
CSÜTÖRTÖK, 2005. MÁRCIUS 17. • A K T U Á L I S « 3 

Egy Bács megyei szövetkezet is beolvadt a mórahalmiba 

A Mórakert a legnagyobb 

A paprika mel le t t hamarosan a híres bácskai a lmát és a zamatos zsombói őszibarackot is a Móra-
k e r t a d j a e l Fotó: Gyenes Kálmán 

Szondajog 
B Á T Y I Z O L T Á N 

Mit ér a jog, ha már élni sem lehet vele ? E kérdéshez hasonlatosat 
foglalt tévés nyilatkozatába minap Fenyvesi Máté országgyűlési 
képviselő, amikor arról faggatták: vajh, miért is nem fújt bele ab-
ba a fránya szondába, amikor a rendőr igazoltatta. 

Ha valaki nem értené, ugyan miféle jogra is hivatkozott a Fe-
rencváros egykori válogatott labdarúgója, elárulom: ama bizo-
nyos mentelmi jogra, ami biztonságot nyújt fölösleges zaklatá-
sokkal szemben a közjó érdekében munkálkodó honatyáknak. 
Hogy e kijelentés hallatán némely honpolgár (kinek érdekében 
oly hevesen folyik ama közjóügyi munkálkodás) dühös káromko-
dásban tört ki?Netán azt kérdezte a tévé előtt mellette ámuldozó 
asszonyától, ugyan miért ne szondáztathatnának politikust, hi-
szen húsból, vérből, no meg nagy ritkán alkoholból van az is, 
mint más halandó ? 

Nos, a háborgónak meg éppen a háborgáshoz adatik meg a jog 
minden rendesen működő polgári demokráciában. S ezzel a 
szondaundorban szenvedő képviselők ügyét akár le is zárhat-
nánk, ha nem Magyarországon élnénk. Igen ám, de momentán 
ez az ország éppen arról híres, hogy a benne lakók lassacskán un-
dorral fordulnak el a politikától, a politikusok népszerűségi inde-
xe pedig legfeljebb egymáshoz viszonyítva értékelhető. Egyesek 
még olyan kijelentésre is ragadtatják magukat, miszerint a ma-
gyar politikában lassan szó sincs már közjóról. Annál inkább 
egyéni és haveri érdekek érvényesítéséről, s jó Móricz Zsigmond 
urunk is elpirulna halottaiból feltámadván, ha látná, milyen kis-
iparosok is voltak korrupció és visszaélés ügyekben az ö. Rokonok 
című regényében szereplő urak. 

Természetesen a politikában jártasak jól tudják, hogy eme vádak 
teljességgel megalapozatlanok. Ám nem ártana, ha ez a bizonyos-
ság néha napján megerősítést is nyerne. Mondjuk akkor, ha szon-
dát nyomnak egy képviselő orra alá. Apró bizonyság lenne ez, jól 
tudom, de köznépet megnyugtató. Akár még a törvény előtti 
egyenlőségre is gondolhatnánk, ha híre menne: a honatya vezetett, 
fújt, s ha ittasnak találtatott, vállalta tetteinek következményeit. 

így aztán idővel már szóba sem kerülne se szonda, se ittas veze-
tés. És politika ürügyén netán még arra is lenne időnk, hogy az or-
szág valós bajairól beszélgessünk. Mondjuk elbocsátás előtt álló 
egyetemi oktatókról, traktorral vonuló gazdákról, munkanélküli-
ek százezreiről, uniós árakról, s csöppet sem uniós bérekről. Meg 
lepusztult kórházakról, ahol már csak azért is nagyon örülnének, 
ha minden arra felszólított belefújna a szondába, mert a vérvétel-
hez nélkülözhetetlen tűből - pénz hiánya miatt - nincs már vala-
mi sok a raktáron. 

SZDSZ-tisztújítás Szegeden 

Az elnökjelöltek: Kuncze Gábor, Fodor Gábor és Kis Zoltán 

Az ország legnagyobb tész-évé 
vált a Mórakert Szövetkezet, 
miután a zsombói Dalba és a 
jánoshalmi Bácska-kert tagsá-
gának zöme most csatlakozott a 
mórahalmiakhoz. A beolvadók 
remélik, sikerül megőrizni po-
zícióikat legalább a magyar pi-
acon a hazai alma és őszibarack 
számára. A Mórakert idén vár-
hatóan 44 ezer tonna árut for-
galmaz, 4,5 milliárd forint ér-
tékben. 

