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Liberal izál ják 
a gázpiacot 

Budapest (MTI) 
A gázpiac liberalizációjá-

nak első üteme 2002. január 
l-jén, azaz az energetikai pi-
ac nyi tásá t köve tő évben 
várható - mondta Horváth J. 
Ferenc, a Magyar Energiahi-
vatal igazgatója szerdán Bu-
dapesten az Energiakonfe-
rencia 2000 rendezvényén. 
Az i g a z g a t ó h o z z á t e t t e , 
hogy az ú j g á z t ö r v é n y t 
2001-ben kell az Ország-
gyűlés elé terjeszteni. Hor-
váth J. Ferenc azt is elmond-
ta, hogy az egyes cégeknél a 
versenypiacot élesen el kell 
választani a hatósági áras te-
v é k e n y s é g t ő l , s ze rveze t i 
szinten is. 

Mosonyi György, a Mol 
Rt. vezé r igazga tó j a ezzel 
szemben arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a szervezeti 
s zé tvá l á snak kö l t sége i is 
vannak . Ké rdése s t ehá t , 
hogy szükség van-e ezekre a 
kiadásokra , amikor a ver-
senyhivatal képes fellépni a 
visszaélések ellen. 

Életfa 
Békéscsaba (MTI) 

Háromszázmi l l ió for int 
beruházásával épült a negy-
ven, egyenként 22-32 nm 
alapterületű lakosztályból ál-
ló, ötven ember elhelyezésé-
re a lkalmas Csabai Éle t fa 
Nyugdíjasház, amelyet a vá-
rosi önkormányzat építtetett, 
s amelyet az általa alapított 
kht. működtet . Az egy- és 
kétszemélyes lakosztályokat 
úgy alakították ki, hogy azo-
kat akár tolókocsival is le-
hessen használni: az egész 
épületben nincs küszöb vagy 
lépcső, így akadálytalan a 
k ö z l e k e d é s a ko r l á tozo t t 
mozgású idős emberek szá-
mára is. A telefonos, kábel-
tévés, fürdőszobás, kis kony-
hával is felszerelt lakosztá-
lyok lakói a maguk ízlése 
szerint rendezhették be új 
otthonukat. 

A ciánkatasztrófa következményei 

ENSZ-szakértők Szegeden 

Vízminta a Tiszából. Folyik a kárfölmérés. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Tegnap a Tisza szegedi 
folyásánál gyűjtött víz-
mintákat a folyót ért ci-
ánkatasztrófa következ-
ményeit fölmérő ENSZ-bi-
zottság. A nemzetközi 
összetételű szakértői cso-
port a folyó román, ma-
gyar és jugoszláv szaka-
szán vizsgálja a víz ösz-
szetételét. A v izsgá lat 
első eredményeit legko-
rábban március végére 
ígérték a szakemberek. 

Pénteken még Bukarestben 
folytatott előkészítő „terep-
munkát" a tiszai ciánkataszt-
rófa következményeit fölmérő 
bizottság, amelyet az érintett 
országok (Románia, Magyar-
ország és Jugoszlávia) kormá-
nyainak fölkérésére hívott 
össze az ENSZ. 

Szombaton a szennyeződés 
helyszínén, a romániai Nagy-

bányán tájékozódtak a szak-
emberek, hétfőn pedig a Sza-
mos és a Tisza Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei szakaszán 
vettek vízmintákat. Tegnap 
Szegeden vizsgálták a folyó 
vizének tartalmát, délután pe-
dig sajtótájékoztatón számol-
tak be eddigi munkájukról. 

Dr. Heidelore Friedel, a 
huszonhárom tagú bizottság 
vezető kémikusa elmondta: a 
független szakértői csoport 
feladata a ciánszennyezés kö-
vetkezményeinek fölmérése, s 
az értékelő jelentés elkészíté-
se. Vizsgálják a felszíni vizek, 
az ivóvíz, az üledék összetéte-
lét, valamint talajmintákat is 
vesznek. Kutatómunkájuk a 
cianidok mellett a nehézfé-
mek jelenlétének vizsgálatára 
is kiterjed. Átfogó biológiai 
elemzést végeznek, különös 
tekintettel a bio- és zooplank-
tonok populációjára. 

