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Ma és holnap a 47-esen, pénteken még Mórahalmon és Kisteleken 

Félpályás útlezárás várható 

A traktorok egyelőre Pesten sorakoznak. Holnaptól megjelennek a megye útjain is 

Ma és holnap Szeged és Vá-
sárhely között, pénteken még 
Mórahalom és Kistelek hatá-
rában is, majd hétfőtől újra Mó-
rahalomnál hirdettek meg fél-
pályás útlezárást a gazdák. Bu-
dapesten tegnap folytatódtak a 
tárgyalások, megegyezés még 
nem született. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Feszített tempóban tárgyalnak a 
gondok lehetséges megoldásáról 
a demonstráló gazdák és az ag-
rártárca megbízottai. Informá-
cióink szerint a tárgyalódelegá-
ciók tegnap délutánra elkészül-
tek a témák áttekintésével, 
majd ezt követően újabb tárgya-
lási fordulóra került sor. A tár-
gyalódelegáció-vezetők úgy vél-
ték, a megbeszélések mára 
olyan stádiumba jutnak, hogy 
azokat plenáris üléssel lehet 
majd folytatni. Erre az elképze-
lések szerint dél körül vagy dél-
után kerülhet sor. 

A tárgyalások menetétől füg-
getlenül ma és holnap Szeged és 
Vásárhely között, Kishomoknál-
terveznek félpályás útlezárást a 
vásárhelyi gazdák 10 és 15.30 
óra között. A rendőrségtől az el-
következő napokra is kért enge-
délyt a gazdaszövetség: holnap 
még Mórahalom határában, az 
55-ös úton tüntetnek a terme-
lők,valamint Kistelek határában, 
az E75-ösre állnak ki traktoraik-
kal az útra, ezt követően március 

Folytatás az 1. oldalról 

A zöldmárvány oszlopon „szár-
nyaló" allegorikus, a kontinens 
egységét szimbolizáló nőalak kö-
rül az unió országai jelennek meg 
egy-egy csillagként. A szobor cí-
mét az EU huszonegy hivatalos 
nyelvén tüntették fel a talapzaton. 

Az EP képviseletében Josep 
Bőrrel Fonteles elnök leszögezte, 
számára a szobor, amelyet külön 
méltatott eredetiségéért, legin-
kább azt jelképezi, hogy Európa 
egyik fele újra megtalálta a kon-
tinens másik felét. 

A műalkotást leleplezéséig ma-
gyar nemzeti színű lepel borítot-
ta. Az avatást két énekszám fog-
lalta keretbe: a leleplezés előtt Se-
bestyén Márta adta elő a Hazám, 
hazám című népdalt, utána pedig 
Oláh Ibolya énekelte el Máté Pé-
ter Hazám című szerzeményét. 

- Büszke vagyok, hogy az én 
munkámat választotta a Magyar 
Országgyűlés, de még egyszer 
mondom, ez a szerencsés vélet-
lennek is köszönhető - utalt a 
szobor kiválasztására Lantos 
Györgyi. Mint lapunkban tegnap 
megírtuk, a csongrádi szobrász-
művészt közismert köztéri alko-
tásai miatt keresték fel Tisza-par-
ti otthonában a megrendelők, 
akik a művészházaspár bronzön-
tómúhelyében szerettek bele a ki-
választott kész alkotásba. 

B. D. 

7-9. között három napon át 
megint a bajai úton, Mórahalom 
határában számíthatnak az au-
tósok forgalomlassító demonst-
rációra. Amennyiben addig nem 
születik meg a megegyezés az ag-
rártárcával. 

A tárgyalásokkal egy időben, 
némileg attól függetlenül Né-
meth Imre agrárminiszter teg-
nap sajtótájékoztatót tartott, 
melyen bejelentette, hogy az Eu-
rópa-hitel visszafizetését egy év-
vel később kezdhetik meg a ter-

A felavatott szobor 

melők. Több mint 230 milliárd 
forint értékben vettek igénybe a 
termelők ebből a hitelből, a tör-
lesztést most márciusban kellett 
volna megkezdeni. Mivel ez ne-
héz helyzetbe hozta volna őket, 
ezért az agrártárca úgy döntött, 
hogy további egy év türelmi időt 
ad a törlesztés megkezdéséhez 
azoknak a termelőknek, akik ezt 
kérik. 

Németh Imre még elmondta, 
hogy a későbbi törlesztés elkez-
désével a futamidő nem változik, 
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így a törlesztőrészlet némileg nő, 
viszont ezzel arányosan növelik 
a kamattámogatás mértékét is. A 
szakminiszter arról is beszélt, 
hogy már az eredetileg hibás, ám 
azóta kijavított adatlapok alap-
ján megkezdték a területalapú 
támogatások kifizetését. Ugyan-
csak felgyorsították az interven-
ciós felvásárlást: eddig 2,2 millió 
tonnányi raktárszerződést kötöt-
tek és 770 ezer tonna gabona fel-
vásárlásáról írtak alá megállapo-
dást. 