Most már Bács-Kiskun megyei 
tagjai is vannak a mórahalmi 
Mórakert Szövetkezetnek. A 
napokban befejeződött tárgya-
lások nyomán a jánoshalmi, ér-
sekhalmi, bajai almatermesz-
tők, gazdák által létrehozott 
Bácska-kert, valamint a zsom-
bói Dalba Szövetkezet is beol-
vadt a Mórakertbe. A most 
megszűnő Dalba hetven tagja 2 
ezer 600 hektáron gazdálkodik, 
tavaly 500 tonna őszibarackot 
adtak el közösen. Szél István -
aki a Mórakert igazgatósági 
tagja lett - azt mondja, remé-
lik, ezután hatékonyabban tud-
ják értékesíteni a termést. A já-
noshalmi Bányai Gábor, a 
Bácska-kert gazdálkodója azt 
mondta, szeretnék visszasze-
rezni legalább a magyar piacon 
a korábbi szerepet a magyar al-
ma számára. A bácskai gyü-
mölcstermesztők kínosan 
ügyelnek arra, hogy egészséges, 
szermaradványoktól mentes le-
gyen az árujuk. Remélik, a mó-
rahalmiakkal együtt sikerül el-
érni a céljukat. 

A Mórakert Szövetkezetbe a 39 
bácskai tagból 25 lépett be, a Dal-
ba 74 tagjából 61 döntött az átlé-

A paraszolvencia felszámolásá-
nak különféle módjaira tesz ja-
vaslatot a nemrégiben újrain-
dult halapenz.hu internetes ol-
dal. A gyorsjelentést a fórumo-
zók által leggyakrabban meg-
említett megoldási módok alap-
ján állították össze. 

Újraindult tegnap a halapenz.hu 
internetes oldal, amely egy évvel 
ezelőtt hatalmas vihart kavart az-
zal, hogy nőgyógyászokról adta 
közre a páciensek véleményét, va-
lamint azt, hogy az illető kért vagy 
fogadott-e el hálapénzt. A honlap 
egy ideig szünetelt, majd néhány 
hete úgynevezett „brainstor-
ming"-ot hirdetett azzal a céllal, 
hogy ötleteket gyűjtsenek össze a 
paraszolvencia felszámolásának 
módjaihoz. Az erről szóló össze-
foglaló gyorsjelentés tegnap reggel 
került fel a weblapra. 

A beérkezett hozzászólásokból 
kiderül, hogy az emberek szerint 
a kormányzat tehetne a legtöb-
bet a hálapénz megszüntetése ér-
dekében. Fontos lenne például az 
orvosok bérének rendezése, mert 
ezen a területen többszörös a le-
maradás az európai uniós átlag-
hoz képest. Sokak szerint ezt 
próbálják kompenzálni a hála-
pénz elfogadásával. A fórumozók 
szerint megoldást jelentene, ha 
büntetnék a hálapénz adását és 
elfogadását, valamint azt is, ha 

pés mellett. A Bácska-kert 28 
millió forint értékű vagyont ho-
zott, a Dalba 217 milliósat. A 
Mórakertnek az egyesülés előtt 
700 tagja volt, tavaly negyven-
ezer tonna zöldséget, gyümölcsöt 
forgalmazott, négymilliárd forint 
értékben, az idei terv negyven-
négyezer tonna, illetve négy és fél 
milliárd forint. Jelentős tárolóka-
pacitással rendelkezik, s csoma-
golóberendezést vett, ugyanakkor 
további fejlesztésekre készül. 

Ez a beolvadás: szükségmegol-
dás, a körülmények kényszerí-

kettéválasztanák azt az egészség-
ügyi ellátást, amely alanyi jogon 
jár mindenkinek, és azt, amiért 
fizetni kell. 

- Ez olyan bonyolult kérdés, 
amelyre nem lehet találni min-
denki számára kielégítő megol-
dást - mondta Mészáros Gyula, a 
Szegedi Tudományegyetem Szü-
lészeti és Nőgyógyászati Kliniká-
jának adjunktusa, aki szerint az 
oldal újraindulása csupán arra jó, 
hogy ismét beszélnek a problé-
máról. - Én egyetlen biztos útját 
látom a hálapénz felszámolásá-
nak: a fizetésemelést. Ez azon-
ban nem megy. Az élet majd 5-10 
éven belül megoldja a kérdést. 

