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Pördi úr újságírók gyűrűjében 

• A legfőbb ügyész állásfoglalására várva 
m Humanitárius lökdösődés 

Van, vagy nincs csecsemőkereskedelem? 
Amint arról tegnapi számunkban beszámol-

tunk 14 román állampolgárságú csecsemő szüle-
tett az elmúlt hónapokban a szegedi szülészeti 
osztályokon. A Hargita megyéből szülésre Sze-
gedre érkezett asszonyok lemondtak gyere-
keikről egy alapítványra bízva őket. Az ittha-
gyott gyermekek külföldi szülőkhöz történő 
örökbeadását egy Magyarországon egyelőre be-
jegyzetlen, s így jogszerűtlenül működő, Adam 
Children's Fund névre hallgató alapítvány bo-
nyolítja. 

Tévések, rádiósok, az írott sajtó munkatársai 
szerettek volna tegnap bejutni a Csongrádi su-
gárút 35-be, aholis a hírek szerint, a szülésre vá-
ró, román állampolgárságú terhes asszonyok és 

a már el távozott , gyermekükről lemondott 
anyák csecsemői tartózkodnak. 

Nagylétszámú csapatunkat az udvaron látta 
„vendégül" Pördi Zoltán, aki aktívan kiveszi 
részét az akcióban, s akit tegnapelőtt nem állt 
módunkban megszólaltatni. Pördi úr most sem 
nyilatkozott az alapítványról mondván, erre ki-
zárólag a főnökének, bizonyos John Davies úr-
nak van joga. Nem válaszolt arra kérdésre sem, 
tud-e arról, hogy az alapítvány Magyaroszágon 
nincs bejegyezve. Mint mondotta, ó az alapít-
vánnyal újsághirdetés útján került kapcsolatba, s 
neki csak az a feladata, hogy a rábízott gyer-
mekeket gondozza. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Borossá a sport 
A kormányátalakítás követ-

keztében szükségessé vált né-
hány feladat- és hatáskör, vala-
mint szervezeti változtatás. Az 
Országgyűléssel *való kapcso-
lattartás kormányzati teendőit 
dr. Füzessy Tibor tárca nélküli 
miniszter,az Országos Testne-
velési és Sporthivatal felügye-
letét dr. Boross Péter minisz-
ter, az ifjúságpolitikáét dr. Sur-
ján László kormánytag látja el. 
Az MTA Központi Hivatala és 
az Országos Tudományos Ku-
tatási Alap fe lügye le te dr. 
Mádl Ferenc, az Állami Bank-
felügyeleté dr. Szabó Iván mi-
niszter feladata. 

Használhatják hazánk légterét 
Megkapták az engedélyt 
az amerikai segély szállító gépek 

A magyar kormány megadta az elvi engedélyt ahhoz, 
hogy az Egyesült Államok humanitárius segélyt szállító 
repülőgépei átrepülhessenek hazánk légterén. A se-
gélyszállítmányokból a bosznia-hercegovinai horvát, 
szerb és bosnyák közösségek egyaránt részesülnek. A 
kabinet döntéséről tájékoztatta az Egyesült Államok bu-
dapesti nagykövetét - jelentették be a csütörtöki kor-
mányszóvivői tájékoztatón. 

Az Ut és az utak 
Az MDF országos elnöksége döntött 
a Magyar Út Alapítványról 

Az MDF Országos Elnök-
sége szerdai, éjszakába nyúló 
ülésén a párt frakcióvezetése 
kérésére foglalkozott a Fórum 
és a Magyar Út Körök kapcso-
latával, és állásfoglalásában 
kimondta: a Magyar Út Alapít-
vány önálló jogi személy, s 
független az MDF-től. Mint az 
ülés után Für Lajos ügyvezető 
elnök által a sajtó képviselői 
előtt felolvasott nyilatkozat a 
továbbiakban fogalmaz: éppen 
ezért a Magyar Út Körök moz-
galma nem épülhet rá a Fórum 
szervezeteire, s az MDF követ-
kezetesen ragaszkodik a VI. 
Országos Gyűlésen elfogadott 
politikai nyilatkozathoz. 

