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Javaslatok az olcsóbb EU-bővítésre 
BRÜSSZEL (MTI) 

Az Európai Unió kevesebbet költ-
het majd keleti bővítésére, mint azt 
eddig tervezték. A Reuter úgy ér-
tesült, hogy az Európai Bizottság 
elé szerdán olyan javaslatok ke-
rülnek véglegesítés céljából, ame-
lyek az első három évre tervezett 

bővítési költségek csaknem 2,5 
milliárd curóval történő mérséklé-
sét irányoznák elő. A bővítés finan-
szírozására 2004 és 2006 között 
eredetileg szánt 42,6 milliárd eu-
ró helyett a friss tervezetek 40,2 
milliárdot irányoznak elő. így a 
tíz új tag a bővítés első évében 
10,8, a másodikban 13,4, míg a 

harmadikban 15,97 milliárd euró 
támogatáshoz juthatna összesen. 

Az EU úgy látja, hogy 2004-ben 
Magyarország, Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, 
Litvánia, Lettország, Észtország, 
Ciprus és Málta válhat a tagjává. 
Románia és Bulgária csak később 
léphet be. A bizottságban teríték-

re kerülő javaslatok szerint az új ta-
gok a strukturális alapokból keve-
sebb pénzhez juthatnának egy la-
kosra számítva, mint az eddigi leg-
kedvezményezettebb tagországok 
(Görögország, Írország, Spanyolor-
szág és Portugáliai. A strukturális 
segélyek így az új tagországok brut-
tó hazai termékének hozzávető-

leg 2,5 százalékát tennék ki, jócs-
kán elmaradva az uniós irányelvek 
által lehetővé tett 4 százaléktól. 

A bizottság fontolgat egy olyan 
javaslatot is, amely szerint az új ta-
gok gazdái csak a csatlakozás után 
tíz évvel kapnák meg a tagok ter-
melőinek járó közvetlen kifizetése-
ket. 

TISZTULNI 
Felgyújtotta magát egy férfi és egy 
nő a Nógrád megyei Diósjenön 
kedden - az asszony szerint 
a Mennyei Atya parancsára tűz 
által kellett megtisztulniuk. 
Három perc alatt a helyszínen 
volt a segítség. Egy 49 éves nő 
és egy ugyanilyen korú mozgássé-
rült, tolókocsihoz kötött férfi rak-
ta a tüzet. A mentőnek az asz-
szony elmondta, hogy a Mennyei 
Atya parancsolta, hogy meg kell 
tisztulniuk, s ez semmi más mó-
don nem lehetséges, csakis tűz-
ben. 

Martonyi partnerei: 
Kacav, Sáron és Burg 

A kormány szerint jelenleg 42 ezer külföldi dolgozik hazánkban 

Birtokpolitikai irányelvek 
BUDAPEST (MTI) 

Az OTP Garancia várja azokat a 
Tisza-menti településeken élő em-
bereket, akiknek az AB-Aegon vá-
ratlanul tömegesen felmondta la-
kásbiztosítási szerződésüket - kö-
zölte a kormány keddi budapesti 
ülését követően Borókai Gábor 
kormányszóvivő. A kormányszó-
vivő beszámolt arról, hogy Varga 
Mihály pénzügyminiszter az el-
múlt héten egyeztetést kezdemé-
nyezett az ÁB-Aegon Általános 
Biztosító Rt.-vei, majd felvette a 
kapcsolatot az OTP Garanciával, 

és kérte ez utóbbi közreműködé-
sét az ügyben. Borókai Gábor el-
mondta, hogy a pénzügyminiszter 
sikeres közvetítése eredményekép-
pen az OTP Garancia irodái vár-
ják a szerződés nélkül maradt ko-
rábbi biztosítottakat, s egyben ké-
rik, hogy jelentkezzenek, mivel 
nem rendelkeznek címlistával a 
biztosítási szerződés nélkül ma-
radt, Tisza mentén élő emberek-
ről. 

A hétfői adatok alapján még 39 
ezer külföldi számára van lehető-
ség a magyarországi munkavál-
lalásra, akiknek számát 81 ezer 

főben maximalizálták; jelenleg 
ugyanis 42 ezer nem magyar ál-
lampolgár rendelkezik érvényes 
munkavállalási engedéllyel Ma-
gyarországon. Borókai Gábor el-
mondta, a kormányülésen Ma-
tolcsy György gazdasági miniszter 
adott tájékoztatást a Magyaror-
szágon munkát vállaló külföldi-
ek számának alakulásáról. A gaz-
dasági miniszter kedden adta ki azt 
a rendeletet, amelynek értelmé-
ben a kormány 81 ezer főben ál-
lapította meg a Magyarországon 
munkát vállaló külföldi állampol-
gárok maximális létszámát. 

