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• Erőmű az Alföldön Start: 2001 -ben? 
Az uniós csomagban ott van Magyarország. 

(1 7. oldal) 

• Orbán Viktor a „megélhetési belügyminiszterségről" 

Száz nap mérlege 
• Debrecen (MTI) 

A rendszerváltozás óta el-
telt időszak általában sikeres-
nek minősíthető. Az ország 
sikereit azonban a polgárok 
személyes életükben nem él-
hették meg, ezért az új ma-
gyar kormány első száz napja 
a veszteségek mérséklésével 
telt - mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök-pártelnök csü-
törtökön Debrecenben orszá-
gos kampányzáró nagygyűlé-
sén, amelyet a Fidesz helyi 
polgármester-jelöltjével, Kása 
Lajossal közösen tartott. 

Orbán Viktor emlékezte-

tett rá: pénteken lesz éppen 
száz napja, hogy kormánya 
megalakult, és ekkor szembe-
sültek ténylegesen a társada-
lom helyzetével . Elsőként 
említette, hogy a rendszervál-
tozást követően százezrek 
váltak munkanélkülivé, s a fó-
löslegesség érzete megviselte 
a magyar társadalmat, külö-
nösen a fiatalokat. Ezért meg 
kell kísérelni minden állami 

eszközt mozgósítani, hogy 
minden családnak munkája 
legyen, s ezáltal erősödjön az 
ország. Hozzátet te: a kor-
mány megpróbálja a munka-
helyteremtésre képes vállal-
kozók állami terheit csökken-
teni. Ugyancsak a társadalom 
megrázó élményei közé sorol-
ta az egyre növekvő vagyoni 
különbségeket , amelynek 
nyomán nagy mértékben zsu-

gorodott a magyar középosz-
tály. Orbán Viktor a további-
akban a közbiztonságról szól-
va elmondta, hogy a kormány 
megalkotta a szervezett bűnö-
zés elleni törvénytervezetet, 
amelyet benyújtott a parla-
mentnek és reményei szerint 
az igen szigorúnak ígérkező 
jogszabály január elsejétől ha-
tályba léphet. " 

Ezzel összefüggésben azt 

mondta: „Magyarországnak 
nem lehet többé olyan bel-
ügyminisztere és miniszterel-
nöke, aki intézkedés helyett 
azzal magyarázkodik, hogy a 
demokrácia velejárója a bűnö-
zés. De nem lehet még egy-
szer olyan belügyminisztere 
sem, aki megélhetési bűnö-
zésről beszél, mert ha ilyen 
van, akkor létezik megélheté-
si belügyminiszterség is" -
mondta a miniszterelnök. „Ez 
az elmúlt 100 nap mérlege" -
mondta végezetül a miniszter-
elnök, aki a jövőt illetően lát 
okot a bizakodásra. 

• Nyolcvanesztendős 

Szádeczky-
Kardoss Samu 

• O'Neill-premier a Kamaraszínházban 

Amerikai Elektra 

Tíz márka: egy emberélet 
• Munkatársunktól 

Szinte hihetetlen esemény 
miatt tegnap 19 óra körül kö-
zel két óráig szünetelt a forga-
lom az E5-ös út Buda-
pest-Kecskemét közötti olda-
lán. Egy belgrádi rendszámú 
autóbusz kivilágítatlanul ha-
ladt, szemben a forgalommal, 

s a belső sávban egy száz-
hússzal száguldó Opel Ast-
rával ütközött. Nem hivatalos 
forrás szerint a szerb buszve-
zető, hogy a kiskunfélegyházi 
kapunál ne kelljen fizetnie 
(tíz márkának megfe le lő 
összeget), lekapcsolta a vilá-
gítását, s visszafordulva ha-

ladt ugyanazon a sávon, hogy 
letérjen a kecskeméti elága-
zásnál. A szabálytalanságot 
azzal tetézte, hogy a belső sá-
von próbált robogni, ahol vé-
gül is ütközött egy előzésben 
lévő Opellel. A magyar gép-
kocsi vezetője a helyszínen 
életét vesztette. 

• Munkatársunktól 
É g ő a rany . Szeged e 

kincsnek, a dél-alföldi kő-
olajmezőnek sokat köszön-
het. Ám az itteni kőolaj- és 
földgáztelepek 2015-re ki-
merülhetnek. Mi lesz azután 
a szénhidrogén-termeléssel, 
az ola josokkal és a térség 
fejlődésével? Szeged határá-
ban 2002-re fölépülhet az 
A l f ö l d e l ső e r ő m ű v e . A 
kombinált ciklusú, földgáz 
tüzelésű erőmű környezet-
ba rá t , nem öml ik be lő l e 
károsanyag. Tehát az itt élők 
számára veszélyt nem jelent. 
E téren Brüsszelhez közelí-
tünk, ugyanis ott a külváros-
ban, itt Szeged ha tá rá tó l 
több mint 3 kilométerre mű-
ködhe t e rőmű . A lé tes í t -
ményhez legközelebb eső 
településrészek, így Tápé, 
Pe tő f i t e l ep és A l g y ő 100 
millió forintot kap az erő-
műt építő Mol Rt.-től - inf-
ras t ruktúra fe j lesztésre . E 
történet is a térségfejlesztés-
ről szól. A részletekről la-
punk E u r ó p a - k a p u c í m ű 
mellékletében olvashatnak. 