Für Lajos a sajtó kérdéseire 
válaszolva kijelentette: nem 
elhatárolódásról van szó, ha-
nem az elnökség csak puszta 
tényeket rögzített. Az ülésről 

távozó Katona Tamás minisz-
terelnökségi államtitkár, elnök-
ségi tag ehhez hozzáfűzte: ez 
olyan kérdés, amelyre nemcsak 
szervezet i , hanem polit ikai 
szempontbó l is vissza kell 
majd térni, azaz meg kell néz-
ni, hogy a Magyar Út Alapít-
vány és a Körök milyen elvek 
alapján, milyen irányban mo-
zognak. Katona szerint egy 
ülés nem alkalmas arra, hogy e 
kérdés minden politikai vetü-
letét megvizsgálják, és min-
denkinek meg kell gondolnia, 
mit cs inál . Az á l lamt i tkár 
elképzelhetőnek nevezte, hogy 
már az elnökség következő 
ülésén újra tárgyalja ezt a té-
mát, de - mint hangsúlyozta -
addig is meg lehet és talán meg 
is kell fogalmazni álláspon-
tokat. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Kovács helyett 
Fodor 

A Katonai Felderítő Hivatal 
felmentette Kovács János ve-
zérőrnagyot a bécsi EBEÉ Biz-
tonsági Együttműködési Fóru-
mon, mivel a Magyar Köztár-
saság Honvédelmi Miniszté-
riuma és a Magyar Honvédség 
állandó Katonai Képviselete 
vezetői helyére tervezik kine-
vezni, rendkívüli követként, 
meghata lmazot t minisz ter i 
rangban. Erdélyi Lajos alezre-
desnek, a HM szóvivőjének tá-
jékoztatása szerint az új hiva-
talvezető, Fodor Lajos vezér-
őrnagy 1947-ben született. A 
Magyar Honvédségben 1965 
óta teljesít szolgálatot. Három 
évig az egyik gépesített lövész-
dandár parancsnoka, majd ké-
sőbb két évig a Magyar Hon-
védség gépesttet t lövész és 
harckocsi csapatainak főnöke 
volt. Másfél éve a Székesfe-
hérváron települt Szárazföldi 
Csapatok Parancsnokának he-
lyettese. Tábornokká 1992. 
május 21-én nevezték ki. 

Karadzic mégis utazik Az influenza 
áldozata 

Elhunyt Pécsett egy influen-
zatünetekkel kezelt tizennégy 
éves kislány. A beteg a múlt 
hét pénteken fordult háziorvo-
sához, aki megfelelő gyógy-
szeres kezelést írt elő számára, 
a gyermek azonban szerdán 
váratlanul elhunyt. Az előzetes 
kórbonctani szakvé lemény 
szerint halálát szövődményes 
tüdőgyulladás okozta, de ezt a 
feltevést a folyamatban lévő 
kórszövettani, illetve a tisztior-
vosi szolgálat által elvégzendő 
virológiái vizsgálat támaszt-
hatja alá. 

Dr. Kcrényi Sára főorvos, 
az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Baranya 
megyei járványügyi tisztiorvo-
sa az MTI munkatársát tájé-
koztatva hangsúlyozta: nem 
történt orvosi mulasztás, a 
háziorvos megfelelő gyógy-
szert adott az egyébként élet-
erős betegnek. Sajnos előfor-
dul azonban - még ha rendkí-
vül ritkán is - , hogy az influen-
za vagy más betegség vírusára 
az emberi szervezet a kislányé-
hoz hasonló hirtelen halállal 
reagál. <• 

