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Együtt az agrárium jövőjéért
Bizottsági elnök lett a Parlamentben

A szocialista frakció és a párt megyei képviselőcso
portjának javaslatára dr. Magda Sándor profesz- 
szort, a Szent István Egyetem Gazdálkodási és Me
zőgazdasági Főiskolai Karának főigazgatóját, or
szággyűlési képviselőt a Parlament Mezőgazdasá
gi Bizottságának elnökévé választották. Az elisme
rés a megyének, a mátraaljai városnak is szól.

Gyöngyös, Budapest

Az új feladatot szívesen vállaltam - mondta la
punknak dr. Magda Sándor. A bizottság 12 kor
mánypárti és 10 ellenzéki képviselőből áll, 

melynek tagja Godó Lajos, a dél
hevesi térség képviselője is. A 
testületünk szoros kapcsolatban 
van a Földművelésügyi és Vi
dékfejlesztési M inisztérium új 
vezetőivel, akiktől folyamatos 
információkat kapunk az agrári
um  helyzetéről és az aktuális fel
adatokról. Arra törekszem, hogy 
a tárca és dr Németh Imre mi

niszter munkáját támogassuk. Ehhez minden 
nyilvános fórumot megragadunk.

A bizottság elnöke arról is tájékoztatott, hogy 
az agrárágazat nehéz helyzetben van. A felmé
rések szerint a minisztérium az idei költségve
tésének 80 százalékát már elköltötte, és az üz
letrészek 50 százalékát fizették ki. A téli és ta
vaszi fagyok miatt keletkezett károk enyhítésé

re költségvetési pénzre lesz szükség. Szakmai 
elemzések szerint legalább 140-150 milliárd fo
rint kellene, hogy az előirányzott fontosabb fel
adatokat megoldják, például a szőlőtelepítése
ket, illetve más beruházásokat támogathassa
nak. Bíznak abban, hogy a közeljövőben az Or
szággyűlés elé kerülő pótköltségvetés elfogadá
sával 60-70 milliárd forinthoz juthat a tárca.

A bizottság megvitatta az új földtörvény-ter
vezetet. Dr. Magda Sándor szerint ez a korábbi
nál sokkal határozottabban mondja ki, hogy a 
termőföld nemzeti kincs, és nem spekulációs 
tárgy. Módosítják a jövedéki törvényt is azért, 
hogy a szőlő- és bortermelők helyzetén javítsa
nak, egyszerűsítsék az előírásokat, védve az ér
dekeiket. Az új jogszabállyal -  ami EU-konform 
lesz -  igyekeznek kiszűrni a borhamisítókat.

Dr. Magda Sándornak, mint Gyöngyös or
szággyűlési képviselőjének és bizottsági elnök
nek ugyan korlátozott az ideje, de mint a főis
kolai kar főigazgatója is ellátja munkáját. Eh
hez -  mint hangsúlyozta -  nagy segítséget nyúj
tanak közvetlen munkatársai, akikre büszke. A 
reggeleket és a délutánokat igyekszik intézmé
nyében tölteni, és hetente két teljes napon segíti 
az ottani ügyek megoldását. Arra törekszik, 
hogy közreműködésével a következő években 
minél több miniszter és a parlamenti bizottság 
is megismerkedhessen a várossal és a gyöngyö
si főiskolai kar munkájával.

MENTUSZ KÁROLY

Vasút: korszerűbb pályák

Egyensúly
A HV1M (Hatvannégy Vármegye 
Ifjúsági Mozgalom) fúvó szavára 
leginkább huszonévesekből álló, 
mintegy ezerfős tömeg emlékezett 
Trianonra, a diktátum megszüle
tésének évfordulóján. (A nyolc- 
vankettediken.) Hogy a parado
xon fokozódjék, azlndex.hu inter
netes újság szerint a HV1M kétféle 
országcsonkítós pólót is piacra do
bott ez alkalomból: az egyiken „A 
jövő elkezdődött”, a másikon a 
„Magyarország többet érdemel” 
szlogen díszeleg a Nagy-Magyar- 
ország térkép alatt._______ i e s p e i

DIABETES. Az egri felnőtt Diab- 
klub következő összejövetelét jú
nius 8-án, szombaton 14 órától 
tartja a Civil Házban. Az Amit a 
diabetesről a betegnek tudnia  
kell című előadás-sorozat negye
dik darabja, valamint vémyomás- 
és vércukorszint-mérés várja az 
érdeklődőket.