KSH-
adatgyűjtés 
áprilisban 
Április 1-je és 22-e között a 
Központi Statisztikai Hivatal 
adatgyűjtést, úgynevezett mik-
rocenzust végez az ország egész 
területén. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A felmérést hivatalos számláló-
biztosok készítik a lakosság sta-
tisztikai módszerrel kiválasztott 
két százaléka körében. Ezt jelle-
zően mindig a két nagy nép-
számlálás között szervezik meg a 
szakemberek, így ez a felmérés 
sem első már Magyarországon. A 
kétszázalékos minta kiválasztá-
sa is nagy alapossággal történik, 
hogy az minél jobban reprezen-
tálja a teljes népességet. 

Személyes és lakóhelyre vonat-
kozó adatokat vesznek fel a beje-
lentett vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgá-
rokról, a három hónapnál tovább 
hazánkban tartózkodó külföldi-
ekről és a hontalanokról. 

A felmérés elsődleges célja a né-
pesség gazdasági aktivitásának és 
iskolai végzettségének megállapí-
tása. Az uniós országokban készí-
tett mikrocenzusok ugyancsak 
fontos témája az állampolgárság, 
hogy fel lehessen térképezni a 
nemzetközi vándorlás útvonalát 
és a külföldiek jelenlétét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Nem jó, hogy a makói kórház 
rendelőintézetében olyan pri-
vatizációra készülnek, amely-
nek során a jól jövedelmező el-
látási formákat magánosítják, 
a kevésbé jövedelmezőket vi-
szont a kórháznál hagyják: ezt 
hívják kimazsolázásnak - fi-
gyelmeztetett tegnap a Fi-
desz-MPSZ sajtótájékoztatóján 
Martonosi György képviselő, a 
megyei közgyűlés mai ülése elé 
kerülő előterjesztés kapcsán. A 
képviselő leszögezte: a fidesze-
sek nem támogatják a makói 
kórház átalakításával kapcso-
latos tervet, a létszámleépítés 

és az ágyszámcsökkentés miatt 
sem. 

Baláspiri Csaba megyei frak-
cióvezető azt mondta, őket e hé-
ten sem kereste senki tárgyalási 
szándékkal, ami azt jelentheti: 
az MSZP-SZDSZ-es többség 
számbeli fölényét kihasználva 
próbál eredményt elérni a ma 
folytatódó ülésen. A jobboldal vi-
s z o n t t o v á b b r a i s a z t a k a r j a , a m i t 
a múlt csütörtöki, botrányosan 
félbeszakadt ülésen kért: alakul-
jon ad hoc bizottság, kideríten-
dő, terhel-e személyes felelősség 
valakit amiatt, hogy - mint a 
közigazgatási hivatal leírta - tör-
vénysértően működött a megyei 
önkormányzat. 

Vidékpolitikai kabinet, 
Gyurcsány vezetésével 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezetésével vidékpolitikai kabinet 
jött létre a vidékfejlesztésben érintett tárcák összefogásával - jelentet-
te be tegnapi sajtótájékoztatóján Szegeden Géczi József szocialista or-
szággyűlési képviselő. A kabinet feladata az ágazati, területi és helyi 
döntések koordinálása, az egyeztetés a kistérségek és az állami sze-
replők között, hogy Magyarországon a vidékfejlesztésben rejlő lehető-
ségeket kihasználják, és a következő 15 év vidékpolitikáját kidolgoz-
zák. Géczi beszélt arról is, hogy skandináv mintára tervezik egy nem-
zeti vidékpolitikai tanács létrehozását. 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhelyi Pál Utcában (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

^ E V J i K - j 
I J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN 

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

A tüntető gazda helyett apja a főnök Mindszenten 

Csak egy váltás ruháért jött haza 
Hevesi István helyett édesapja tartja a fron-
tot a családi gazdaságban Mindszenten, 
míg fia a fővárosban tüntet . A fiatalember a 
demonstráció kezdete óta csupán egyszer, 
egy váltás ruháért jött haza szülővárosába. 

Múlt hétfő, azaz a gazdademonstráció kezde-
te óta Budapest az ideiglenes otthona a 
mindszenti Hevesi Istvánnak. Ez idő alatt 
csupán egyetlen egyszer, néhány órára rohant 
haza a fővárosból. 

- Egy váltás ruháért utaztam Mindszentre, 
mert nem gondoltam, hogy ilyen sokáig távol 
leszek az otthonomtól. Kiderült, kevés inget 

csomagoltam - magyarázta telefonon a Fiatal 
Gazdák Magyarországi Szövetségének elnök-
helyettese. 

Hevesi István az elmúlt napokban számta-
lan televíziós műsorban fejtette ki vélemé-
nyét a tüntetésről, a gazdák helyzetéről. A 
családi gazdaságban sertéstenyésztéssel, 
szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó 
fiatalembernek a szószólói szerepkör teljesen 
szokatlan volt. 

