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Vita az Ásotthalom melletti 1200 hektáros területről 

Nem kérnek tájvédelmet 
Folytatás az 1. oldalról 

Emellett a területen mezőgazdasá-
gi tevékenységet folytató 4-500 
gazdálkodó is csak a szigorú szabá-
lyokat betartva termelhetne. Mivel 
a körzetben csak mesterségesen 
telepített erdők, és intenzíven mű-
velt mezőgazdasági területek ta-
lálhatóak, Vhss Sándor szerint a 
védelem alá vonás indokolatlan. 
A veszélyben lévő növényfajokat, 
kisebb nádasokat, lápokat ugyan-
is jelenleg is védik. 

Eddig nem készült el a Környe-
zetvédelmi Minisztérium ügyneve-
zett kompenzációs rendelete, így a 
területen mezőgazdasági tevékeny-
séget folytató állami vállalatok és 
magángazdálkodók sem számít-
hatnának kártérítésre. Csak a Da-
lerd Rt.-nek évi 3 millió forintos 
többletköltséget jelentene az új 
szabályok betartása, amiket ter-
mészetvédelmi szempontból in-
dokolatlannak is tartanak. 

- A múltban él, aki a kompen-
zációra számít, hiszen az Európai 
Unió nem erre, hanem a védett te-
rületeken folyó hagyományos me-
zőgazdasági tevékenység támoga-
tására helyezi a hangsúlyt - fogal-
mazott Szilágyi Gábor. A nemze-
ti park igazgatója szerint így, ha 
nem is közvetlenül, de mégiscsak 
ellentételezhetőek az esetleges költ-
ségnövekedések. A Nemzeti agrár-
környezetvédelmi program jelen-
leg évi 2 milliárd 500 millió fo-
rinttal támogatja a hagyományos 
mezőgazdasági termelést, ám ez 
a jövőben mindenképpen emelke-
dik majd. Hozzátette: a terület je-

Az erdőgazdálkodás költségeit megnövelné a védetté nyilvánítás. 

lentős része most is helyi védelem 
alatt áll, így nem változnának szá-
mottevően a szabályok. 

Az ügyben a döntést az érintet-
tekkel lefolytatott egyeztetéseket 
követően a Környezetvédelmi Mi-

nisztérium vezetője hozza majd 
meg. Ma Ásotthalmon és Kelebi-
án tárgyalnak a területen gazdálko-
dókkal, pénteken pedig az Ország-
gyűlés környezetvédelmi bizottsá-
gának szegedi ülésén vitatják meg 
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a kérdést. Az érintettek ugyan el-
mondhatják véleményüket az ügy-
ben, de vétójoguk nincs, a végső 
döntés a miniszteré - mondta vé-
gezetül Szilágyi Gábor. 

KB. 

Rabok 
és szabadok 
SULYOK ERZSÉBET 

Magyarországon az utóbbi tíz évben folyamatosan emelkedett a bör-
tönlakók száma. Az adatok szerint egyetlen év, az 1995-ös a kivé-
tel, akkor csökkent. És akkor 12 ezer 454-en voltak a fogva tartot-
tak. Az idén januárban ennél több mint ötezerrel többen, 17 ezer 
514-en. A bőrtönök „feltöltöttsége" 160 százalékos, írja a hivata-
los adattár, s ha ezt jól fordítom hétköznapi nyelvre, akkor azt je-
lenti, hogy ahol tíz embernek van hely, ott tizenhatan szoronga-
nak. Az átlagoló statisztikán belül a szegedi Csillag börtön „speci-
alitása " egészen mostanáig az volt, hogy itt kétféle fogva tartott szen-
vedte el az egyformán nehéz körülményeket: akiket már elítéltek 
és akiket még nem. Ez utóbbiak, az előzetes letartóztatásban lé-
vők, függetlenül attól, hogy bűnösnek vagy ártatlannak találtatnak 
majd, börtönviszonyok között morzsolták napjaikat, pont olyan kö-
zegben kényszerültek lenni, mint mondjuk a jogerősen elítélt 
visszaeső gyilkos. A hétköznapi igazságérzetet okkal zavaró körül-
mény most megszűnt, a börtönbővítés megtörtént. 