A francia-magyar gazdasági 
együttműködés régióbeli lehe-
tőségeiről folytatott megbe-
széléseket tegnap Szegeden a 
francia nagykövetség gazdasá-
gi attaséja. Philippe O'Quin 
először Túhegyi József alpol-
jjúnúesterrel tárgyalt. Szó esett 
a városi közszolgáltatásba - a 
szennyvíztisztításba, a távfű-

tésbe - való befektetési szán-
dékokról, a külföldi tőke be-
áramlásának akadályairól, a 
nyugati cégek itteni fogadtatá-
sáról, a gazdasági együttműkö-
dés sikereiről. A házigazda és 
a vendég egyetértettek abban, 
hogy mind az önkormányzat, 
mind a nagykövetség megtesz 
minden tőle telhetőt annak ér-

dekében, hogy ösztönözzék a 
francia tőke e régióba áram-
lását. A kereskedelmi attasé 
ezután helyi, francia-magyar 
vegyesvállalatokat látogatott 
meg - így az Dél-Azúr-Net-et 
és a Délmagyarország Kft.-t is. 

. Philippe O'Quin interjút adott 
lapunknak, melyet az 5. olda-
lon olvashatnak. 

Radovan Karadzic, a bosz-
niai szerbek vezetője mégis el-
utazik New Yorkba, a Bosznia-
konferencia folytatására, mi-
után a Jugoszlávia-értekezlet 
két társelnöke szerdán késő 
este meggyőzte a részvétel 
fontosságáról. Cyrus Vance és 
Lord Owen telefonon beszélt a 
szerb politikussal. 

A Srna szerb hírügynök-
ségnek adott nyilatkozatában 
Karadzic elmondta, szilárd ga-
ranciát kapott arra, hogy a mu-
zulmán küldöttséget Alija Izet-
begovic elnök vezeti. Vance és 
Owen ragaszkodot t hozzá, 
hogy a szerb küldöttség is a 
legmagasabb szinten legyen je-
len - közölte Karadzic. 

Arra a kérdésre, hogy ad-
tak-e garanciá t személyes 
biztonságára, illetve hogy Bili 
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Clinton elnök válaszolt-e ezzel 
kapcsolatos kérésére, Karadzic 
azt válaszolta, hogy csak rész-
ben. Mint mondotta, a Jugo-
szlávia-értekezlet társelnökei 
biztosították: Clinton és But-
rosz Gáli, az ENSZ-főtitkára 
egyaránt azt szeretné, ha el-
menne New Yorkba. 

Karadzic ellen magánsze-
mélyek és különböző csopor-
tok vádat emeltek, s bíróság 
elé szeretnék állítani New 
Yorkban. Ezért a szerb vezető 
a hétvégén levélben kért garan-
ciát Owen és Vance közve-
títésével az amerikai kormány-
zattól. Szerda délután Karadzic 
még úgy nyilatkozott , hogy 
nem utazik, de késő este aztán 
már k i fe j t e t t e : nem akar ja , 
hogy a szerb felet hibáztassák. 

A Délmagyarország egyik oldala, filmen. Philippe O'Quinnek (középen) bemutatja 
Dlusztus Imre főszerkesztő. (Fotó: Nagy László) 

• Sikerünk záloga az EK 

A franciák termelnek 
Jugoszlávia kedden háborús uszítással vádolta meg Törökor-

szágot. Az immár csupán Szerbiából és MontenegróbóKílló állam 
külügyminisztériuma azt vetette Turgut Özal török elnök szemé-
re, hogy nyilatkozataival közvetlenül szítja a boszniai háborút, 
hogy az a Balkán más részeire is átterjedjen. A belgrádi vádak 
szerint Ankara azt szeretné, hogy Boszniában iszlám állam léte-
süljön, amely török befolyás alatt állna, rntwalósítva ezzel az 
egykori oszmán birodalom helyreállítását célzó ankarai törek-
véseket. 