HANGVERSENY. A Mátrade- 
recskei Általános és Zeneiskola nö
vendékei szombaton 17 órától ad
nak hangversenyt a helyi sport- 
csarnokban. A program címe: 
Húsz éve muzsikálunk Mátrade- 
recskén.

EZÜSTIDÖ. Ma este fél hétkor 
jelentkezik az Egri Városi Televí
zió nyugdíjasoknak szóló maga
zinműsora. Az adásban visszate
kintenek az egri nyugdíjasnapra,

■ illetve beszélgetnek Kovács Sarol
tával és Gál Elemérrel.

MODELLEK. Az egri Fortuna 
tánc- és modellstúdió szombaton 
délután fél négytől tartja záró
vizsgáját az Uránia Revüszínház- 
ban (Széchenyi u. 4.).

KERESZTÉNYDEMOKRATÁK.
A hatvani Ady Endre Könyvtár
ban ma délután öt órától az 
MKDSZ helyi csoportjának ven
dége lesz dr. Surján László or
szággyűlési képviselő, akivel az 
aktuális politikai helyzetről cse
rélhetnek eszmét az érdeklődők.

HALÁSZ. Holnap este fél hatkor a 
Gyöngyöshalászi Művelődési Ház
ban két kiállítás megnyitásával 
kezdődik a Halászi hétvége ren
dezvénysorozata. A programok 
között kórustalálkozó, divatbe
mutató, gyermek és felnőtt szóra
koztató műsorok szerepelnek. 
Egészen szombat estig, amikor 
utcabál és tűzijáték zárja a napot.

ZÁRÓKONCERT. Az Esslingeni 
Zeneiskola és az egri Farkas Fe
renc Zeneiskola közös tanévzáró 
hangversenyére holnap 18 órára 
várják az érdeklődőket Egerben, 
a kis Dobó téren. Rossz idő ese
tén a programot szombaton dél
előtt 11 órakor rendezik meg.

TRAFFIPAX. Ma 6-14 óra kö
zött Hevesen, 14-22 óráig Eger
ben kell sebességmérésre számí
taniuk a járművezetőknek. ■

Heves és  Borsod  megye

A MÁV Rt. pályagazdálkodási 
főnökségei közül a hatvani a 
harm adik legnagyobb az or
szágban. Ez gondoskodik a Hat- 
van-Miskolc közötti fővonal és 
az ehhez kapcsolódó mellékvo
nalak zavartalan működtetésé
ről, am elyek Heves, Borsod- 
Abaúj-Zem plén és Jász- 
Nagykun-Szolnok megye terüle
tén találhatók. A személyszállí
táson kívül biztosítják a Mátrai

O storos, E gri kistérség

Az Önkormányzatok Gázvezeték 
Létesítő Társulása (ÖGLT) '98 de
cemberében megszűnt, de egy 
ügy kapcsán tegnap újjáéledt az 
Egri kistérség polgármestereivel 
Ostoroson tartott értekezleten - 
tájékoztatta lapunkat Kisari Zol
tán, Ostoros polgármestere. Az 
ötletet az adta, hogy egy cég meg
kereste az önkormányzatokat: 
felmérné az 1993-95 között léte
sült és az állami privatizációs kör
be vont, majd a Tigáz tulajdoná
ba kerülő közművagyont. Mint is
meretes, az 1992-ig létesült gázve
zetékekért kárpótlást kaptak az 
önkormányzatok. Am i később 
épült, azért nem.

Erőműnek lignitet szállító vona
tok zavartalan működtetését a 
m ezőkeresztes-bükkábrányi, il
letve a nagyút-visontai vonala
kon.

Mint Érsek Gyula főmérnök 
lapunknak elmondta, az eszten
dő első felében a területükhöz 
tartozó valamennyi vasúti pá
lyát folyam atosan karbantart
ják. A második fél évben vi
szont jelentősebb fejlesztéseket 
valósítanak meg. így például 30 
millió forintos költséggel • á

Kisari Zoltán elmondta, hogy 
Eger kistérség jogilag nem érintett, 
mert az ő vagyonuk nem került át 
a Tigázhoz, s nem is privatizálták 
azt. Ugyanakkor a közművesítés 
révén széles körű piacot teremtet
tek a szolgáltatóknak. Elgondolá
suk szerint Heves megyében több 
mint ötven önkormányzat (Észak- 
Magyarországon több száz) jár ha
sonló cipőben. A felmérésük sze
rint 30 milliárd forint értékű az a 
gázközművagyon, amelyet az ön- 
kormányzatok a lakossággal 
együtt finanszíroztak, többségé
ben állami támogatás nélkül.