Az ENSZ-csoport vezető 
kémikusa azt is e lmondta , 
hogy a Duna Fekete-tengeri 
torkolata előtt sikerült még 
utolérniük a ciánhullámot -
természetesen mintákat is vet-
tek a szennyezett folyósza-
kaszból. A minták elemzését 
nemzetközi szabványok sze-
rint működő laboratóriumok-
ban, független szakértők vég-
zik majd. 

Az eddigi vizsgálatok ered-
ményeiről még nem számol-
hattak be a kutatók. Amint dr. 
Heidelore Friedel többször is 
hangsúlyozta: csak alapos 
elemzés után mondhatnak fe-
lelős véleményt a fo lyók-
ba került cián mennyiségéről, 
a szennyeződés súlyosságá-
ról, következményeiről. Az 
ENSZ-csoport megbízatása az 
adatok gyűjtésére, s a tények 
összegzésére szól. A vizsgá-
latról szóló je len tés j ö v ő 

hétfőn kerül egy genfi bizott-
ság elé, s legkorábban két-há-
rom hét múlva lát napvilágot 
az e lső ( tömör) ér tékelés , 
amelyet az interneten is meg-
találhatnak majd az ér-
deklődők. A részletes elemzés 
várhatóan két hónapon belül 
készül el. 

A sajtótájékoztatón részt 
vett dr. Miiller Tibor, a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium 
kormánybiztosa is, aki jó hí-
rekkel szolgált. Mint mondta, 
az eddigi tapasztaltok igazol-
ják: a Tisza és Maros ma-
gyarországi szakaszán nin-
csenek élő, ciánfertőzött ha-
lak, s a folyókban nem mér-
tek a határértéken felüli ne-
hézfémtartalmat sem. „A Ti-
sza és Maros vize öntözésre 
alkalmas!" - jelentette ki a 
kormánybiztos. 

Nyilas Péter 

Autópálya-program 

Áprilisban kezdenek 
Budapest (MTI) 

A Magyar Fejlesztési 
Bank (MFB) Rt. akár saját 
forrásból is képes finan-
szírozni a gyorsforgalmi 
autópálya-program elin-
dítását, így nincs akadá-
lya annak, hogy már áp-
rilisban folytatódjanak 
az M3-as munkálatai -
közölte Patonai Péter, az 
MFB Rt. elnök-vezérigaz-
gatója sajtótájékoztatón, 
szerdán, Budapesten. 

Hozzátette: az MFB szá-
mos hazai és külföldi pénzin-
tézettel is tárgyal az autópá-
lya építéshez felhasználható 
hitel felvételéről, ám üzleti ti-
tokra való hivatkozással erről 
csak annyit árult el, hogy az 
MFB akár állami garanciavál-
lalás nélkül is kaphat a ma-
gyar államéval szinte azonos 

kedvező feltételű kölcsönt. 
Patonai Péter elmondta: az 
idei költségvetésben autópá-
lya-programra fordítható 27 
milliárd forint jelentős részét 
a korábban megépült szaka-
szok finanszírozására felvett 
hitelek törlesztésére fordítják 
és nem az új szakaszok építé-
sére. 

Az MFB elnök-vezérigaz-
gatója nem tudott választ adni 
arra, hogy a keddi kormány-
döntésben megfogalmazott 5 
százalékos költségcsökken-
tést milyen bázishoz képest 
kell az MFB-nek végrehajta-
nia. 

Vér Iván, a Nemzeti Autó-
pálya Rt. vezérigazgatója el-
mondta: a magyar útépí tő 
ipar éves kapacitása mintegy 
120 kilométer autópálya és 
két híd megépítésére alkal-
mas. 

SZDSZ: mondjon le a házelnök! 

Szerződéses sereget szeretnének 
A külpolitika helyett a 

belpolitika, a haderőre-
form helyett a médiahá-
ború újabb fordulatának 
értékelésével kezdte teg-
napi szegedi sajtótájékoz-
tatóját Szent-lványi Ist-
ván, a Szabad Demokra-
ták Szövetségének or-
szággyűlési képviselője, a 
Parlament külügyi bizott-
ságának elnöke. 

