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Nyertesek 
és vesztesek 
FEKETE KLARA 

Noha még tart a fanyalgás a koppenhágai EU-csúcsot követően, a 
mezőgazdasági fejezet lezárása kapcsán, ám a háttérben már szól 
az irigyek hada is. Az iparból, szolgáltatásból élők ugyanis azt 
mondják, a magyar paraszt már megint jól jár, lám, csak sírnia 
kellett egy kicsit és már potyog is be az ablakán az égi manna. 

A témához keveset konyító újságolvasó mindezek után csak 
kapkodja a fejét: akkor most jól jöttünk-e ki a tárgyalásokból, 
vagy rosszul, nehéz helyzetbe kerül-e a magyar mezőgazdaság, 
vagy nem, sajnálja-e az időjárásnak, árvíznek, aszálynak, járvá-
nyoknak, túltermelési válságoknak kitett, kevésbé tervezhető 
módon élő mezőgazdászt, avagy irigyelje, hogy a gazdálkodásá-
hoz immáron nemcsak hazai, hanem uniós forrásokat is kap. 

A helyzet az, hogy az összes fanyalgás ellenére egyre többen 
mondják, a csatlakozás nyertese a mezőgazdaság lehet. Az 
EU-diplomaták ugyan nem nyúltak mélyen a zsebükbe, nem 
Onkel Sam-módjára szórták a pénzt keleti irányba, a csatlakozó 
országok miniszterelnökei mégsem távoztak csalódottan. A ma-
gyar gazda ugyan eddig is kapott támogatást, de annak feltételei 
évről évre változtak, s a legtöbbször egy-egy természeti csapást 
követően, utólag tarthatta csak a markát. Most pedig majd előre 
tudja, mire számíthat. A remélt támogatás ugyan alig több, mint 
a Lajtán túl élő társának juttatott segítség fele, de amit kap, az 
sokkal több az eddiginél. 

A termelők közül azok nyernek majd egyre többet, akik jó idő-
ben jó lépéseket tettek, fejlesztettek, kapcsolatokat építettek, 
szövetkeztek, lobbiztak: egyszóval alapoztak. Jó időben és jó he-
lyen például földeket vettek. Azokba az ágazatokba fektették a 
nyereségüket, amelyeknek van jövője. Már látni például, hogy a 
növénytermesztők nem jöhetnek ki rosszul a csatlakozásból. 

Jó előre a vesztesek közé sorolják viszont a sertéstartókat, aki-
ket nem kíván az unió megsegíteni, hiszen az eddig felhalmozó-
dott húskészleteket sem lehet eladni. És hát ott vannak azok a 
makacs tények is, hogy a francia disznót feleannyi takarmányból 
hizlalják ugyanakkorára, mint a magyart. 

Adóhivatal: evától 
a nyitva tartásig 
A 2003. évre vonatkozóan az eva sek utolsó napján a központi ügy-
választását legkésőbb 2002. de- félszolgálatok egységesen negyed 
cember 20-ig a székhely szerinti kilenctől este hatig tartanak nyit-
illetékes APEH-igazgatóságokon va. December 23-án hétfőn, 24-én 
kell bejelenteni. A határidő elmu- kedden az adóhivatal zárva tart, 
lasztása jogvesztő, a késedelmet ügyelet sem lesz. 27-én és 28-án 
utólag igazolási kérelemmel sem keddi munkarendben, 8-12 kö-
lehet kimenteni. A bejelentkezé- zött fogadják az ügyfeleket. 

A mezőgazdaságra figyel az ország 

Unió: egyedül nem megy 

A rendőrség titkosszolgálati eszközöket is használt a balástyai rém lebuktatásához 

A főügyész vádolja meg a gyilkost 
A városvezetés fontosnak tartja az együttműködést 

Várják a díszpolgárok 
segítő tanácsait 

Az Európai Unióban nem min-
den termelő számára terem ba-
bér, annak ellenére sem, hogy 
sikeresen zárultak a koppenhá-
gai tárgyalások. 