A hazai büntetés-végrehajtási intézményeket teljes körűen fel kel-
lene újítani ahhoz, hogy el lehessen mondám, az elítéltek is em-
beri körülmények között tölthetik büntetési idejüket. Csakhogy ez 
a számítások szerint 100 milhárd forintba kerülne. Mivel ennyi er-
re nincs, fokozatosan újítják-bővítik a börtönöket. Még ebben az 
évben a szegedi bővítéssel együtt 640-nel több lesz a hely, a kecs-
keméti intézményben pedig anya-gyermek körlet teszi lehetővé, 
hogy a fogva tartás idején szülő nők akár egy évig is együtt lehes-
senek a gyermekükkel. 

Szóval börtönépítési program van. Lehet ezt mondani demagó-
gia nélkül is, semmi célzással arta, hogy milyen ország az, ame-
lyik a börtönhelyek számát szaporítja, feszt. Mert hiszen láttuk, ép-
pen hogy nem a helyek, hanem a rabok szaporodtak, sokáig, s las-
san az elviselhetöség határára érkezett a börtönzsufi. Ki mondja, 
hogy nem kell ezen változtatni • Ép érzékű ember aligha, tehát he-
lyes, hogy van börtönépítési program. Elég szomorú, hogy erre ed-
dig egyik kormánynak se futotta - talán a pénzéből, mert hiszen 
az elhatározás '98 márciusi. 

De alighanem az is igaz, hogy eztán már azon is illene elmor-
fondírozni, hogyan lehet, hogy ennyire megteltek a cellák, amikor 
a mindenki által ismert nagyvadak még mindig az utcán grasszál-
nak i Talán úgy is lehet, például, hogy a törvények lehetővé teszik: 
a könnyű drogon kapott kölköket bedutyizzák, százmilliós csalá-
sok elkövetőit meg ne. 

Galambos nyert 
Szalayval szemben 
A Szegedi Thdományegyetem tanárképző főiskolai kara oktatóinak, 
dolgozóinak és hallgatóinak többsége az intézmény jelenlegi vezetőjének 
újraválasztását támogatta tegnap, amikor szavazással véleményt 
nyilvánítottak a két jelölt - Galambos Gábor főigazgató, egyetemi tanár 
és Szalay István főiskolai tanár, korábbi polgármester - pályázatáról. 
Mindketten ismertették vezetői programjukat, majd a titkos szavazáson 
Galambos Gábor 243, Szalay István 133 támogató voksot kapott. Az 
eredmény kihirdetése után az utóbbi jelölt bejelentette, hogy visszavonja 
pályázatát, így a főigazgató személyéről döntő kari tanács elé március 
7-én egyedül Galambos Gábor pályázata kerül. 

Kisgazda kampánygyűlés Tiszaszigeten 

A független az igazi 
Mintegy hatvan párttag, szimpa-
tizáns és érdeklődő töltötte meg 
a tiszaszigqti művelődési ház pad-
sorait hétfő este a Független Kis-
gazdapárt Csongrád Megyei Szer-
vezetének kampánygyűlésén. A 
politikai fórumon bemutatkozott 
Lévay Endre, Csongrád megye 1. 
számú választókörzetének kisgaz-
da országgyűlési képviselőjelöltje. 
A gyűlésen megjelent Béres Béla, 
az FKGP országos alelnöke és ihn-
cza István, a párt megyei elnöke 
is. 

A jelölt bemutatkozó beszédét 
azzal kezdte, hogy ma nehéz kis-
gazda színekben indulni a válasz-
tásokon. Lévay szerint azonban 
a pártja erős, és kormányzati té-
nyezővé válhat, bármilyen durva 
támadások is érték az utóbbi hó-
napokban a őket. 

- Magyarország agrárország, így 
az agrárszférát képviselő kisgazda-
pártnak is helyet kell kapnia a 
törvényhozásban - jelentette ki 
a képviselőjelölt. 

Lévay komoly eredménynek 
tartja, hogy az FKGP jelölte a köz-
társasági elnököt, ami szerinte 
azt is jelenti, hogy jelenleg a kis-
gazdapárt embere áll az ország 
élén. A párt programjában nagy 
hangsúlyt kap a szövetkezeti üz-
letrészek visszavásárlása, amit a 
következő ciklusban szeretnének 
befejezni. 

- Elsődleges célunk, hogy az 
EU-csatlakozás u tán a magyar 
föld magyar kézen maradhasson. 
A nyugdíjkorhatárt visszaállítjuk 
a nők esetében 55, a férfiak ese-
tében pedig 60 évre, a családi gaz-
daságok számára komoly támoga-
tásokat biztosítunk, amennyiben 
kormányzati tényező leszünk -
hangsúlyozta Lévay Endre. 