Várhatóan a hét végén kapják 
meg a kormány birtokpolitikái 
irányelveit azok az illetékes fóru-
mok, amelyek ezzel foglalkoznak 
- közölte Borókai Gábor. Hozzá-
tette: a birtokpolitikái irányelveken 
az utolsó simításokat végzik a 
szakértők. 

A szóvivő elmondta, hogy a kor-
mány döntött a Nemzeti Földalap 
működési rendjéről. Kitért arra is: 
a költségvetés központi tartalék-
alapjának terhére átutaltak 4 mil-
liárd forintot a földművelésügyi 
tárca büdzséjébe a családi gazda-
ságok számára. 

röv iden 
KIADOTT GENGSZTER, 
GOLYÓÁLLÓ MELLÉNYBEN 
Huszonöt bérgyilkossággal és szá-
mos más bűncselekménnyel gya-
núsítják a Magyarország által ki-
adott, alvilági körökben Dalmát 
néven ismert hírhedt orosz 
gengsztert, Mihail Dolmatovot -
írta kedden a Kommerszant 
Daily című orosz napilap. Rend-
kívüli biztonsági intézkedések 
mellett szállították hétfőn Buda-
pestről Moszkvába az orosz bűnö-
zőt: a megbilincselt Dolmatov go-
lyóálló mellényt is viselt, mivel a 
hatóságok attól tartottak, hogy 
már a repülőtéren merényletet 
követhetnek el az Uralmas nevű 
bűnszövetkezet egykori főnöke el-
len. 

ÉVES INFLÁCIÓ -
JÁRAI ZSIGMOND SZERINT 
Járai Zsigmond szerint idén az 
éves átlagos infláció 5-5,5 száza-
lék lesz. Az MNB elnöke az Or-
szággyűlés Gazdasági Bizottságá-
ban kedden úgy fogalmazott, hogy 
a jelenlegi információk alapján 
5,2 százalékot mondana a pénz-
romlás éves ütemére 2002-ben. Ez 
év decemberére az egy évre vissza-
tekintő inflációt az MNB tovább-
ra is 4,5 százalékra várja. 

HÓMAN BÁLINT 
PERÚJRAFELVÉTELE 
A Fővárosi Bíróság elutasította az 
ifj. Hóman Bálint által korábban 
benyújtott perújrafelvételi kérel-
met, melyben kezdeményezte a 
néhai Hóman Bálint történész-
kultuszminiszter ellen hozott ko-
rabeli ítélet újratárgyalását. Hó-
man Bálintnak, az 1946-ban élet-
fogytiglanra ítélt kultuszminisz-
ternek az ügyében a Fővárosi Bí-
róság azért utasította el a perújí-
tási kérelmet, mert ifj. Hóman 
Bálint egyetlen olyan okot sem 
tudott megjelölni, amely indokol-
ná a per újratárgyalását. 

BEIKTATTÁK 
LOMNICI ZOLTÁNT 
Mádi Ferenc köztársasági elnök 
beiktatta Lomnici Zoltánt a Leg-
felsőbb Bíróság elnökhelyettesi 
tisztségébe kedden a Parlament 
Nándorfehérvári termében. Meg-
bízatása február l-jétől hatéves 
időtartamra szól. 

TŰZ ÁLTAL AKARTAK 

Ariel Sáron izraeli kormányfő üdvözli Martonyi János magyar 
k ü l ü g y m i n i s z t e r t . MTI Telefot&AP 

JERUZSÁLEM (MTI) 

Martonyi János magyar külügymi-
niszter kedden Jeruzsálemben 
megbeszélést folytatott Mosé Ka-
cav izraeli államfővel, Ariel Sáron 
miniszterelnökkel és Avraham 
Burggal, a knesszet elnökével. 

Az izraeli elnökkel megtartott 
megbeszélésen Martonyi megerő-
sítette Mádi Ferenc köztársasági 
elnök Mosé Kacavnak szóló meg-
hívását hivatalos magyarországi 
látogatásra, amelyre a tervek sze-
rint 2002 második felében kerül 
majd sor. Az izraeli államfő és a 
magyar diplomácia vezetője egyet-
értettek abban, hogy a magyar-iz-

raeli kapcsolatok - a kölcsönös ér-
dekek alapján - jól alakulnak. 

Ariel Sáron miniszterelnök Mar-
tonyit fogadva átfogó tájékoztatást 
és összegzést adott a közel-keleti 
helyzet izraeli megítéléséről, vala-
mint azokról az elképzelésekről, 
amelyek teljesülése alapján az iz-
raeli fél kész a tárgyalásos rende-
zési folyamathoz való visszatérése. 
Martonyi János rámutatott arra, 
hogy amennyiben a felek ezt igény-
lik, Magyarország kész segítséget 
nyújtani - akár technikai formában 
is - vagy hozzájárulni annak elő-
mozdításához, hogy a felek vissza-
térjenek a tárgyalásos rendezési 
folyamathoz. 

g l ó b u s z 
SZLOVÁK HALASZTAS 
A szlovák parlament kedden úgy 
döntött, hogy egy héttel elhalaszt-
ja a magyar kedvezménytörvény 
ellen szóló határozat tervezetének 
vitáját, megvárja a kétoldalú egyez-
tetések végeredményét. 