A múlt hét végi, koppenhágai 
EU-csúcsot követően kisebb bel-
politikai vihart kavart az ott elért 
eredmények értékelése. A kor-
mánypártok sikerként élik meg 
az elért eredményeket, míg az el-
lenzék szerint jobb alkukat is le-
hetett volna kötni. És természe-
tesen mindenki az agrárfejezetek 
lezárására gondol elsősorban. 

A döntés értelmében a csatlako-
zást követően a közvetlen agrártá-
mogatások mértéke 25 százalé-
kos lesz az uniós gazdálkodóké-
hoz képest, ugyanakkor ezt az 
összeget a hazai költségvetésből 
30 százalékkal lehet kiegészíteni, 
így a magyar gazdák 2004-ben 
már a közvetlen támogatások 55 
százalékát megkaphatják. (Erre 
mondta azt Orbán Viktor volt mi-
niszterelnök: megengedik, hogy 
elkölthessük a saját pénzünket. 
Az agrártárca válasza: ez a garan-
cia arra, hogy a mindenkori költ-
ségvetés egészen biztosan, tervez-
hetően áldozzon az agráriumra.) 

Németh Imre agrárminiszter 
azt is mondta, lesznek vesztesek 
és nyertesek a csatlakozáskor, a 
növénytermesztők például jól 
járhatnak. Míg az állattartók kö-
zül a sertéságazat nehéz jövő elé 
néz, mivel egész Európában hús-
túltermelési válság tombol, emi-
att sehol sem támogatják a disz-
nókat hizlaló vállalkozókat. A 
sertéstartóknak tehát vagy tech-
nológiát kell váltaniuk, hogy ke-

Folytatás az 1. oldalról 

Kovács Mónika 

„Négy éve, 1998. augusztus 26-án 3 óra 10 
perckor a Kisteleki Rendőrkapitányság ál-
lamigazgatási eljárás keretében helyszíni ha-
lottszemlét tartott Kistelek-Balástya közötti 
vasúti vonalon, mivel a vasútvonal 953-as 
szelvénynél, a sínen holtan találták Kovács 
Mónika jászkarajenői lakost. A halottszem-
lét követő hatósági boncolás során megálla-
pítást nyert, hogy Kovács Mónika már koráb-
ban halott volt, halálát nem a vonattal törté-
nő ütközés, hanem idegenkezűség okozta, 
ezért igazságügyi orvos szakértői boncolásra 
került sor. A boncolás során megállapítást 
nyert, hogy Kovács Mónika halálát zsinege-
lés következtében létrejött fulladás okozta." 

(Szabó Zoltán beismerő vallomást tett, a 
helyszíneléskor bemutatta, hogy történt a 
bűncselekmény, hogyan végzett áldozatá-
val.) • 

Jéga Szabó Bernadett 

„A Kisteleki Rendőrkapitányság államigazga-
tási eljárást indított féga Szabó Anita bejelen-
tése alapján, aki elmondta, hogy testvére, Jéga 
Szabó Bernadett 1998. július 16-án az esti 
órákban bement hozzá a balástyai presszóba, 
ahonnan 22.00 óra körüli időben távozott, 
azóta ismeretlen helyen van, életjelet nem 
adott magáról. Jéga Szabó Bernadett eltűnését 
1998. július 17-én reggel fedezték fel. 

Az államigazgatási eljárás során meghall-
gatták Jéga Szabó Jánost, aki elmondta, hogy 
lányával 1998. július 14-én találkozott utol-
jára - születésnapját megelőzően - , aki 
egy-két napon belül jutott volna hozzá -
nagykorúságát elérve - kb. 1,5 millió forintot 
kitevő örökségéhez, mely takarékbetét-
könyvben volt lekötve." 

(Szabó Zoltán gyanúsított a 2002. április 
10-én megtartott helyszíni szemle során 
megmutatta Jéga Szabó Bernadett maradvá-
nyainak helyét. A szemle során az áldozat 
földi maradványait - a csontvázat - Balástya, 
Gajgonyatanya 67. szám melletti kukoricás-
ban megtalálták.) 

