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Zuschlag õrizetben
Pártkötõdésû civil szervezetek kétes pénzügyei

A vatikáni
szén-dioxid
Tiszakeszin köt
Ötvös Zoltán

Ma: Évadnyitó
Veres a költségvetésrõl

Változatlan díjak
A kormánynak nincs olyan javaslata,
hogy 2008-ban emeljük meg a kórházi napidíjat, a vizitdíjat vagy a tandíjat – szögezte le Veres János pénzügyminiszter,
miután a kormány elsõ körben egyeztetett a jövõ évi költségvetés alapszámairól.
Orbán Viktor kedden azt állította: bármit
is mondjon a kormány most, emelni fogja
ezeket a tételeket. 15. oldal

Vita Németországban

Phantom-tûz az utasokra?
A Bundeswehrnél biztosra mennek: a német légtér védelmét ellátó Phantom vadászgépekre kizárólag olyan pilótákat
osztanak be, akikrõl parancsnokaik kétszáz százalékos biztonsággal tudják,
hogy esetleges vészhelyzetben egy pillanatig sem haboznak. Németországban
heves vita zajlik arról, hogy vészhelyzetben le lehet-e lõni a terroristák által elrabolt utasszállító repülõket. 7. oldal

Ferihegyi tervek

Százmillió némaságra
A Ferihegyi repülõtér új gazdája „kezdésképpen” 100 milliót költ a környékbeli lakások hangszigetelésére, a kettes terminál felújításával 2011 után végeznének.
A reptér háromnegyedéért 480 milliárd
forintot fizetett Hochtief Airport vezére
optimista, ami a magyarok utazókedvét
illeti. 16. oldal

Továbbtanulás

A nyelvtudás nem minden
Jóval kisebb esélyük van a hátrányos
helyzetû fiataloknak a továbbtanulásra,
ezért a felvételin többletpontot kapnak.
Jövõre pontosan annyit, mint a többiek a
nyelvtudásért. A nehezebb körülmények
közül érkezõk ugyanakkor nehezebben
szereznek nyelvvizsgát is, ezért a tárca
ebben is segítséget nyújt. 4. oldal

Zuschlag Jánost rendõrautóval viszik el a kecskeméti ügyészségrõl Fotó: Rajnai Attila

Fontos, hogy kiderüljön az igazság –
mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, az MSZP elnöke szerdán az
MTI-nek arra a kérdésére, mi a véleménye Zuschlag János õrizetbe vételérõl. Ennél többet nem akart mondani. Nem nyilatkozott bõvebben Simon Gábor, a szocialisták választmányi elnöke sem: az MSZP nem akarja
véleményével befolyásolni az igazságszolgáltatást. Teljes körû vizsgálatot követel a Fidesz és az SZDSZ is.
Zuschlag János szocialista politikust
– aki állítja, hogy ártatlan – szerdán
vették õrizetbe, miután a Kecskeméti Városi Ügyészségen kihallgatáson
megjelent. A volt parlamenti képviselõt, az MSZP kiskunhalasi szervezetének vezetõjét, Bács-Kiskun Megyei Területi Szövetségének ügyvezetõ elnökét és hat társát bûnszervezetben elkövetett különösen nagy
kárt okozó csalással gyanúsítja az

Kevés állatfaj csinált olyan karriert mostanában a magyarországi faunában, mint
az aranysakál. Az 1989-ben megjelent
Vörös könyv még a hazánk területérõl
kipusztult fajok közé sorolta, mostanra
viszont újra meghódította Magyarországot. 22. oldal

Mai mellékletünk: Pályakép
17., 18. oldal
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Ügyészség 2005-ben indított vizsgálatának oka: a számviteli fegyelem
megsértésének alapos gyanúja. A
vizsgált egyesületek és alapítványok
mintegy 50 millió forint pályázaton
nyert pénz „rendeltetésszerû használatával” nem tudnak elszámolni. A
politikai pártokhoz kötõdõ ifjúsági
szervezetek ugyanis álarcban jelennek meg: társadalmi, civil szervezetként jegyeztetik be magukat, s ebben
a formában végeznek politikai tevékenységet, pályáznak meg s fogadnak el olyan állami pénzeket, amelyekre pártszervezõdés nem tarthatna igényt. Sporthétvégék, nyári táborok, diszkók, görögországi nyaralás
különvonattal több száz embernek –
papíron minden rendben van, ám a
valóságban eddig senki sem tudta
követni, hogy a fiktív rendezvényekre elnyert pályázati pénz hol köt ki…
Részletek a 2. oldalon

Az agrárárat is felpörgeti az etanol
Az átmeneti élelmiszer-drágulás után tartós is jöhet

