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Utolsó békeév az árampiaci liberalizáció előtt 

Ötmilliárdos nyereség a Démásznál 

Pillanatkép 1999-böl. Franciaországi viharkárok elhárításán dolgoznak a magyar szerelök. (DM/DV-fotó) 

jegyzet 

Ügyészderbi 
£ rejüket próbálgatják parlamenti pártjaink. No, 

persze arról szó sincs, hogy a törvényhozásban 
őszülő honatyák és honanyák megérezvén 2000 tava-
szának frissítő lágy szellőit, elzarándokoltak a nemzet 
nagy bodytermébe, szálkásítani hosszú telünkön elsat-
nyult izmaikat. Miért is tennék? Semmi szükségük 
vasból öntött súlyzókra, hiszen erőpróbák ürügyén két 
választás is vár rájuk. Hamarosan megmérkőznek a 
„Ki legyen az új köztársasági elnök?" címmel meghir-
detett vetélkedésben. De mielőtt még ez ügyben egy-
másnak feszülnének az indulatok, be kell ajánlani je-
löltjüket a legfőbb ügyészi székbe. 

Hogy a köztársasági elnök megválasztása nem lesz 
egy barátságos mérkőzés, azt már hónapok óta tudjuk. 
Am tegnapra az is kiderült: a leendő legfőbb ügyész 
személyéről is alaposan megoszlanak a vélemények. A 
Fidesz Polt Péter helyettes ombudsmant tartja egyet-
len és üdvözítő legfőbbnek. A koalíciós partner kisgaz-
dák Poltra fogadnának, de név szerint senkit nem ne-
veztek meg, mint legfőbb kedvencet, Göncz Árpád köz-
társasági elnöknek. Az MDF, bármennyire is kor-
mánypárt, Heidrich Gábort, a Csongrád Megyei Bíró-
ság elnökét támogatja, akit, többek mellett, az MSZP 
is alkalmasnak tart e poszt betöltésére. Az SZDSZ-nek 
Polt bizony nem kell (túl fideszes - mondá Kuncze 
Gábor...), míg a MIÉP-frakció mind a 12 tagja Foltot 
fogja támogatni - nyugtatta meg párthíveit Csurka 
István. Ami pedig a jelölteket illeti: Poltról tudjuk, 
hogy vállalná, Heidrich Gábor viszont csak akkor nyi-
latkozik arról, költözne-e Budapestre, ha hivatalos fel-
kérést kap. 
r i 7óva/ a helyzet nem átlátható, de legalább bizony-

U talan. Nemzetünk Árpi bácsija, mint a legfőbb 
ügyész személyére javaslatot tevő közjogi méltóság 
nem sok (vagy talán túl sok?...) segítséget kap politi-
kusainktól a döntéshez Ám abban biztosak lehetünk: 
legyen bármilyen nagy is a dilemma, a magyar ügyé-
szek nem maradnak sokáig legfőbb gazda nélkül. S bi-
zony az se lenne nagy tragédia, ha a parlamenti szava-
záskor a kormánypárt és az ellenzék képviselői is pon-
tosan tudnák: nem pártügyészről szavaznak, hanem a 
Magyar Köztársaság legfőbb ügyészéről 

f 

Zoltán/ 

Nem kell bevonulniuk 

Ma: megyei 
közgyűlés 

Munkatársunktól 
Csongrád Megye Közgyűlé-

se mai, soron következő ülésén 
beszámolót hallgat meg az 
1999. évi költségvetési gazdál-
kodásról és annak ellenőrzési 
tapasztalatairól. Napirendre 
kerül a jövő évi címzett támo-
gatások szakmai koncepciója 
mellett a 2000. évi szakmai pá-
lyázatok kérdése is. A megyei 
múzeum, illetve a megyei le-
véltár, a pedagógiai kht., vala-
mint a Közművelődési Ta-
nácsadó Központ tevékenysé-
gének megvitatása után - töb-
bek között - szó lesz még a 
megyei területfejlesztési kon-
cepcióval kapcsolatos felada-
tokról, a gyermekvédelmi kon-
cepcióról, a szentesi és a makói 
véradó állomások ügyéről is. 