Józsa Róbertné 

„A Kisteleki Rendőrkapitányság államigaz-
gatási eljárást indított Józsa Róbertné Al-

Lőrinczy György főügyész magára szignál-
t a a z Ügyet . Fotó: Karnok Csaba 

másy Judit eltűnése ügyében 1998. május 
3-án, édesanyja B. Mária bejelentése alapján. 
Bejelentése során annyit tudott mondani, 
hogy lánya egy Gy. Róbert nevezetű férfival 
élt Balástya, Gajgonyatanya 399. szám alatt 
igen szegény körülmények között. B. Máriát 
Gy. Róbert értesítette Józsa Róbertné eltűné-
séről. Az utolsó információ annyi volt róla, 
hogy a balástyai presszóban fog dolgozni, 
ezért eltűnése napján a presszóban volt pró-
bamunkán, ahonnan a déli órákban eltávo-
zott, azzal hogy hazamegy lakására, de haza 
nem ért." 

(Szabó Zoltán gyanúsított 2002. áprihs 
14-én megtartott helyszíni szemle során az 
eljáró nyomozóknak megmutatta, hová ásta 
el áldozatát. Útmutatása alapján a holttestet 
megtalálták.) 

Kállai Terézia 

„A Kisteleki Rendőrkapitányság 2002. május 
25-én államigazgatási eljárást indított Kállai 
Terézia, Balástyatanya 245. szám alatti lakos 
eltűnése ügyében. Nevezett eltűnését volt 
élettársa, T. Árpád kisteleki lakos jelentette 
be. Elmondása alapján Kállai Teréziával kap-
csolatuk megromlott, ezért 2000. év február-
jában különváltak, nevezett elköltözött tőle, 
közös gyermekeiket T. Árpád nevelte. Utoljá-
ra 2000. május hónapban találkoztak Balás-
tyán a gyermeknapi rendezvényen, azután 
többet nem látta. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

az államigazgatási eljárás iratait ezt követően 
hatáskörébe vonta." 

(Szabó Zoltán gyanúsított 2002. május 
23-án tett vallomása során elismerte, hogy 
Kállai Teréziát ö ölte meg. 

A gyanúsított útmutatásával 2002. július 
2-án találták meg Kállai Terézia holttestét az 
említett vadetetőtől a gyümölcsös irányába 
12 méterre Szeged irányába.) 

Szanka Hajnalka 

„A Kisteleki Rendőrkapitányság államigaz-
gatási eljárást indított Szanka Hajnalka eltű-
nése ügyében 2001. augusztus 23-án, neve-
zett édesapja Szanka Dezső bejelentése alap-
ján. Szanka Dezső elmondta, hogy lánya 
2001. augusztus 21-én a késő esti órákban 
kb. 22 óra körüli időben lakásáról eltávozott 
zöld színű robogójával, azzal a szándékkal, 
hogy szórakozni megy." 

(A gyanúsított 2002. március 3-án, 25-én, 
kihallgatása alkalmával elismerte, hogy 
Szanka Hajnalkát megölte. 

Szabó Zoltán elmondta, hogy mielőtt a fen-
tiek alapján megölte, már tudomást szerzett 
róla, hogy a lány 300 ezer forint készpénzt 
hozott magával. Miután Szanka Hajnalka 
meghalt, a gyanúsított fogott egy kábelt, az-
zal összekötözte a holttest kezét és lábát, 
majd a tanyájától jobb kézre eső, közeli ku-
koricásban elhantolta, a kiásott kukoricákat 
visszaültette. Az ily módon szerzett pénzből 
vásárolt egy motorkerékpárt, amit később el-
adott. 

2002. március 6-án megtartott helyszíni 
szemle során a gyanúsított útmutatása alap-
ján Szaka Hajnalka holttestét a rendőrök 
megtalálták.) 

Fegyverek és lőszerek az ólban 

„Az eljárás során a gyanúsított tanyáján 
megtartott házkutatás során a tanya udvarán 
lévő kutyaólban kialakított rejtekhelyen le-
foglalásra került 1 db. légpuska, valamint 1 
db 6,35 Browning kaliberű, Frommer Liliput 
típusú 423853 gyári számú pisztoly. A pisz-
tolyról a fegyverszakértő megállapította, 
hogy az a 115/1991. (IX.10.) Kormányrende-
let alapján lőfegyvernek minősül. 