- Új és jelentős kihívás ez számomra, de 
azért nagyon remélem, sikerül a szaktárcával 
a megállapodás, s mihamarabb otthon lehe-
tek, hiszen elsősorban gazda vagyok, s az is 

maradok. A munkát senki nem fogja helyet-
tem elvégezni. Bár tudom, hogy a szüleim 
igyekeznek helytállni, de azt is érzem, hogy 
szükség lenne rám a gazdaságban. 

István édesanyja - mint elárulta - félti a fi-
át. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a 
család és gazdatársak jövőjéért harcol, ami 
most éppen elég bizonytalan. A mama figye-
lemmel kíséri gyermeke szerepléseit. Örül-
ne, ha mihamarabb hazatérne István, hogy 
újra együtt lehessen a család. Ezt szeretné 
idősebb Hevesi István is, aki jelenleg fia he-
lyett irányítja a gazdaságot. 

T.A. 

Az Európai Parlament elnöke is méltatta a csongrádi alkotást 

Lantos Györgyi sikert aratott 

A veszteség 
anatómiája 
BAKOS ANDRAS 

Őszintén szólva elszorult a szívem, amikor a megyei közgyűlés 
legutóbbi, botrányosan félbeszakadt ülésén, a másfél órás vita kö-
zepén a szentesi Szirbik Imre higgadtságot kért a képviselőktől, a 
mórahalmi Nógrádi Zoltán pedig erre ingerült eligazítással vála-
szolt. A fideszes képviselő, polgármester azt kérte szocialista párti 
városvezető kollégájától, ne minősítse már az 6 több hónapos 
munkájukat választási kampánynak, mert ők csak azt szeretnék 
kiharcolni, legyen végre becsületük ebben a teremben. 

Szerintem is igaza van Nógrádinak: a megyei közgyűlés többsé-
gi frakciója tényleg nem mutat sok tiszteletet az ellenzék iránt. 
Tényleg rossz, hogy törvénysértő módon működött a közgyűlés. 
Csak hát ennek a több hónapos munkának a gyümölcse az lehet, 
hogy megbukik a költségvetés a megyei önkormányzatnál, 
amelynek a legfontosabb feladata, mint tudjuk, az, hogy működ-
tesse az intézményeit. Azokat a középiskolákat, kórházakat, ott-
honokat, amelyeknek a fönntartására a megye érdekes módon 
megkapja az elegendő pénzt az államtól, míg, ha a városok mű-
ködtetnék, nem kapnának rá ugyanennyit. 

Mint egy intézményfönntartó egyesület, úgy működik ez az ön-
kormányzat. Ezért is szomorú, hogy a közgyűlésen ülő szocialista 
és fideszes polgármesterek a becsület és a pohtikai erődemonstrá-
ció jegyében az egymás iránti bizalomnak a maradékát herdálják 
el mostanában. Ez a bizalom a kilencvenes években kezdett ki-
alakulni a pártok feje fölött, mint a jó szándékú, a településükért 
tenni akaró emberek egészséges érdekszövetsége. Igen: a két év-
vel ezelőtti lövészárok-háború után még maradt ebből a bizalom-
ból valamennyi. 

Ami most zajlik, az valódi tragédia. Hiszen lehet, hogy ezt az or-
szágot a parlament és a kormány irányítja, de az önkormányza-
tok működtetik. A megye rendszerváltás utáni története nagy-
részt arról szól, hogyan próbáltak a pénzben nem igazán bővelke-
dő önkormányzatok utat építeni, csatornázni, ipari parkot nyitni, 
hogy a megszűnő nagyvállalatok helyébe jöjjenek új vállalkozá-
sok, vagy legalább jobban érezzék magukat az emberek. Minden-
ki tudja, milyen eredményeket hozott a kilencvenes években 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Makón, Mórahalmon, vagy 
épp Kiszomboron a lelemény, a tehetség, a kapcsolatteremtő 
készség és az összefogás, amire az uniós csatlakozás óta még na-
gyobb szükség lenne a boldoguláshoz. De a jelek szerint most már 
a megyei közgyűlést is a parlament irányítja. Néhány képviselő-
nek ez a lételeme, de a többség szenved. Az elnök pedig már 
szemlátomást undorodik az egész katyvasztól, és attól a feladat-
tól is, hogy neki kellene rendet tennie. 

Tévednek azok a képviselők, akik azt hiszik, a közönség cir-
kusznak nézi a közgyűlést. Az egyik középiskola igazgatója a szü-
netben azt mondta: a vita alatt folyton az járt a fejében, hogy ő itt 
van, miközben annyi dolga lenne otthon, még a kert sincs fölás-
va. Megnyugtattuk: ezzel mi is így vagyunk. 

A Fidesz-MPSZ 
mazsolázást sejt 