Státustörvény 
még az idén? 

Budapest (MTI) 
A magyar kormány novem-

ber 30-áig beterjeszti az Or-
szággyűlés elé az úgynevezett 
státustörvényt, amelynek el-
fogadása nagyobb jogbizton-
ságot teremt a szomszédos or-
szágokban élő magyarok szá-
mára más külföldi állampol-
gárokkal szemben. - A terve-
zett kedvezmények bevezeté-
se kizárólag magyar belügy -
hangsúlyozta Martonyi János 
külügyminiszter. 

Európai uniés 
segélyek 

Budapest (MTI) 
Az idén 220-250 millió eu-

rós segély felhasználására lesz 
lehetősége Magyarországnak 
- közölte Boros Imre, a Pha-
re-programokat koordináló 
tárca nélküli miniszter a parla-
ment területfejlesztési bizott-
ságának szerdai ülésén. Ma-
gyarország behozta az európai 
uniós segélyek felhasználásá-
ban a korábbi években felhal-
mozódott lemaradását -
mondta Boros Imre. Hangsú-
lyozta: az Európai Unió a ko-
rábbi évekre visszanyúló 34 
millió eurós területfejlesztési 
programot is jóváhagyta, és jó 
esély van arra, hogy a 2000. 
évi programot a közösség má-
jus-júniusban elfogadja. 

Jogi lépések 
Budapest (MTI) 

Kovács László szocialista 
frakcióvezető azzal a kéréssel 
fordult a fővárosi főügyész-
hez, hogy éljen fellebbezéssel 
a Magyar Rádió Közalapít-
vány kuratóriumi elnöksége 
tagjainak bírósági bejegyzése 
ellen. Ez az MSZP-frakció 
szerdai sajtótájékoztatóján 
hangzott el, ahol Agárdi Pé-
ter, a rádiókuratórium korábbi 
elnöke bejelentette: fellebbe-
zett a Legfelsőbb Bíróságnál 
utódja, Szadai Károly, szerin-
te törvénytelen, fővárosi bíró-
sági bejegyzése ellen. 

Új vezető 
a Suzukinál 

Esztergom (MTI) 
A Magyar Suzuki Rt.-nek 

Takashi Nakayama eddigi ve-
zérigazgató-helyettes szemé-
lyében új vezérigazgatója van 
- közölte a részvénytársaság 
keddi közgyűlését követően 
Tihanyi Tamás, a cég szóvivő-
je. A közgyűlés az új vezér-
igazgatót, az előzetes tervek-
nek megfelelően, április 25-
ével nevezte ki. - E döntés 
nincs összefüggésben az el-
múlt hetek Suzuki-vezetőkkel 
kapcsolatos rendőrségi vizs-
gálatával. 

Évi rendes közgyűlése 
után tartott sajtótájékoz-
tatót tegnap Szegeden a 
Démász Rt., ame lyen 
részt vett Dániel Dumont 
igazgatósági elnök és 
Dervarics Attila vezér-
igazgató is. A társaság 
közel hatvanmilliárd fo-
rintos mérlegföösszeg 
mellett 4,9 milliárd forint 
adózott eredményt ért el, 
s részvényenként 1200 
forint osztalékot fizet. 

A villamosenergia-ágazat-
ban január elsejétől a legna-
gyobb fogyasztók számára 
liberalizálódik a piac, így az 
utolsó békeévben minden es-
hetőségre fel kell készülnie a 
Démásznak - mondta beve-
zetőjében Dániel Dumont el-
nök. A társaságnak három 
csatát kell megvívnia, s ezek 
közül az első a díjtételekkel, 
azaz a termelékenységgel, a 
versenyképességgel kapcso-
latos. A második front a mi-
nőségé, a cél érdekében ta-

Eröszakoskodá 
nőgyógyász 

Pécs (MTI) 
Öt és fél évi fegyházbün-

tetésre továbbá a közügyek-
tói való hétévi, valamint az 
orvosi hivatás gyakorlásától 
való nyolcévi eltiltásra ítélte 
szerdán a Pécsi Városi Bíró-
ság S. J. nőgyógyászt, akit a 
gyógykezelése alatt álló nő-
betegek sérelmére elkövetett 
nemi erőszak kísérletében, 
foglalkozása körében elköve-
tett szándékos veszélyeztetés 
bűntettében valamint szemé-
lyi szabadság aljas indokú 
megsértésében mondta ki bű-
nösnek a bíróság. 