ELTŰNTEK 
A vöröskereszt nigériai szervezete 
szerint több ezer ember tűnt el ab-
ban a robbanássorozatban, amely 
vasárnap a levegőbe repített egy 
katonai lőszerraktárat Lagosban. 
Több ezer ember - többségükben 
gyermek -földönfutóvá vált, továb-

bi egy-kétezret pedig eltűntként 
tartanak nyilván. 

A TERRORTÁMADÁS 
ÁRA 
A szeptember 11 - i terrortámadás 
az amerikai gazdaságnak 2003-ig 
mintegy 640 milliárd dollárjába 
kerül - derül ki az albanyi DRI-WE-
FA intézet vizsgálatából. A tanul-
mányban az elvesztett munkahe-
lyeket, a turizmus visszaesését és 
az egyéb pénzügyi következmé-
nyeket is számba vették, New 
Yorkban és Washingtonban egy-
aránt. 

Lemondott Ilir Meta 
TIRANA (MTI) 

MTI TilefotóTlWArmando fíabani 

IhrMeta albán miniszterelnök (fel-
vételünkön) benyújtotta lemondá-
sát Rexhep Meidani államfőnek. 
Azzal magyarázta lépését, hogy 
nem tudta megoldani a szocialis-
ta párton belüli viszályokat, 
amelyek niefíxínították Európa leg-
szegényebb országának politikai 
életét és a kulcsfontosságú refor-
mok végrehajtását - állította Me-
ta. A kormányfő lemondásának az 
a konkrét oka - hírügynökségek 
jelentései szerint - , hogy kiéleződ-
tek ellentétei Fatos Nanóval, az Al-
bán Szocialista Párt elnökével. 

Megtalálták Szilágyi Zsolt búvárt - a honvédség is segít 

Aprópatronos robbantások 
BÓDVARÁKÓ (MTI) 

A bódvarákói barlanghoz kedden 
délután helikopteren megérkezett 
a honvédség egyik haditechnikai 
egysége, amely úgynevezett apró-
patronos robbantásokkal tágítja 
majd ki azt a kürtőt, amely a bar-
langban rekedt kutatóhoz, Szilágyi 
Zsolthoz és az őt megtaláló Cza-
kó Lászlóhoz és búvártársaihoz ve-
zet. A felszínre érkezett Kovács 
György mentőbúvár, annak a há-
romtagú búvárcsapatnak az egyik 
tagja, amely megtalálta Szilágyi 
Zsoltot. Elmondta, hogy a bennre-
kedt barlangász állapota leromlott, 
ezért kiemeléséig igyekeznek föl-
erősíteni. A víz alatt vittek le ne-
ki termoszokban forró teát, szőlő-
cukrot, különböző vitaminokat. A búvárok ételt, meleg teát juttatnak társukhoz. MTI Telefotó 

A párizsi Magyar Évad záróeseményén 

Kitüntették Csernust 

A párizsi Magyar Évad (MAGYart) rendezvénysorozat záróeseményén 
kitüntetést adtak át azoknak, akik a több hónapon át tartó kultu-
rális-művészeti eseménysorozat szervezésében és lebonyolításában 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Felvételünkön: Michel Duf-
four (jobbról), a francia kulturális, decentralizációs és nemzeti 
örökségi államtitkár átadja az Officier des Árts et Lettres elisme-
rést a szegcdi Csernus Sándornak, a párizsi Magyar Intézet igazga-
t ó j á n a k . MTI Telefotó: Sándor Katalin 

Nem drága 
e szövetség 
BUKAREST (MTI) 

Adrián Nastase román miniszter-
elnök, a román Szociáldemokrata 
Párt (PSD) vezetője és Markó Bé-
la, a Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség elnöke kedden Buka-
restben aláírta a két szervezet kö-
zötti, újabb egy évre szóló együtt-
működési megállapodást. Az új 
megállapodás biztosítja a parla-
menti többséget és a kormányza-
ti stabilitást ebben az évben is a 
PSD kisebbségi kormányának, mi-
vel az RMDSZ vállalta, hogy a do-
kumentumban rögzített célok és 
kötelezettségek teljesülése esetén 
nem nyújt be, illetve nem támogat 
a törvényhozásban semmiféle, a 
kormánnyal szembeni bizalmat-
lansági indítványt. A dokumen-
tum aláírását követő sajtótájékoz-
tatón mindkét szervezet vessetője 
azt emelte ki, hogy a kormárjy,-
párt és az RMDSZ tavaly kezdett 
együttműködésé olyan hasznos 
eredményekkel és tapasztalatok-
kal járt, amelyek alapot biztosí-
tottak a folytatáshoz. 
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