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... Mi rendelkezünk Európa egyik
legnagyobb síkságával... fontos a
csend és a tiszta égbolt. Pár év múlva
ez milliárdokat fog émi, de ezt a ma-
gyar köztudat még nem tudja kellőkép-
pen fölmérni. Vannak teljesen elrontott
helyek, mint például a Balaton, de a
Körös és Berettyó medre még rejti
kincseit... Markunkban e kincs, de az
idegenforgalmi struktúrák hiányoz-
nak...

... Egyfajta torzítás az, hogy az Al-
föld nagyon kevés értékkel és adott-
sággal rendelkezik... Itt a „lágy" turiz-
musnak van jövője, de a fejlesztésnek
összhangban kell lennie a tájérték
megbecsülésével, a gazdaság nem
mondhat ellent a környezet igényei-
nek... Munkanélküliség van, mely az
Alföldet egyre súlyosabban érinti... új-
ra kell fogalmazni a... jövőjéről alko-
tott képet...

... Nagyon fontos egy-két gazdasági
térség fejlesztéséhez a világkiállítást
eszközként megfogalmazni...

... A világkiállítás megrendezésével
többszörösére nőhetne az idegenforga-
lom... így itthon lehetne eladni azokat a
termékeket, melyeket nem tudunk ex-
portálni... Jelenleg 250 ezren dolgoz-
nak az idegenforgalomban, melynek
fejlesztése segítene részben megoldani
a munkanélküliséget...

... a falusi turizmusról szól: ... meg-
honosítása gróf Széchenyi Károly ne-
véhez fűződik, 1935-ben 127 falu kap-
csolódott be ebbe a rendszerbe, 12 ezer

600 volt a nyaralók száma, s ez később
egyre nőtt. Volt ennek egy kialakult
rendszere, de mikor zárt társadalommá
váltunk, be kellett szüntetni ezt a tevé-
kenységet... A falusi turizmust nem
lehet vállalkozási rendszerként működ-
tetni, ez egy jövedelemkiegészítő tevé-
kenységként képzelhető el.

... Hiányosak a területfejlesztés esz-
közei, ezekbe az eszközökbe az expót
is besorolhattuk volna... A vitát sajnos
nem sikerült depolitizálni... a 30 milli-
árd forint valóban kevés hozzá ... min-
denesetre, ha a nemleges döntés végle-
ges lesz, úgy az a vidékre is nagyon
kedvezőtlen hatást gyakorol...

... Kérjük és követeljük 8 millió
vidéki magyar esélyegyenlődését!...

... Az Alföld egy komprégió. Alföl-
di összefogásra van szükség. Az alföldi
lobbyzást is hangsúlyozni kell!...

... A hatodik olyan szervezet alakult
meg már, amely idegenforgalmi fej-
lesztést hajt végre a térségben. Miért
éppen itt? Mert a tájat meglátni és
megszeretni egy pillanat műve... Az
Alföld vonzó lehetőséget ad az embe-
reknek, hogy olyan kedvtelésnek hó-
doljanak, amit máshol nem tehetnek
meg, például kerékpárturizmus, példá-
ul lovastúrák... Mutassuk meg az Al-
földet... Az országban még ma is az a
baj, hogy mindig ráérünk mindenre.
Eltelt egy év, és nem történt semmi...

... Ha nem lesz világkiállítás, egyér-

telmű, hogy az ország nagy veszteséget
szenved... A világkiállítás megrende-
zésével ide lehetne csábítani az embe-
reket, de nem szabad a tájat túlterhelni
sem. Előremutató, hogy összefogtak az
alföldi önkormányzatok, de látni kell,
hogy ennek az összefogásnak egyelőre
csak elvi jelentősége van, s legfeljebb a
területfejlesztéssel kapcsolatos közös
kutatásokra terjed ki...

... Az Alföld perspektívája nem
szakítható el attól, hogy mi lesz eb-
ben az országban a turizmussal...
Meg kell tanulnunk értékeinket neve-
síteni és „fogyaszthatóvá" tenni, ezt
megtanulni minél több fiatalt kell
ösztöndíjazva külföldre küldeni... Mi
a legnagyobb piac kellős közepén
vagyunk... ugyanakkor nincs képvi-
selője a szakmánknak a Parlament-
ben... A világkiállításért harcolni
kell, ha másképpen nem, legyen nép-
szavazás!...

... A világkiállítás középtávon is
nagy hasznot hozna már... Jó ötlet a
népszavazás, de lehetne úgynevezett
népmegkérdezés is...

... A táji értékek rendkívül sérü-
lékenyek, ám egy okos idegenforga-
lom elősegítheti ezek fennmaradá-
sát...

... Az Alföld számára két ágazat
lehet a meghatározó: ... a termőföldet
hasznosító mezőgazdaság, valamint a
természeti és tájértékeket hasznosító
idegenforgalom...

1991. október 18-án Mezőtúron, a Zsilinszky-tanyán találkoztak az alföldi megyék önkormányzatainak, polgármes-
teri hivatalinak képviselői, országgyűlési képviselői, idegenforgalmi és természetvédő szakemberei, a területfejlesztésben
illetékes minisztériumi szervek munkatársai és a világkiállítás megrendezéséért felelős személyiségek, akik arról
tanácskoztak: miként lehetne az Expo idején az Alföld tájértékeit károkozás nélkül az idegenforgalom szolgálatába
állítani úgy, hogy ez egyúttal a térség felemelkedését is elősegítené. E tanácskozás jegyzőkönyvéből emeltük ki ezt a 66
mondatot, a 21 felszólalás időrendjét követve, nevek említése nélkül, mert nem azt tartottuk lényegesnek, hogy ki beszélt,
hanem azt, hogy mit mondott.