A honlap látogatottsági adatai-
ból egyébként kiderül, hogy körül-
belül 10 százaléknyian nyilváníta-
nak véleményt. A nagy többség - a 
készítők véleménye szerint - felte-
hetően azért klikkel, hogy meg-
tudja: mennyi pénzt kell majd ad-
nia orvosának. Ez utóbbi igényt je-
lenleg a honlap nem tudja kielégí-
teni, hiszen a jogszabályok meg-
akadályozzák, hogy nyilvánosság-
ra hozzanak konkrét orvosi be-
avatkozással kapcsolatos adatokat 
a másik fél beleegyezése nélkül. 
Tervezik viszont egy „zárt, közös-
ségi fogyasztóvédelmi rendszer" 
létrehozását, ahol a tapasztalato-
kat ingyen meg lehet majd osztani 
másokkal. 

TÍMÁR KRISZTA 

tették ki. Jellemző, hogy a med-
gyesegyházi dinnyés szövetkezet 
is jött volna, őket azonban már 
nem tudták fogadni - mondta a 
történtekről Nógrádi Zoltán, 
Mórahalom polgármestere, a 
Mórákért igazgatósági tagja. 
Nógrádi emlékeztetett arra, hogy 
a rendszerváltás óta az egyéni 
gazdaságok hol előtérbe kerül-
tek, hol háttérbe szorultak, az 
épp aktuális kormány szándéka 
szerint. De sohasem az volt a 
baj, hogy kicsik, hanem az, hogy 
egyedül vannak. Az ezredfordu-

Huszonkét 
fokos 
lehűlés? 
A belvíz fedte terület nagysága 
már nem nő Csongrád megye 
területén. A folyóinkon kisebb 
árhullámra kell számítani. A 
felduzzadt vízmennyiségnek 
nem lesz csapadék-utánpótlása 
a következő napokban. 

- Nem kap utánpótlást a folyó-
kon a megduzzadt árhullám. 
Nem várható sem jelentős eső, 
sem hó a Tisza és a Körösök víz-
gyűjtőterületein. Lehűl a levegő, 
és emiatt lelassul a hóolvadás a 
Kárpátok hegyeiben - tájékozta-
tott Nadrai Attila, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat ügyele-
tes munkatársa. 

- Huszonkét fokot zuhan a hő-
mérséklet szombatról vasárnapra 
virradó éjjel - tette hozzá a időjá-
rásjelző szolgálat megyei ügyele-
tese. - Erőteljes hidegfront tör be 
fölénk szombaton délután. 

- Csongrád megyében jelenleg 
38 ezer hektárt borít a víz - közöl-
te a friss adatokat a repülőgépes 
bejárásból visszaérkezett Szúnyog 
Zoltán, az Alsó-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság ügyeletese. Folyamatosan 
160 ember vesz részt a védekezés-
ben 25 munkagéppel. Több mint 
két és fél millió köbméter vizet 
emeltek át a szivattyúkkal, és 800 
ezer köbméter folyt le a csatorná-
kon keresztül. Lassan tehát javul 
a helyzet, ám a Tisza-Maros 
szögben még komolyak a gondok. 

Másodfokú az árvédelmi ké-
szültség a Fekete-Körösön, a 
Hármas-Körösön azonban Szen-
tes és Öcsöd térségében első fo-
kúra kell emelni. A Maroson vár-
hatóan hétfőn kell első fokú ké-
szültséget elrendelni. A terep-
szemle alapján az ügyeletes el-
mondta: a Tisza vízállására ne-
hezen lehet következtetni. Sze-
geden előreláthatólag a jövő hé-
ten kell lezárni az alsó rakpartot. 

D O M B A I T Ü N D E 

lón létrejött termelői értékesítő 
szövetkezetek a jól induló 
2003-as év után egyre nehezebb 
helyzetbe kerültek, ez pedig a 
koncepciótlan agrárpolitika, a 
folyton változó támogatások bű-
ne. A tész-ek nem tudtak meg-
erősödni: ahelyett, hogy létre-
hozhatták volna együttműködé-
seiket, és együtt lettek volna erő-
sek, most beolvadnak egymásba, 
pedig a vidékfejlesztés motorjai-
vá válhattak volna minden tele-
pülésen. 

BAKOS ANDRÁS 

Ma tart ják t isztúj í tó közgyű-
lésüket Szegeden a szabad de-
mokraták. Megválasztják a párt 
elnökét, az ügyvivői testület és 
az országos tanács nem delegált 
tagjait is. 

