoltnak 
tartja, hogy a jövőben a termelőket 
támogassák A VHT elnöksége Ls ar-
ról döntött, hogy a kormányzat elé 
már ezzel a javaslattal mennek. 
Amennyiben a termelőt segítik a 
jövőben, úgy a rendeletben előírt 
jelenlegi 285 forint mellé ő kapná 
majd meg a minőségi támogatást is 
- amelyet nem töröltek el - , ez az 
úgynevezett E minőségű sertésnél 
16, az U minőségűnél 12 forint ki-
lónként. A húsiparnak az lenne a 

legjobb - fogalmazott több szakértő 
is ha világpiaci áron tudná érté-
kesíteni a húst és ezen is venné az 
élő sertést. A Ringa Rt. például a kö-
zeljövőben importál a jelenleg kilón-
ként 280 forintba kerülő dán sertés-
húsból. 

A VHT elnökségi ülésén felme-
rült az is, ha az itthoni termelő je-
lenleg magasabb áron álh'tja elő a 
sertéshúst, vagyis önköltsége példá-
ul a mostani világpiaci 280 forint-
nál magasabb, és a minőségi támo-
gatással is alig éri el a 300 forintot, 
állhasson elő plusz igényekkel is. A 
termelők szerint nekik a 322 fo-
rintot kellene megkapniuk Kérdés, 
hogy az agrártárca milyen megoldást 
talál, a VHT mindenesetre saját 
intervenciós alapjából mintegy 3 
milliárd forintot ajánlott fel a ter-
melők támogatására. 

F. K. 