A tábornok és felesége: Andorai Péter és Tímár Éva. (Fotó: Karnok Csaba) 

• Munkatársunktól 
A Szegedi Nemzeti Szín-

ház egyik legtöbbet foglalkoz-
tatott művésze, Czifra Krisztina 
játssza a címszerepet Eugene 
O'Neill Amerikai Elektrájá-
ban, amelyet Telihay Péter 
rendezésében ma, pénteken 
este láthatunk először a Ka-
maraszínházban. Az antik 
végzetdráma (Aiszkhülosz 
Oreszteiája) hőseinek modern 
megfelelőit, a new-englandi 
család további tagjait Tímár 
Éva (Christine), Andorai Pé-
ter (Ezra Mannon tábornok), 
Seress Zoltán (Orin) kelti 
életre. A díszletet a rendező 
tervezte, állandó munkatársa, 
Tresz Zsuzsa a jelmeztervező. 
Az amerikai dráma megterem-
tőjeként számontartott Nobel-
díjas O'Neill sorozatban írta a 
modern személyiség válságá-
nak drámáit, de az Amerikai 
Elektrában fejti ki a leginkább 
félreérthetetlenül azt a meg-
győződését, hogy a modern 
ember boldogtalanságra ítélte-
lett. 

Megszűnik a KBI 
• Budapest (MTI) 

A kormány döntése értel-
mében október 15-i hatállyal 
megszűnik a Központi Bűn-
üldözés i Igazga tóság , s a 
szervezetet az ORFK kerete-
in belül működő Bűnügyi 
Igazgatósággal vonják össze 
- jelentette be Borókai Gábor 
szóvivő a kabinet csütörtöki 
ülése utáni sajtótájékoztatón. 

A Kormányzati Ellenőrzé-
si Iroda (KEI) súlyos tör-
vénytelenségeket állapított 
meg a Pénzügyminisztérium, 
illetve a nemzetbiztonsági 
szakszolgálatok és a Nádor 
Rt. közötti szerződések kap-
csán. 

Balról jobbra: Kenesei István rektorhelyettes, Balázs 
Mihály dékán és Szádeczky-Kardoss Samu professzor, 

a bölcsészkari ünnepségen. (Fotó: Karnok Csaba) 
• Munkatársunktól 

Tegnap a JATE Bölcsé-
szet tudományi Karán Szá-
deczky-Kardoss Samu filoló-
gus professzort köszöntötték 
80. születésnapja alkalmából 
barátai, kollégái és tanítvá-
nyai. Kenesei István rektor-
helyettes ünnepi beszédében 
elmondta: a háború előtt az 
egyetemi tanároknak kijárt a 
méltóságos uram megszólí-
tás. Szádeczky-Kardoss Sa-
mu egész életét a tudomány-
nak, nemzedékek felnevelé-
sének szentelte, minek kö-
vetkeztében igazán kijár neki 

a méltóságos uram megszólí-
tás. Balázs Mihály dékán 
megköszönte a professzor-
nak azt a sok évtizedes mun-
kát, amit a karon végzett , 
majd további türelmet, böl-
csességet és munkakedvet 
kívánt neki . Kristó Gyula 
egyetemi tanár emlékeztetett 
arra, hogy Szádeczky pro-
fesszortól mérhetetlen humá-
numot és tisztességet tanul-
tak. Az ünnepség végén a 
volt tanítványok egy, erre az 
a lka lomra készül t tanul-
mánykö te t t e l lepték meg 
egykori tanárukat. 

Kiapadhatnak az algyói olajkutak? Igen, de lesz új szénhidrogén-kutatás, gázerömü és földalatti 
földgáztárolás. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

egyezmény 
• Belgrád (MTI) 

Belgrádban csütörtök este 
aláírták a NATO és Jugo-
szlávia egyezményét a pilóta 
nélküli felderítő repülőgépek 
koszovói akciójáról. 

A megállapodást Momcsi-

lo Perisics tábornok, jugo-
szláv vezérkari főnök, vala-
mint NATO-tábornokok ír-
ták alá a jugoszláv nemzet-
védelmi minisztérium épüle-
tében tartott háromnegyedó-
rás megbeszélésen. 

NATO-jugoszláv 