A médiaháború történeté-
ben új fejezetet nyitott az, ami 
a Parlamentben kedden történt 
- jelentette ki az SZDSZ poli-
tikusa, aki szerint megválaszt-
hatok lettek volna az ellenzéki 
kurátorok az ellenzéki pártok 
jelöltjei közül. E lehetőséget 
akadályozták meg a kormány-
párti képviselők, az or-
szággyűlés elnökének tevé-
keny közreműködésével. Az 

SZDSZ az Alkotmánybíróság-
hoz fordul, illetve a legfőbb 
ügyész állásfoglalását kéri. 
Szent-lványi kijelentette: Ader 
János nem méltó a Tisztelt 
Ház vezetésére. Ebből az kö-
vetkezik, hogy Ádemek le kell 
mondania. 

Az SZDSZ álláspontja az, 
hogy az országunkban történ-
tekről rossz je lzés , ha a 
legfőbb ügyész tiltakozása ki-
fejezésre juttatásaként nem ta-
lál más megoldást, mint a le-
mondást - kommentál ta 
Szent-lványi a Györgyi Kál-
mánnal kapcsolatos értesülést. 

A kényszersorozás 2002-től 
szűnjön meg, Magyarországon 
is profi hadsereg működjön! 
Ez a célja az SZDSZ-nek, mi-
kor aláírások gyűjtésével 
óhajtja elérni, hogy e témát az 
országgyűlés kötelezően ve-
gye napirendre. Az ehhez 

szükséges 50 ezer érvényes 
aláírás már összegyűlt, de az 
akció folytatódik, hogy jelezze 
a kezdeményezés pozitív fo-
gadtatását - közölte a szabad-
demokrata politikus, aki sze-
rint nyugat-európai minták is 
igazolják: a profi hadsereg ol-
csóbb, mint a sorozott, nem is 
beszélve a harci értékről, mert 
egy „zsoldos" 3-4-szer jobb, 
mint egy „kényszersorozott" 
honvéd. A Tisza ciánszennye-
zését teljes körűen, tárgyilago-
san és pontosan kell fölmérni, 
mert erre alapozódhat a kárté-
rítési igény és a rehabilitáció -
hangsúlyozta Szent-lványi Ist-
ván. Az SZDSZ szegedi szer-
vezete új elnöke, Nagy Sándor 
a városi közgyűlésen belüli el-
lenzéki politizálás lehetőségeit 
ecsetelte, s bemutatta az új 
ügyvivő testület tagjait. 

Ú. I. 

jegyzet 

Civil élet 
AZ élet -és a politikai hajthatatlanság - kínos esete-

ket tud teremteni. Ha az előző ciklus MSZP-
SZDSZ kormánytöbbsége sejtette volna, hogy 1998-tól 
a MIÉP-pel kell megosztania a parlament ellenzéki 
helyeit, bizonyára a törvény is másként szólna a köz-
szolgálati médiakuratóriumok ellenzéki tagjainak 
megválasztásáról. Az eredmény ismert: újra médiahá-
ború van Magyarországon, s mint minden háború ez 
is csak a zavarosban politizálóknak kedvez. A hazai tí-
pusú médiaütközetek lőporszagára megjelennek azok 
a közéleti szereplők is, amelyeknek békés viszonyok 
között a világon semmi mondanivalójuk nincs. A saj-
tóelnyomatás vádja a halottakat is feltámasztja ilyen-
kor: a legkülönbözőbb médiaszervezetek nőnek ki a 
teljes jelentéktelenségből, egész évi aktivitást pipálva 
ki egy-egy Brüsszelbe elküldött tiltakozó levéllel. 

Pedig a magyar közszolgálati média közönséges fo-
gyasztója halálosan unja a média fölötti párthuzako-
dást. Nemcsak azért, mert a politika így akar hívatla-
nul befolyást szerezni a civil életben, hanem mert ma-
ga a média sem gáncsnélküli lovag, amikor a politikai 
és gazdasági befolyás fölötti marakodásról van szó. A 
magyar médiaháború már annyira belterjes, hogy 
nem is lenne szabad a közönség elé kerüljön. Ugyan 
ki hiszi el ma már, hogy a csúnya kormány be akarja 
venni a védtelen médiát, a mindig segítőkész ellenzék 
pedig a segítségére siet? Vagy ki hisz ma már annak, 
hogy a magyar pártok valamelyike is a demokrácia 
szabályai miatt, vagy egyszerű demokratikus meg-
győződésből áll neki oly módon marakodni, hogy an-
nak parlamenti kivonulás legyen a vége? 

