
• Tegnap a Fidesz sajtótá-
jékoztatót tartott az Or-
szágházban, amelyen szóba 
került a Magyar Narancs 
egy cikke kapcsán: hogyan 
vehetett részt 1993-ban, 
még a Fidesz alelnökeként 
egy titkos SZDSZ-es talál-
kozón Fodor Gábor. A sza-
bad demokraták szűk köre 
ekkor arról tárgyalt, hogy 
Kuncze Gábor vagy Pető 
Iván legyen-e a párt minisz-
terelnök-jelöltje. A Fidesz 
frakciója szerint Fodor 
Gábor ezen lépése „egysze-
rűen döbbenetes". Erről a 
témáról egyébként a párt 

Fodor és 
elnöksége keddi ülésén tár-
gyalni fog. Németh Zsolt a 
hírrel összefüggésben el-
mondta: az biztos, hogy Fo-
dor nem a fiatal demokra-
ták megbízásából vett részt 
a találkozón. A Fidesz sze-
rint az ügyet Fodor Gábor-
nak kell tisztáznia a Ma-
gyar Narancs szerkesztő-
ségével. 

Tardos Márton, az SZDSZ 
ügyvivője a sajtó érdeklő-
désére cáfolta, hogy Fodor 

a MaNcs 
Gábor 1993. szeptemberé-
ben jelen volt azon a szűk 
körű beszélgetésen, amely 
Tardos lakásán az SZDSZ 
leendő miniszterelnök-je-
löltjének személyéről folyt. 
Ez az állítás a Magyar Na-
rancs legutóbbi számában 
jelent meg, és a Fidesz kép-
viselőcsoportja hétfői saj-
tótájékoztatóján fontosnak 
tartotta foglalkozni a témá-
val, hiszen Fodor Gábor a 
MaNcs által említett 1993. 

szeptember 11-i időpontban 
még a fiatal demokraták 
alelnöke volt. Tardos Már-
ton az állítást kacsának ne-
vezte, mondván: Fodor Gá-
bor sem akkor, sem azóta 
nem járt a lakásán. A lap 
által említett beszélgetésre 
valóban sor került, az idő-
pontra Tardos Márton már 
nem emlékszik vissza pon-
tosan. Az érintett . Fodor 
Gábor művelődési minisz-
ter e napokban Venezuelá-
ban tárgyal, így csak a má-
jus 24-re tervezett haza-
érkezése után tud nyilat-
kozni... 

• Kórházbezárások 

I 
A Népjóléti Miniszté-

riumban egyelőre egyetlen 
kórház bezárásáról, illetve 
átalakításáról sem dön-
töttek; konkrét javaslatok 
legkorábban június végére 
várhatók. Ezt Pankucsi 
Márta, a tárca szóvivője 
nyilatkozta azzal kapcso-
latban, hogy egyre több 
településen t i l takoznak, 
illetve a minisztert is mind 
több polgármester keresi 
meg a tervezett intézmény-
bezárások miatt. A szóvivő 
elismerte: különféle listák, 
tervezetek természetesen 
már készültek az átalakí-
tandó kórházakról, ám -

mint foga lmazot t - „az 
aggodalom még korai", 
mivel j e len leg is tart a 
„műhelymunka", s nem 
titok, hogy az eddig is-
mertté vált elképzelések-
nél merőben más priori-
tásokra épülő koncepció is 
készül . A minisz tér ium 
egyébként - hangsúlyozta 
- egyetlen kórház sorsáról 
sem dönt addig , amig a 
terveket meg nem vitatja a 
tu lajdonos önkormány-
zatokkal, a f inanszírozó 
egészségbiztosftóval, illet-
ve az orvosok és szakdol-
gozók érdekképvise le t i 
szerveivel. 

Kártyahírünk f Szegeden a lap! 
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„Na, szegediek! Itt a Dóm tér, lehet csodálni. Végre kész, felújítottuk a város 
pénzéből, a ti pénzetekből, így néz ki. Eltűnt az az átkos vasmonstrum, ami 
évtizedeken át csúfította, a kövezet is pompásan kopog a cipősarkak alatt." 

Drótháló öleli a Dóm teret 

Szombaton átadták, vasárnap bekerítették... • Az átadás szombaton este történt a 
város napja alkalmából. A kíván-
csiaknak igyekezniük kellett a cso-
dálkozással, mert másnap, vasárnap 
már fintort vágott a megszépült tér, a 
látvány eltorzult, ugyanis meg-
kezdődtek a két hónap múlva nyitó 
szabadtéri játékok előkészületei. 

Drótkerftés, vaselemek, portyázó 
őrök. Mindez nem csupán azért jött 
ki furcsán, mert alig volt levegő-
vételnyi szünet a szemrevételezésre, 
hanem azért is, mert a köztudatban 
az élt, hogy az új nézőtér 2 hét alatt 

kinő a kövezetből, nem kell tavasztól 
őszig takargatni azt, ami nem ta-
kargatni való. Úgy látszik, a valóság 
ennél bonyolultabb. (Fotó: Gyenes 
Kálmán) 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Mai mellékletünk: 
o o o o Szokai az elnök 

Szokai Imre. a társaság 
Igazgatóságának tagja lett az 
AV Rt. Igazgatóságnak megbí-
zott elnöke - közölte hétfőn az 
AV Rt. A miniszterelnöktől 
kapott megbízás május 15-től 
hatályos. 

