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Földmutyi? 8yanakvás

Sumákság?
lfftudhatia?!
Kivizsgáltáka horto-
bágyi fiildbéilet-pályá-
zatokat, de aielentés
l0 évig nem nyilvános.
BUDIPEsT. A Hortobágyi Nem-
zeti Park foldpályázatán több
nyertes esetében előre ,,lezsí-
rozták" a végeredményt - ál-
|ít1a az a két szocialista kép-
viselő, akik betekinthettek
a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal (KEHD jelentésébe. A
vizsgáiatot j anuárban rendel-
te el orbán Viktor miniszter-
e]nök utasítására a hivatal. A
Napló a KEHl-jelentés titko=,
sítása kapcsán azt kérdezte
Bőcz Sándortól, aKEHI kabi-
nefőnökétől, hogy mi indo.
kolta a ro éwe sáóló titkosí-
tást. ,,Az ellenórzési jelentés
nem lett titkosítva, az - mint
a hivatal által készített vala-
mennyi jelentés - olyan, dön-
tés megalapozását szolgáIó
adat, amely a törvény szerint
a keletkezésétől számított ro
évig nem nyilvános'' - tudtuk
meg nőcz Sandortól. Gőgös

Zoltán ellenzéki képviselő a
Népszabadságnak azt mond-
ta, az ellenőrzés alátámasztja
azt a gyanút, hogy több pá-
lyázat esetében visszaélések
történhettek. - A jelentés utal
arra, hogy többen ,,bérálla-
tokkal" gy őztek, illetve, iogy
egyes cégek zor3. évi megala-
pítása csak a bérleti jog meg-
szerzésére irányult. A nemze-
ti park a jelentésben'tagadja
a jogsértéseket - mondta ta-
pasztalatairól a képviselő.
.Nemcsak a Irtaplónak ko-

rábban nyilatkozó vésztes
gazdák szeretnének tisztán
látni a földhaszonbérleti'pá-
lyázat ügyében, de a nyertes
bérlőknek is egyre kínosabb
a kialakult szituáció. Ketten
is ügyanaz2al keres1ék meg
lapunkat: mi tisztességes esz-
közökkel pályáz'trlik, nem
sumákoltunk, és elegünk van
abból, hogy biinizőkkel nros-
qanak msze linket; n HBT+PA
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Hírak A régió'és az orszfu hfuei.

A hortobágyi földhaszonbér-
leti pályázat kapcsán (ami
csak földmutyiként hírestilt
el a sajtóban) már mindenféle
állítás megjelept, és annak az
ellenkezője is. Mindez úgy,
hogy az újságírók nem tudhat_
ták a tutit, ezért kénytelenek
voltak a vesztes vagy a nyertes
gazdák elmondására hagyat-
kozni. Maga orbán Viktor sem
láthatott tisztán az ügyben,
nyilván ezért rendelte el még
az év elején, hogy a Kor-
mányzati Elle nőtzési Hivatal
vizsgálja ki, történt-e törvény-
sértés a hortobágyi földha-
szonbérleti-pályázat kapcsán.
Kivizsgálták, de, hogy mire
jutottak, azt továbbra sem
lehet tudni' A jelentés ugyanis
a nyilvánosság számara nem
ho zzáÍ érhető. T iz évig...

Akiknek el]enzéki képvi-
selőként volt midjuk zárt
ajtók mögött fellapozni a
jelentést, azt á{lítják, hogy
több pályázat esetében visz-
szaélések történhettek (bér_
állatokról, célzott cégalapi
tásokról, csak papíron létező
j ószágokról és hasorrlókról
szól a fáma), az érintetteknek
azonban - éppen a kvázi tit-
kosítás miatt - nincs módjuk
védekezni. Tirdom én, hogy
,,a szabily az szabály", ez
ügyben azonban talán mégis
érdemes lenne a hivatalnak
kiteríteni a lapjait. Hiszen a
tisztes többség érdeke is az,
hogy a zavarosban ha]ászókat
nevesítse végre valaki.