A magyar médiabefolyásért folyó harc szereplői tel-
jesen hiteltelenné tették saját háborújukat, így az 

inkább a kulisszák mögé, mint a normális civil életet 
élő polgár elé való. 

Médiakuratóriumok 

Tiltakozik a MÚOSZ 
Budapest (MTI) 

A Magyar Újságírók Or-
szágos S z ö v e t s é g e (MÚ-
OSZ) Elnöksége elfogadha-
tatlannak tartja, hogy egyol-
dalú kormánypárti kuratóriu-
mi elnökségek irányítsák a 
közszolgálati médiumokat -
tartalmazza a MÚOSZ szer-
dai közleménye. 

A MÚOSZ a parlamenti 
döntéseket a médiatörvény 
ismételt megsértésének te-
kint i , ezér t t ovábbra sem 
küld jelölteket a közszolgá-
lati médiumokat irányító tes-
tületekbe. 

Az elnökség márciusi ülé-
sén azért határozott így, mert 
fel akarja hívni a figyelmet 
arra, hogy a közszolgálat i 

médiumok kuratóriumaiban 
kialakult helyzetet törvény-
telennek tekinti , amely az 
Európai Unió illetékes szer-
veinek ismételt bírálatát is 
kiváltotta. 

A M Ú O S Z e l n ö k s é g e 
sajnálatosnak tartja, hogy a 
pártok politikai és gazdasági 
hatalmuk növelésére igye-
keznek felhasználni a kiala-
kult helyzetet. 

Az elnökség a TV3 meg-
szüntetése kapcsán is tiltako-
zik a magyar médiapiacon 
tapasztalható elfogadhatatlan 
gazdasági és politikai össze-
fonódás miatt . A MÚOSZ 
közleménye leszögezi: köve-
telik a médiatörvény gyöke-
res módosítását. 

Göncz és Györgyi megbeszélése 

Lemondott-e 
a legfőbb ügyész? 

Budapest (MTI) 
Györgyi Kálmán legfőbb 

ügyész szerda délután mint-
egy háromnegyed órás meg-
beszélést folytatott Göncz 
Árpád köztársasági elnökkel 
a Parlamentben. 

- A köztársasági elnök és 
a legfőbb ügyész között ma-
g á n b e s z é l g e t é s fo ly t -
mondta Faragó András elnö-
ki szóvivő a találkozót kö-
vetően. 

Arra a kérdésre, hogy a 
legfőbb ügyész benyújtotta-e 
lemondását a köztársasági 
elnöknek, a szóvivő közölte: 
„Györgyi Kálmán semmiféle 
levelet nem hozotf' .Több or-
szágos nap i l ap szer in t a 
l e g f ő b b ügyész t ávoz ik 
posztjáról. Györgyi Kálmán 
kedden nem kívánt nyilat-
kozni azzal kapcsola tban, 
hogy valóban fontolóra ve-
szi-e lemondását. 

Ön ismeri már ezt a megoldást? 
A mostantól 2000. 
július 30-ig hitelt 
felvevő magán-
személyeknek 

a BA/CA a kezelési 
költség felét elengedi 

BA/CA Folyószámla Hitel 
Pótlólagos pénzeszköz, nagyobb szabadság 

BA/CA Komfort Hitelek 
Segítség elképzelései megvalósítására 

BA/CA Extra Hitelek 
Nagyobb összegű ingatlan finanszírozás 
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120 108 96 84 72 60 48 36 

1.000.000 18.995 19.706 20.642 21.906 23.664 26.216 30.165 36.909 

2.000.000 37.990 39.411 41.285 43.812 47.328 52.433 60.329 73.819 

3.000.000 56.986 59.117 61.927 65.718 70.992 78.649 90.494 110.728 

4.000.000 75.981 78.823 82.570 87.624 94.656 104.866 120.658 147.637 

5.000.000 94.976 98.528 103.212 109.531 118.319 131.082 150.823 184.547 

6.000.000 113.971 118.234 123.855 131.437 141.983 157.299 180 988 221.456 

7 000.000 132.967 137.940 144.497 153.343 165.647 183.515 211.152 258.365 

8.000.000 151.962 157.645 165.140 175.249 189.311 209.732 241.317 295.274 
A mellékelt tábláitat az Extra Plusz Hitel 
havi törtesztőrészleteit tartalmazza. 

Bank Vustria 
Creditanstalt 

http://www.baca.hu