Úgy értékelik, hogy az Italgáz, 
a Tigáz privatizáció utáni főtulaj
donosa egy 15 milliárd forint tő
kevagyonú cég mellett Északkelet-

kál-kisterenyei vonalon 600 mé
ter hosszúságban korszerűsítik 
a pályát. Vámosgyörkön, a vas
útállomáson öt vágánynál kor
szerű útátjárót hoznak létre, a 
legkorszerűbb fényjelzős beren
dezéssel.

Ilyet alakítanak ki Makiáron 
is egy vágánynál, melyre 4-5 
millió forintot költenek. Ott 
egyébként a helyi önkormány
zat anyagi támogatásával gyalo
gosátjárót is építenek.

Magyarországon egy jelentős, 
nagy kiterjedésű piacot is kapott, 
amiért nem kellett fizetnie. Úgy 
gondolják, hogy a törvényalkotás 
folyamatát, valamint az önkor
mányzati és lakossági érdekeket 
akkor lehet a legjobban érvénye
síteni, ha a kormány feldolgozza 
ezt a nem egyedi problémát, ha 
azokat az önkormányzatokat is 
kárpótolják, amelyek területein 
saját erőből 1992 után létesült a 
közművezeték. Ehhez ma még 
nincsenek meg a jogi feltételek, 
de azt tűzték ki célul, hogy meg
nyerik az ügynek az országgyűlé
si képviselőket és a kormányza
tot, hogy jogi és közgazdasági 
szempontból is kezeljék ezt a 
problémát. i n é g y e s s y i

|M. K.)

Kincs rejlik a föld alatt?
Feléledt az ÖGLT: kárpótlást remélnek

SIKE SÁNDOR

?
Alig állt fel a Medgyessy-kormány, és már
is szaporodnak a kérdőjelek. Ugyan nagy 
lendületet látszik venni a szociáldemokra
ta-liberális koalíció, ám a kormányváltás

ra voksolók esetleges megcsalatásának apró tünetei m utat
koznak máris.

Az rendjén van, hogy az anekdotabeli nyuszi - m int tudjuk, 
a rókakölyköknek mondott a nyúl valami nehezen hihetőt - 
„módszerét” követve a 100 napos programot mindenképp teljesí
teni akarják az újak. Nem helyénvaló azonban bizonyos folya
matokat ott folytatni, ahol az elődök abba se hagyták. Mert 
most még csak egy tétovázó „Nos?” szalad az aggódóbb polgá
rok szája szegletére, később - meglehet - következik az erősebb 
beütésű méltatlankodás annak hallatán, hogy az egyik új m i
niszter, Görgey Gábor pályáztatás nélkül állította a Nemzeti 
Színház élére Huszti Pétert.

Hajói értelmezzük a választók egyik részének akaratát a be
ígért új stílusról (lásd még: „Válts stílust!"), akkor az akarat ar
ra irányult, hogy nem szívesen látnának viszont semmi olyat, 
amivel már az előző ciklusban megtelt a padlás. Vegyük egyben 
úgy, hogy mára könnyen összerándulóvá lett itt a nép minden, 
a demokratikus játékszabályokat, illemet és jó ízlést sértő csele
kedetre. A zt várja többek között, hogy a szavak értelme is foglal
ja  el eredeti jelentését. A semmi vagy a senki a semmit és a sen
kit jelentse, a minden pedig a mindent.

Másrészt viszont abban a reményében sem szeretne csalat
kozni a honi polgárság kormányváltó nagyobbik fele, hogy tisz
ta vizet öntenek majd itt a pohárba minden olyan ügyben, 
amelyben - vélhetően - közös pénzünket tették ki az ablakba, 
kevesek örömére. Ebből a szemszögből nehezen értelmezhetőek 
a hatalom oldaláról érkező különös hangok: nincs feltétlenül 
szükség arra, hogy felállítsák azokat a parlamenti vizsgálóbi
zottságokat, amelyek életre hívását a korábbi parlamenti több
ség megakadályozta - mondják fajsúlyos emberek, egyebek kö
zött a kritikák élharcosa, Keller László.