Béres Béla, az FKGP alelnöke az 
utóbbi napokban felröppent hí-
rekre reagálva kijelentette: - A 
párt elnöksége sem az MSZP-vel, 
sem a Fidesszel nem folytat koa-
líciós egyeztető tárgyalást, ám a 
szélsőséges politikai erőkön kí-
vül egyetlen párttól sem határo-
lódik el. 

Az alelnök leszögezte: Magyar-
országon a parlament egyetlen 
történelmi pártja, azaz az FKGP 
nélkül nincs és nem is lehet de-
mokrácia. 

- Biztosak vagyunk benne, hogy 
parlamenti, sőt kormánytényező 
leszünk április után, a kisgazda 
frakció azonban soha többé nem 
lesz megvásárolható. Torgyán Jó-
zsef frakcióvezetőként vagy mi-
niszterelnökként dolgozik majd 
az új országgyűlésben. Meggyő-
ződésünk, hogy 2006-tól az FKGP 
fogja vezetni a magyar nemzeti 
politikai erőket - nyilatkozta la-
punknak Béres Béla. 

ILLYÉS SZABOLCS 

A makói városházán lesz a Tourinform-iroda 

A tavasszal nyílik 
A tavasz első napján, március 
21-én Tburinform-iroda nyílik a 
makói városházán. Erről a Makó 
térségi polgármesterek legutób-
bi, apátfalvi fórumán született 
döntés. A területi információs 
és market ingiroda tur isz t ika i 
adatgyűjtéssel és -szolgáltatás-
sal foglalkozik, összefogja az ide-
genforgalomban érdekelt kistér-
ségi vállalkozásokat, segíti őket. 

Molnár Irén, a Makó és Térsége 
Fejlesztési Kht. munkatársa el-
mondta, a megnyitó alkalmából 
tavaszköszöntő turisztikai kon-
ferenciát is rendeznek Makón. 
Ezen többek között a Tourinform-
hálózatról és a helyi idegenfogal-
mi vállalkozásokról, a fejlődés le-
hetőségeiről, s a határon átnyúló 
egészségturisztikai fejlesztésekről 
lesz szó. 

A Tourinform-iroda megnyitá-
sának ötlete a Makó térségi pol-
gármesterek nagylaki fórumán 
vetődött föl. Tavaly ősszel az itteT* 
ni önkormányzatok vezetőinek 
királyhegyesi találkozóján már je-
len volt Kiskéri Krisztinát a Ma-
gyar Tbrizmus Rt. TourinTörm=_ 

r 

rendszergazdája, aki a hálózat ki-
lencvenes évekbeli látványos fej-
lődéséről számolt be, s arról, hogy 
az idegenforgalomban még inkább 
igaz az a szentencia, miszerint: 
amiről nincs információ, az nem 
létezik. 

S bár sokan tudják, hogy Makó 
térségében is nagyon érdekes lát-
nivalók vannak, az országos Tou-
rinform-hálózat huszonegyezer 
egységnyi adatból álló bázisán 
mindössze ötven szól Makó kis-
térségéről. 

A szakember akkor azt is el-
mondta, hogy eddig egyetlen ilyen 
információs pontot sem zártak 
be, mindenütt sikerült előterem-
teni a működtetéséhez szükséges 
összeget. 

Az természetesnek tűnt, hogy az 
iroda Makón nyílik, de azt, hogy 
hol érdemes működtetni, sokáig 
nem sikerült eldönteni. Szóba ke-
rült a Hagymaház, a fürdő és a Ko-
rona is. A mostani határozat ér-

" leimében addig működik a város-
háza földszintjén, amíg nem ké 
szül 

B. A. 

Megtévesztő 
az egyetemi rangsor? 
Lapunk március 4-i számában is-
mertettük a hazai felsőoktatási in-
tézményekről készített összeha-
sonlító felmérés eredményét, 
amelynek hitelességét azonban 
kétségesnek nevezte a Szegedi Th-
dományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának vezetője. Berta Ár-
pád - aki egyébként örül annak, 
hogy az egyetemeket mérlegre te-
szik, mert abból az intézmények 
sok tanulságot levonhatnak - első-
sorban azt kifogásolja, hogy a böl-
csészkarokra vonatkozó megál-
lapításokat csupán magyar és tör-
ténelem szakos hallgatók megkér-
dezése alapján fogalmazta meg a 
vizsgálatot készítő Universitas 
Press Képzési és Tudományos In-
formációs Ügynökség. Holott még 
jó néhány szakon tanulnak diá-
kok, akiknek társaiktól eltérő vé-
leménye lehet például az intéz-
ményhez való kötődés, a felvételi 
vizsga„„vagy a tanulmányok ne-
hézségének megítélésében. - A kar 

két oktatójának szakvéleményére 
;1 végleges-helye a KoroiiJ'"f is~ hivatkozva nyugodtan állítha-

tom, a felmérés nem reprezentatív, 
és alkalmatlan arra, hogy az ered-

mények alapján rangsort állítsa-
nak fel az egyetemek között -
mondta Berta Árpád. 