Antal Gábor bíró az ítélet 
indoklásában tényként állapí-
totta meg, hogy a pécsi nő-
gyógyász 1993-ban egy, 
majd 1996-ban további két 
nőbetegét indokolatlanul, nő-
gyógyászati mintavétel ürü-
gyén orvosi pihenőszobájába 
kísérte, ott altatót adott be 
nekik. Az egyik sértett arra is 
emlékezett, hogy a pihenő 
heverójén ébredt, oldalán az 
óvszert viselő, meztelen or-
vossal. 

Az ügyész indítványára 
elrendelte a vádlott azonnali 
előzetes letartóztatását a má-
sodfokú ítélet meghozataláig. 

valy 40 százalékkel emelke-
dett a beruházásra fordított 
összeg, továbbá nagy súlyt 
helyeztek az ügyfél-kommu-
nikációra. A harmadik irány 
a szolgáltatási rendszer, ezen 
belül az önkormányzatokkal 
kötött közvilágítás-korszerű-
sítésről szóló megállapodá-
sokat, illetve a nagyfogyasz-
tókkal történő együttműkö-
dést emelte ki az elnök. 

Dervarics Atti la vezér-
igazgató röviden ismertette a 
közgyűlési határozatokat: a 
társaság 58,8 milliárd forin-
tos mérlegfőösszeggel és 4,9 
mi l l iárd fo r in tos adózot t 
eredménnyel zárta az elmúlt 
évet. Az eredmény 90 száza-
lékát osztalékként kifizeti a 
társaság, ami részvényenként 
1200 forintot jelent a befek-
tetőknek. Dervarics Attila 
részletezte az igazgatóság-
ban, illetve a felügyelőbi-
zottságban történő személyi 
változásokat. A teljesség igé-
nye né lkül : az FB-e lnök 
nyugállományba vonul, a ve-

Budapest (MTI) 
Polt Péter és Heidrich 

Gábor egyaránt esélyes-
nek tűnik a legfőbb ügyé-
szi posztra - derült ki az 
államfő és a parlamenti 
frakcióvezetők szerdai 
egyeztetését követően. 

Polt Péter helyettes om-
budsmant egyértelműen támo-
gatja a Fidesz, valamint a MI-
EP, és az FKGP-nek sincs ki-
fogásajelölése ellen. 

Heidrich Gábort, a Csong-
rád Megyei Bíróság elnökét 
az MDF, az MSZP és az 
SZDSZ egyaránt az államfő 
figyelmébe ajánlotta, és a kis-
gazdák szerint is alkalmas le-
hetne Györgyi Kálmán utódjá-
nak. 

Az SZDSZ Polt Pétert jelö-
lését ellenzi, ugyanakkor van 
olyan jelöltje, akit az MSZP is 
támogat. 

Göncz Árpád miután kü-
lön-külön fogadta a frakcióve-
zetőket, azt mondta: mielőbb 
megteszi jelölését, hogy az 
Országgyűlés időben megvá-
laszthassa a legfőbb ügyészt. 
Az államfő beszámolt arról, 
hogy az egyeztetések során 
két személyt ajánlottak figyel-
mébe: Polt Pétert és Heidrich 
Gábort. 

- A Fidesz-frakció arra kéri 
a köztársasági elnök urat, 

zérigazgató mandátumát to-
vábbi három évre meg-
hosszabbították. 