Nos, Uraim! Abban tévednek, hogy meg lehetne spórolni ezt 
a m unkát a Parlamentben. Egyszerűen azért, mert ez így de
mokratikus, és így felel meg a kampányban tett ígéreteiknek. 
Legfeljebb egy picivel többet kell dolgozniuk.

Jég zúdult a falura

„ Jé g m e z ő ” jú n iu sban , a  bátori h áz a k  előtt

Bátor tek közül a polgármesteri hivatal,
az óvoda, valamint a szolgálati la- 

Kedden délután viharos széllöké- kás is alaposan beázott. A közeli 
seket követően rövid idő alatt lejtős domboldalon lévő kiskerte- 
15-20 centiméter vastagságú jég két, a vízelvezető árkokat ellepte a 
zúdult a falura. A helybeliek még hegyekről lezúduló iszap. A jég
fel sem ocsúdtak a meglepetéstől, mező foszlányait még tegnap reg
amikor újabb jeges eső szakadt a gél is láthatták a bátoriak. A káro- 
házakra, utcákra. Sánta István pol- sultak a polgármesteri hivatalban 
gármester értesítette a megyei ka- jelezhetik az észlelt károkat, 
tasztrófavédelmi parancsnokság Érdekes, hogy a közeli falvak
szakembereit, akik hamarosan a ban egy csepp eső sem esett ab- 
helyszínre érkeztek. A középüle- ban az időben.__ __ _■

Környezetvédelmi világnap
E ger

Több érdekes téma is napirendre 
került a Heves és Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyék civil és gazdál
kodó szervezetei számára a kör
nyezetvédelmi világnap alkalmá
ból megtartott tegnapi szakmai 
konferencián. A szervezők nevé
ben szóló dr. Kecskeméti Sándor, 
a salgótarjáni székhelyű Észak
magyarországi Környezetvédelmi 
Egyesület elnöke utalt rá: noha a 
környezetvédelmi törvények „ge
rince” már megszületett, igen sok 
még a hiányosság. Laczkó 
Lászlóné, a Borsod megyei köz
gyűlés alelnöke arról beszélt, 
hogy az emberiség egyre na
gyobb mértékben használja fel a 
Föld erőforrásait, aminek követ
keztében megbomlott az ökológi
ai egyensúly. Ezt felismerve fo
galmazta meg a feladatokat az 
EU, amelyeket egyrészt a kedve

zőtlen hatások mérséklésében, 
másrészt a technológia megújulá
sában jelölt meg.

Vukovich Ferenc, az Észak-ma- 
•gyarországi Környezetvédelmi Fel
ügyelőség osztályvezetője szű- 
kebb pátriánk környezetterhelt
ségi mutatóit ismertetve elemez
te a vizek és a levegő szennyezett
ségét, a zajszintet, illetve a hulla
dékgazdálkodást. Mint rámuta
tott, a szennyvízkezelés javítása 
terén még sok a teendő, hiszen a 
megye alig 40 százalékban csa
tornázott, s a tisztítás nem tud lé
pést tartani a növekvő igények
kel. Komenczi Lajosné, a Heves 
Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területfejlesztési Igazgatóságá
nak vezető főtanácsosa a megye 
környezetvédelmi célú fejlesztési 
elképzeléseit vázolva elmondta: 
most értékelik a 6 éves környezet
védelmi programot, s előkészítik 
a következő ciklust. i- n e i
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Fórum a kórházban

E ger

Összdolgozói értekezletet tartott 
a Markhot Ferenc Megyei Kórház 
és Rendelőintézet vezetősége 
kedden az intézmény ebédlőjé
ben. A rendezvényen a fenntar
tó megyei önkormányzatot dr. 
Vass Géza főjegyző és dr. 
Hompoth Emese irodavezető 
képviselte.

Dr. Kovács József főigazgató-fő
orvos tájékoztatást adott a kórház 
múlt évi munkájáról és a tervek
ről. A főjegyző röviden értékelte 
az intézmény munkáját, és bizto
sította a kórház vezetését a fenn
tartó támogatásáról. Ezután az 
egyes területek vezetői tájékoz
tatták az egybegyűlteket, majd a 
dolgozók által feltett kérdésekre 
válaszoltak az érintettek -  adta hí
rül a dr. Lajos Zoltán főorvos, saj
tóreferens. Megtudtuk még, hogy 
a kórház vezetősége a jövőben is 
tervez hasonló fórumokat. m


