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Írásbeli kérdés

„Garancia-e a RiIdművelésr miniszter szava a garatitalt mralcra?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést lovának benyújtani Dr. Német Imréhez, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteréhet. .
A kérdésre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr!

A választókörzetemben, Szeghalmon és körzetében sok-sok ember sorsa,
egzisztenciája függ attól, hogy a kormányzat milyen döntést hoz az agráriurnmal
kapcsolatosan_
Választóim joggal várják el tőlem, hogy gondjaikat, problémáikat tolmácsoljam a
miniszter úr felé .
Megkezdődött az aratás, megkezdődtek a betakarítási munkák Az MSZP-SZDSZ
koalíció azr Ígérte, hogy garantált áron felvásárolja a terményeket, ami pL az étkezési
búza esetében 23.000 Ft tonnánkénti árat jelentene .
Azonban ezidáig még egyetlen felvásárló sem jelent meg, nem hogy az említett
vételi ajánlattal, hanem scmmilycnnel sem .
Különösen érinti ez a probléma a Békés megye északi részén gazdálkodókat, ahol :i
termelőknek évről-évre meg kell küzdeniük az átlagnál rosszabb földeken a
természeti csapásokkal. Ennek a tájnak két Isten kellene- írta Szabó Pál . E k aki
adja az esőt, a másik aki elveszi .
1999-2000-ben a belvíz okozott károkat, majd az idén az aszály . Ez a művelt
területek 60%-át érinti, és elsősorban a gabonanövények esetében 30-50%-os
terméskiesést jelent. A választókörzetemben mintegy 1000 fnt, főképpen a Lsadány
és Ukány térségében élőket érinti .



Tisztelt Miniszter úr!

A másik gondunk országszerte nyomasztja a mezőgazdaságból élőket.
A Fidesz-MDF korra nykoaliciö a még működő szövetkezetek külső üzletrészesei,
valamim a nyugdíjasok részére vételi ajánlatot tett.
Jelenleg az un. harmadik körös üzletrészesek- a csőd, felszámolás és végelszámolás
alatt lévő tsz-ek üzletrészeseinek adatfeldolgozása történik
A Békés megyei Földművelésügyi Hivatal tájékoztatása szerint a
választókörzetemben Szeghalom, Füzesgyarmat, Sihaxugra és Kőrösharsány
településeket érinti, mintegy 5000 főt .
A választási kampányukban Ünök is Ígéretet tettek arra, hogy a külső üzletrész
vagyonok kifizetésre kerülnek.
Az érintettek egyre türelmetlenebbek .

Kérdezem Miniszter Úttól :

A felvásárlók mikor jelentkeznek a garantált árral?
Addig is hová vigyék a termelők a gabonájukat a táblákról?
A külső üzletrész-tulajdonosok mikor számíthatnak a pénzükre?
Azoknak az ügyével, akik olyan Tsz-nek voltak a tagjai, ahol mar korábban
megtörtént a felsrámaláa, kíván-e foglalkozni a Kormány?

Várom válaszait!

Budapest, 2002- jjúlius 2.

Vígh Ilona
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