Véleményét azzal indokolta, 
hogy a vizsgálat készítői abban az 
esetben is eltérő helyezést adtak két 
egyetemnek, ha az egyes kérdé-
sekre adott válaszokat értékelő 
pontszámok alig különböztek egy-
mástól. A felméréskor feltett kér-
dések egy részéről pedig úgy véli, 
azokra nem lehet érdemben vála-
szolni. Ilyen például az, amelyik ar-
ról kérdezi a hallgatót, más egye-
temen nehezebben tudna-e tanul-
ni, vagy mennyit ér majd a diplo-
mája külföldön. Berta Árpád arra 
az ellentmondásra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy míg a vizsgálat sze-
rint a szegedi bölcsészkar nyújtja 
a legtöbb segítséget végzős hallga-
tóinak az elhelyezkedésben, addig 
az oktatók segítőkészségét tekint-
ve az utolsó helyre került az intéz-
mény. A dékán azt sem érti, ho-
gyan állíthatták rangsorba az intéz-
ményeket úgy, hogy a kérdőívek-
re adott válaszoknak csupán ti-
zenöt százalékát dolgozták fel. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Kövér szerint 2006-ig megéptÉa^k az autópályák, egészen az országhatárig 

Miniszternek jeiölik Farkast? 
Csurka István szerint a MIÉP nélkül nem le-
het kormánykoalíciót kötni. Lapunk ezzel kap-
csolatos felvetésére azt válaszolta Kövér 
László, a Fidesz-Magyar Polgári Párt alelnöke 
a keddi szentesi tájékoztatón, hogy a Szabad De-
mokraták Szövetségének elnöke és politikusai 
azt nyilatkozzák, hogy nélkülük nem lehet le-
váltani a kormányt. Kövér szerint ugyanezt 
mondja a Munkáspárt vezetője, hozzátéve, 
hogy velük jobb lesz. Az ilyen megnyilvánulá-
sokat a Fidesz alelnöke a kampány velejárójá-
nak nevezte. Hozzátette: a felmérések alapján 
annak, hogy a Fidesz-MDF közös lista megszer-
zi a parlamenti mandátumok többségét, egy-
magában nagyobb esélye van, mint az összes 
verziónak együttvéve. 

Lapunk kérdésére, miszerint az egyik orszá-
gos napilap a szentesi Farkas Sándort nevezte 
meg mint a Fidesz mezőgazdasági miniszter-
jelöltjét, azt mondta Kövér László: a pártjuk-
ban nem szokás pozíciókat osztogatni a válasz-
tások előtt. Azt is emiitette, hogy most a Fidesz 
minden vezető politikusa és képviselőjelöltje a 
választás megnyerésére koncentrál. Ha ez meg-
történik, azután is ráérnek még azon gondol-
kodni, hogy milyen legyen a munkamegosztás. 

Újságírói felvetésre, hogy az ellenzéki pártok 
illetékes vezetőinek véleménye szerint a Fi-
desz foggal-körömmel ragaszkodik a hatalom-
hoz, azt felelte Kövér László: ezt azok az ellen-
zékiek mondják, akiknek módjukban volt nem-
csak foggal-körömmel, hanem fegyverrel is ki-

mutatni ragaszkodásukat a hatalomhoz. Hoz-
zátette: ez számtalan ember halálába, meg-
nyomorításába és elűzésébe került. Kövér 
László sikeresnek nevezte az elmúlt négy évet 
- mint fogalmazott - a magyar nemzet szem-
pontjából. Lezárult a rendszerváltozás folyama-
ta, kialakult a piacgazdaság. Hozzátette: ez 
persze nem jelenti azt, hogy Magyarország már 
elérte az Európai Unió tagországaira jellemző 
színvonalat. De 2015-ig megteheti, amennyi-
ben előre nem látható negatív tényező - mint 
amilyen például a balkáni háború volt - nem 
hátráltatja a felzárkózást. Kövér László kitért 
arra is, hogy 2006-ig az összes autópályát meg-
építik az országhatárig. 

B. I. 