Nem érinti közvetlenül a 
társaságot az, hogy a Dégáz 
a közelmúltban első fokon 
pert vesztett a fogyasztóvé-
dőkkel szemben a becsült 
számlák kapcsán - hangsú-
lyozták a társaság vezetői 
egy újságírói kérdésre vála-
szolva - , a villamos energia 
törvény ugyanis ismeri a be-
csült fogyasztáson alapuló 
előlegszámlát. Ezzel együtt 
nagyon fontos a jó kompro-
misszum, s Dervarics Attila 
szerint az ugyancsak EDF 
többségi tulajdonú Dégáz is 
megegyezik majd a fogyasz-
tóvédőkkel. 

Lapunk kérdésére vála-
szolva a vezérigazgató el-
mondta, nem kívánnak mó-
dosí tani az új számlázás i 
rendszeren, úgy érzik, a be-
csült óraállás feltüntetése na-
gyobb bonyodalmakat okoz-
na, mint a jelenlegi gyakor-
lat. Hé t százharminc ezer 

hogy Polt Pétert jelölje a leg-
főbb ügyészi tisztségre - kö-
zölte Szájer József, a Fidesz 
frakcióvezetője újságírókkal. 
Elmondta: a Fidesz képviselő-
csoportja garantálni tudja Polt 
Péter támogatását, és bíznak a 
másik két koalíciós frakció 
szavazataiban is. 

Arra reagálva, hogy az 
MDF Heidrich Gábort ajánlot-
ta a köztársasági elnök figyel-
mébe, Szájer József leszögez-
te: a Fidesz jelöltje Polt Péter, 
és csak őt kívánja támogatni. 

- Véleményem szerint a 
köztársasági elnök úr Polt Pé-
tert jelöli a legfőbb ügyészi 
tisztségre - közölte Bánk Atti-
la, a Független Kisgazdapárt 
országgyűlési frakciójának 
vezetője. Elmondta: az állam-
fővel folytatott megbeszélésen 
nem nevezett meg konkrét 
személyeket, megfogalmazása 
szerint ugyanis ez a jog a köz-
társasági elnököt illeti, a pár-
tok szavazati joggal rendel-
keznek ebben a kérdésben. 
Hangsúlyozta ugyanakkor: 
nincs kifogásuk Polt Péter el-
len. 

Arra reagálva, hogy az 

ügyfélen keresztül kétmillió 
emberrel van kapcsolatban a 
Démász, s mindössze négy-
ezer reklamáció érkezett a 
társasághoz. A rendszer igazi 
beállása után ezt a számot 
ezer alá kívánják szorítani. 

Egy kérdésre válaszolva az 
elnök elmondta, a Démász 
hosszú távon képzel i el a 
tőzsdei jelenlétet, amelynek 
hátrányai mellett óriási elő-
nye az átláthatóság. A vezér-
igazgató hozzáfűzte , sok 
hasznos visszajelzést is kap-
nak a tőzsdei elemzőktől. A 
hálózati veszteséggel kapcso-
latban azt tartották kiemelen-
dőnek, hogy a jelenlegi 12,63 
százalékos arány a második 
legkedvezőbb Magyarorszá-
gon, míg néhány évvel ez-
előtt még az utolsók voltak a 
sorban. A veszteség egy része 
„adottság", hiszen a lazább 
településszerkezetből adódó 
hosszabb hálózaton érthetően 
magasabb a veszteség. 

Kovács András 

MDF a Csongrád Megyei Bí-
róság elnökét ajánlotta Göncz 
Árpád figyelmébe, a kisgazda 
frakcióvezető közölte: emberi 
kvalitásai, szakmai pályafutá-
sa alapján Heidrich Gábor is 
alkalmas lehetne erre a poszt-
ra. 

Dávid Ibolya az MDF el-
nöke elmondta: jelöltjük, aki 
„kilenc éve közmegelégedés-
re vezeti a megyei bíróságot" 
és kriminaliszt ikát tanít a 
szegedi egye temen, mind 
szakmailag, mind pedig el-
méleti és gyakorlati tudása 
alapján alkalmas erre a pozí-
cióra. 