Szegeden a tanulmányi és infor-
mációs központban tartja tiszt-
újító közgyűlését ma 10 órától az 
SZDSZ. A szegedi helyszínt a 
párt helyi szervezete javasolta, a 
TIK mellett pedig azért döntöt-
tek, mert az a liberálisok számá-
ra fontos eszméket - versenyké-
pesség, tudás, európai színvonal 
- képvisel. Az SZDSZ ezenkívül 
szeretné elkerülni, hogy a fővá-
ros pártjaként szerepeljen a köz-
tudatban, ezért határozottan 
nyit a vidéki nagy- és kisvárosok 
felé. Szegedet egyébként is egyik 
„húzóvárosának" tartja a párt. 

A közgyűlés ma dönt arról, ki 
legyen a párt elnöke, megválaszt-

ják az országos tanács 20, és az 
ügyvivő testület 12 tagját is. Ez 
utóbbinak eddig még sosem volt 
Csongrád megyei tagja, most vi-
szont Sándor Klárát, a párt orszá-
gos tanácsának elnökségi tagját 
is megválaszthatják ügyvivőnek, 
őt erre a posztra a Csongrád me-
gyei választmány jelölte. Az ügy-
vivők közül hatan fővárosi, ha-
tan vidéki listáról kerülnek a tes 
tületbe. A párt elnökeként a libe-

rálisok megyei szervezete Kun-
cze Gábort látná szívesen. 

A küldöttek a megnyitó és poli-
tikai vita után 12 órakor szavaz-
n a k az e l n ö k személyérő l . A je-
löltek: Kuncze Gábor, Fodor Gá-
bor és Kis Zoltán. Folytatódik a 
politikai vita, majd megválaszt-
ják az ügyvivői testület tagjait, 
szavaznak az alapszabály módo-
sításáról végül pedig az országos 
tanács 20 tagjáról. 

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

QEVHB . | 
I J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN 

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

Vmcze nem emlékszik, mit mondott a mentelmi jogról a balesete után 

Állítja: józanul vezetett 
Folytatás az 1. oldalról 

Az esettel kapcsolatban a fideszes honatya úgy fo-
galmazott: 

- Nem tudom, akkor mit mondtam a mentelmi 
jogról. Ha most kérdeznének, természetesen azt fe-
lelném, hogy nem élek vele, azaz alávetném ma-
gam az alkoholszondás vizsgálatnak, mint tettem 
azt 2001-ben. Nem igaz, hogy én annál az esetnél 
nem működtem együtt a hatóságokkal. Inkább ar-
ról van szó, hogy most a megszólalók visszaélnek a 
helyzettel. 

Kérdésünkre, hogy ivott-e alkoholt a szombati 
baleset előtt, Vincze László határozott nemmel vá-
laszolt, s hozzátette, az utóbbi hónapokban egyál-
talán nem ivott szeszes italt. Legutóbb Kisteleken 
volt feleségével egy bálban, s akkor is az üdítő mel-
lett döntött, hiszen hazafelé ő ült a volánhoz. 

Az elmúlt napokban parlamenti képviselőtársai 
közül csak 7hri-Kovács Bélával beszélt a történtek-
ről, más jobboldali politikus nem vette föl vele a 
kapcsolatot. De ez annak is betudható - magyaráz-

ta - , hogy a zavartalan gyógyulás érdekében kikap-
csolta mobiltelefonját. 

- Teljesen igaza van - reagált Schmitt Pálnak, a Fi-
desz-MPSZ alelnökének lapunkban is közölt elma-
rasztaló nyilatkozatára Vincze. Szerinte normális 
esetben valóban vállalni kell egy országgyűlési képvi-
selőnek tette következményeit, a szombati viszont e 
tekintetben rendhagyónak számított, hiszen - mint 
azt az orvosi vizsgálat kimutatta - súlyos agyrázkó-
dást szenvedett a honatya. Emiatt is érzi kissé elha-
markodottnak Schmitt véleményét, aki vélhetőleg 
kizárólag a sajtóból értesült a balesetről, s nem tájé-
kozódott külön az ügyről. 

Ami pedig magát a mentelmi jogot szabályozó 
törvényt illeti, a csongrádi képviselő szerint is vál-
toztatni kell a jogszabályon, mivel a hatályos ren-
delkezés bizonyos esetekben visszaélésre ad lehető-
séget. Ugyanakkor a képviselői státus sérülékeny-
sége miatt szükség van valamiféle szabályozásra, 
amely ellensúlyozza a politikusok kiszolgáltatott-
ságát - tette hozzá Ymcze László. 

B Í R Ó D Á N I E L 

Ötletbörze az orvosi 
hálapénz ellen 