A vagyonkezelő szervezet 
Igazgatósága hétfőn ülést tar-
tott. A testület a korábbi dön-
tésnek megfelelően tanácsadót 
választott a Matáv Rt. részvé-
nyek értékesítésének megszer-
vezéséhez. Az Igazgatóság úgy 

döntött, hogy a tanácsadó a 
Credit Suisse First Boston és a 
Deutsche Bank konzorciuma. 
A döntést az ágazati minisz-
térium, a Matáv és az AV Rt. 
képviselőiből álló értékelő bi-
zottság javaslata alapján hoz-
ták meg. Az ÁV Rt.-nek 30 
nap alatt kell tisztáznia a meg-
bízási szerződés fő kérdéseit. 
A tanácsadói pályázatra jelent-
kezett még az NM Rothschild 
és a Salomon Brothers. 

Moszkva nem hallgat Clintoma 
Viktor Mihajlov 

orosz atomenergia-
ügyi miniszter kö-
zölte, hogy egy újabb 
nukleáris együttmű-
ködési tervezetben 
állapodtak meg Irán-
nal. Az év végén alá-
írandó egyezmény 
értelmében Oroszor-
szág Iránban egy 40 
megawattos nehéz-
vizes kutatóreaktort 

épít. Emlékeztetőül: 
Bili Clinton ameri-
kai elnöknek a hó-
nap elején nem sike-
rült lebeszélni Borisz 
Jelcin orosz elnököt 
arról, hogy Oroszor-
szág egy 1000 mega-
wattos polgári ren-
deltetésű atomreak-
tort építsen Iránban. 
- Moszkva nem haj-
landó csökkentenFaz 

atomenergia békés 
célú felhasználásá-
ban Iránnal kialakult 
együttműködést, és 
tiszteletben tartja a 
vonatkozó kormány-
közi szerződéseket -
hangoztatta az orosz 
a tomenergia-ügyi 
miniszter. Az Egye-
sült Államok a terro-
rizmus támogatá-
sának vádjával gaz-
dasági zárlatot ren-
delt el Irán ellen. 

(MTI - Telefotó) 

• Tizenöt éve 

Magyar az űrben 
A Magyar Köztársaság el-

nöke - a honvédelmi miniszter 
javaslatára - Farkas Bertalan 
mérnök ezredest 1995. május 
26-i hatállyal dandártábornok-
ká kinevezte . A kinevezési 
okmányt Göncz Árpád hétfőn 
délután a Parlament Nándor-
fehérvári-termében nyújtotta 
át. Az á tadáson je len t volt 
Keleti György honvédelmi 
miniszter. 

Tizenöt évvel ezelőtt, 1980. 
má jus 26-án indult útnak 
Farkas Bertalan százados, az 
első - és azóta is egyetlen -

magyar űrhajós a Szojuz 36 
fedélzetén. A szovjet űrhajó 
parancsnoka Valerij Kubaszov 
volt. A nemzetközi legénységű 
űrhajó május 27-én összekap-
csolódot t az űrben ker ingő 
Szaljut 6 űrállomással, majd 
hat napi közös kutatómunka 
után, június 3-án sikeresen föl-
det ért. A sikeres űrexpedíció 
évfordulóján, június 2-án az 
előzetes tervek szerint Buda-
pesten nemzetközi konferenci-
át sze rveznek , ahová több 
űrhajóst is várnak. 

Dagad a szegedi 
parkolóbotrány? 

Szombaton néhány óra alatt 
leszerelték a táblákat. „Őrzés 
(Fotó: Somogyi Károlyné) 

• A közgyűlés csütör töki 
döntése óta újra felizzottak a 
kedélyek: a bevétel továbbra 
sem jön, a vállalkozók viszont, 
h í re ink szer int , nem is kis 

összegű kártérítésért 
fognak perelni. De ha 
már a számoknál tar-
tunk, ka lku lá l junk 
egy kicsit, hogy tisz-
tábban lássunk: ki-
lencszáz parkoló-
hellyel, napi tíz órá-
val, óránként negy-
ven for int ta l szá-
molva, mindjárt ki-
derül, mennyire „zsí-
ros üzlet" kitenni a 
cédulákat a Szegeden 
parkoló autókra. Szá-
moljunk csak hatvan-
száza lékos k ihasz-
náltsággal, a végered-
mény akkor is havi 4 
mil l ió 968 for in tos 
bevétel. Ha ebből le-
vonjuk a kiadásokat, 
tisztán marad 4 mil-
lió. Magyarán mond-

va, ha csak egy vállalkozó lett 
volna a placcon, felezhetett 
volna a várossal. 

(Riportunk a Szegedi Tükör 
c. mellékletünkben.) 

nélkül." 