Eltûnt, majd megjelent

Az aranysakál visszatért

ügyészség, amely szerint alapítványoknak nyújtott állami pénzeket
szabálytalanul használtak fel. Szabó
Ferenc kecskeméti fõügyészhelyettes
szerint Zuschlagot azért kellett õrizetbe venni, mert adatok merültek
fel arra, hogy megpróbálta befolyásolni a tanúkat, másrészt – s ez a súlyosabb indok – ügyét tegnap átminõsítették bûnszervezetben elkövetett csalásra, aminek felsõ büntetési
tétele olyan nagy, húsz év, hogy felmerül a szökés veszélye is.
Zuschlagot 72 óráig tarthatják õrizetben, addig döntenie kell a bíróságnak a letartóztatásáról.
Fontos, hogy kiderüljön az igazság. Nem csupán a konkrét ügyben
nem lát tisztán a közvélemény, az
eset rávilágít a pártokhoz kötõdõ
vagy látszólag pártsemleges ifjúsági
szervezetek finanszírozásának problémájára is. A Kiskunhalasi Városi

Pápai áldással is megerõsített globális kommunikációs sikert aratott a
Vatikán számára erdõt telepítõ magyar–amerikai vállalkozás. A Planktos-KlímaFa Kft. a nyáron vállalta,
hogy 150 ezer négyzetméteren erdõsít, amivel megváltja az egyházi állam szén-dioxid-kibocsátását. Ezáltal a világ legkisebb állama lesz az elsõ, amelynek eltörlik a szén-dioxidkvótáját. Gazdag Dávid, a cég ügyvezetõje szerint egy hónapon belül
megkezdõdhet az erdõ telepítése
Tiszakeszi közelében, egy ártéren. A
térület védetté nyilvánítását is szeretnék elérni. José Melchor Sánchez
de Toca y Alameda prelátus, a pápai
állam tanácsának helyettes titkára a
vatikáni rádiónak azt mondta: a magyar cégtõl bizonyítványt kaptak,
amely tanúsítja Vatikán városállam
2007-es szén-dioxid-mentességét.
Minden vállalat, minden állam,
minden család környezetszennyezõ
anyagokat termel a nem megújítható
erõforrások használata miatt. A
miniállam is használ elektromosságot, autókat mûködtet, telente fûti az
épületeit. Két módja van annak, hogy
ellensúlyozza ezt a káros kibocsátást. Az egyik, hogy kevesebb energiát fogyaszt, a másik pedig, hogy a károsanyag-kibocsátást fák ültetésével
ellensúlyozza. A pápai tanács az adomány révén ez utóbbit valósítja meg.
Az elõbbit pedig úgy éri el, hogy
ahová lehet, napelemeket telepít. A
prelátus szerint kis túlzással a Szentszék az elsõ állam a világon, amely
„szénsemleges”, tehát teljesen eltörölte szén-dioxid-kibocsátását. Ezzel
bátorítani akarja a családokat, a plébániákat, hogy kötelezzék el magukat a természetvédelemben.
A 130 ezer dollár – 23 millió forint
– értékû telepítést a kft. befektetõi
ajánlották fel. A Vatikánhoz több hasonló felajánlás is befutott, mégis a
magyar mellett döntött, mert itt nem
egyszerûen fatelepítésrõl volt szó,
hanem egy ökológiai érték létrehozásáról.

Blahó Miklós
A következõ tíz évben húsz–ötven
százalékkal emelkedhetnek az élelmiszerárak a bioenergia-ipar fellendülése nyomán – ezt prognosztizálja
az OECD. Az idei szélsõséges idõjárás és a rossz termés csak átmeneti
ársokkot okoz, de az energiafüggetlenedést szolgáló amerikai, európai,
kínai politika megváltoztatja az agrártermelés szerkezetét, és legalább
középtávon tartós élelmiszeráremelkedést vetítenek elõre.
A friss adatok alátámasztani látszanak a hazai viták létjogosultságát
az élelmiszerárak alakulásáról – még
akkor is, ha ezek a viták rövidlátóak,

csupán az idei termés következményeit járják körül, s nem foglalkoznak a világgazdaságban kialakuló
trenddel. Júliusban a mezõgazdasági
termelõi árak – az egy évvel korábbihoz képest – 10,4, ám ezen belül a
növényi termékek 20 százalékkal
mentek feljebb. A fogyasztói árak augusztusban 8,3 százalékkal ugrottak
meg, az élelmiszerek ezen átlag felett drágultak, a liszt 33, a kenyér 17, a
baromfihús 18 százalékkal. Egy hónap alatt – júliushoz viszonyítva –
négy-hat százalékkal növekedett a
hús, a tej, a liszt, a tojás ára, összességében 0,1 százalékkal drágultak az
élelmiszerek, holott ebben a hónapban általában árcsökkenés figyelhetõ meg. Az utóbbi hetekben éles szó-

csata bontakozott ki kormányzaton
belül, illetve a kormány és a szakmai
szervezetek, terméktanácsok között
a hatásokról, s a termelõk képviselõi
nem fogták vissza magukat, ha csillagászati számokat emlegettek.
– Kukoricából, gyümölcsbõl katasztrofálisan kevés termett, búzából
is húsz százalékkal kevesebb, mint
tavaly – mondja Szabó Márton, a
Kopint-Tárki mezõgazdasági szakértõje, aki egyben figyelmeztet: az
alapanyagok árának emelkedése
csak több hónapos késéssel jelenik
meg a feldolgozott élelmiszerek árában, így a nagyja még most következik, s áthúzódhat a jövõ év elejére is,
ám utána akár árcsökkenés is jöhet.
Az agrárárat... folytatás a 13. oldalon
HIRDETÉS