Arra a kérdésre, hogy nem 
okoz-e koalíciós feszültséget, 
hogy az MDF elképzelése 
nem egyezik a Fideszével és 
a kisgazdapártéval , Dávid 
Ibolya azt válaszolta: kétszer 
tett javaslatot a három kor-
mánypárt egyeztetésére, erre 
azonban hiába várt. 

Heidrich Gábor, az MDF 
támogatottja volt az egyik 
olyan személy, akit Kovács 
László szocialista frakcióve-
zető szerdán az államfő fi-
gyelmébe a jánlo t t , mint 

Budapest (MTI) 
M á j u s végén nem kell 

katonai szolgálatra bevo-
nulniuk az árvíz sújtotta te-
rületeken élő, a védekezés-
ben és a k á r e l h á r í t á s b a n 
részt vevő sorköteles fiata-
loknak - közölte a Honvé-
delmi Minisztérium sajtófő-
osztálya szerdán. A közlés 

Györgyi Kálmán legfőbb 
ügyész lehetséges utódját. 

- Polt Pétert nem ajánlot-
tam az államfő figyelmébe, 
mert nincs vezetői gyakorlata 
és egyértelműen kötődik a Fi-
deszhez, ami legfőbb ügyész-
ként megkérdőjelezheti pártat-
lanságát - fogalmazott az 
MSZP frakcióvezetője. 

Kuncze Gábor, az SZDSZ 
frakcióvezetője azt mondta, 
hogy pártja szerint több olyan 
személy is van, akinek leg-
főbb ügyésszé választását tá-
mogatni tudná, de Polt Péter 
nem tartozik ezek közé. 

Kuncze Gábor közölte, 
hogy bár nem egyeztettek az 
MSZP-vel, a szabad demokra-
ták és a szocialisták támoga-
tottjai között van átfedés. Je-
lezte: azért nem szavaznák 
meg Polt Péter legfőbb 
ügyésszé választását, mert az 
SZDSZ megítélése szerint a 
helyettes ombudsman oly 
mértékben áll közel a Fidesz-
hez, hogy az már veszélyez-
tetné a legfőbb ügyész politi-
kától független státusát. 

- A MIÉP-frakció mind a 
12 tagja Polt Pétert fogja tá-

szerint az érintetteket csak 
akkor hívják be katonának, 
ha ezt külön kérik. A sajtó-
főosztály ismertetése sze-
rint május 11-én a Magyar 
Honvédség szervezetei től 
6100 sorkatona szerel le. 
Közülük 174-en részesültek 
tartalékos parancsnoki kép-
zésben. 

mogatni a legfőbb ügyészi 
posztra, amennyiben a kor-
mánypártok jelöltje az állam-
polgári jogok országgyűlési 
biztosának általános helyette-
se lesz - derült ki Csurka Ist-
ván szavaiból. Hozzátette, 
hogy pártjának nincs saját je-
löltje. 

• 
Heidrich Gábor, akit szer-

dán az MDF és az MSZP is 
legfőbb ügyésznek javasolt 
Göncz Árpád ál lamfőnek, 
csak akkor nyilatkozik arról, 
hogy elvállalná-e a tisztséget, 
ha hivatalos felkérést kap. 

A Csongrád Megyei Bíró-
ság elnöke elmondta: megtisz-
teltetésnek tartja, hogy gon-
doltak rá a legfőbb ügyészi 
poszt betöltésével kapcsolat-
ban. Heidrich Gábor szerint 
az, hogy két párt személyében 
bírósági elnököt jelölt a leg-
főbb ügyészi tisztségre, a bí-
róságok számára is nagy meg-
tiszteltetés. 

Arra a kérdésre, hogy el-
vállalná-e a legfőbb ügyészi 
tisztséget, azt felelte: csak ab-
ban az esetben tudna válaszol-
ni, ha hivatalos felkérést kap-
na. Heidrich Gábor ehhez 
hozzátette: eddigi pályafutását 
a bíróságon töltötte, s minded-
dig úgy gondolta, hogy mun-
káját ott folytatja és ott is feje-
zi majd be. 

Két jelölt 
a legfőbb ügyészi posztra 