A gyanúsított cselekménye alkalmas a Btk. 
263. § (1) bekezdés a/ pontjába ütköző és e 
szerint min. visszaélés lőfegyverrel vagy lő-
szerrel bűntett elkövetése alapos gyanújának 
a megállapítására." 

Szeged díszpolgárait fogadta 
tegnap a városházán Botka 
László polgármester. 

Valamennyi szegedi díszpolgárt 
meghívta tegnap a városházára 
Botka László polgármester. A vá-
ros tizenegy díszpolgárából nyol-
can jelentek meg a találkozón: 
Iha Mihály és Péter László iroda-
lomtörténész, Kristó Gyula tör-
ténész, Gyulay Endre megyés 
püspök, Kopasz Márta és Kass Já-
nos grafikus- és festőművész, Bo-
da Domokos gyermekgyógyász 
professzor, valamint Kovács Gá-
bor szívsebész professzor. A szer-
vezőktől megtudtuk, hogy Mé-
száros Rezső, a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora azért nem 
jelent meg a találkozón, mert 
rektori konferencián vett részt, 
Simon Miklós bőrgyógyász pro-

fesszor és Solymosi Frigyes aka-
démikus pedig betegsége miatt 
nem tudott részt venni. 

Botka László rövid köszöntőjé-
ben hangsúlyozta: a város vezeté-
se fontosnak tartja, hogy együtt 
gondolkodjon, együttműködjön a 
díszpolgárokkal Szeged fejlődésé-
nek érdekében. Annál is inkább, 
mert a város megbecsült polgárai 
öregbítik Szeged hírnevét a világ-
ban. - Számítunk az önök taná-
csaira, javaslataira és kritikáira -
fogalmazott a polgármester, aki 
virágcsokorral köszöntötte a 75. 
születésnapját ünneplő Kass Já-
nost, valamint a grémium egyet-
len nő tagját, Kopasz Mártát. Kass 
János megjegyezte: emlékei sze-
rint ez az első alkalom, hogy Sze-
ged városának vezetése így együtt 
becsüli meg díszpolgárait. 

sz. c. sz. 

Kopasz Márta grafikus- és festőművészt virágcsokorral köszöntöt-
te Botka László polgármester . Fotó: Gyenes Kálmán 

vesebb takarmányt használjanak 
el és kisebb legyen az önköltség-
ük, vagy más terület után kell 
nézniük. 

Csikai Miklós, a Magyar Agrár-
kamara elnöke, a Szentesi Árpád 
Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója 
is azt válaszolta tegnap lapunk 
kérdésére: minden relatív és az 
55 százalékos közvetlen támoga-
tás pozitív eredmény. Nem ke-
rülhettünk volna jobb tárgyalási 
pozícióba, hiszen a kvótákat a 
termésátlagok alapján szabták 
meg. Ezeket pedig nem Brüsszel 

határozta meg, hanem mi, ma-
gyar termelők értük el a teljesít-
ményeket (amelyek még mindig 
nem érték el a 80-as évek végé-
nek megfelelő szintet]. 

Míg ugyanis a francia gazda 6,2 
tonnás gabonatermést ér el egy 
hektáron, mi csak ennek a felét -
nincsenek meg a műtrágyázás és 
az öntözés anyagi feltételei. S 
hogy ki a hibás? Többek között az 
az agrárirányítás is, amely a rend-
szerváltás utáni 12 esztendőben 
ilyen helyzetet teremtett a ma-
gyar mezőgazdaságban. 

Az agrárkamara elnöke felhívta 
a figyelmet arra, hogy félreértés 
ne essék: a közvetlen támogatá-
sok az egyénhez általában nem 
direkt módon, hanem szakmai 
szervezeteken keresztül jutnak el. 
Csak az a termelő számíthat se-
gítségre, aki regisztráltatja magát 
- és akkor a központi források egy 
része automatikusan is eljut hoz-
zá -, továbbá azt, aki termelői-ér-
tékesítési szövetkezetnek is tagja. 
Egyedül nem járhatók tehát az 
EU-ba vezető utak. 

F.K. 

Mély a barázda. A növénytermesztőknek kevésbé kell félni az EU-tól. Fotó: Gyenes Kálmán 


