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Szabó miniszter cáfolja 
a kórházbezárásokat 

BELÜGYEINK 3 

A kormány többszöri tárgy-
alás után elfogadta a rádiózás-
ról és a televíziózásról szóló 
törvény tervezetét és a doku-
metumot a jövő héten az Or-
szággyűlés elé terjeszti - je-
lentette be Fodor Gábor kul-
tuszminiszter a kabinet csütör-
töki ülését követő sajtóértekez-
leten. A tervezetet ismertetve 

Fodor Gábor elmondta, hogy 
az Országgyűlésnek felelős-
séggel tartozó Nemzeti Köz-
műsorszolgáltató Közalapít-
vány működtetné a Magyar 
Rádiót, a Magyar Televíziót és 
a Duna Televíziót. A szólás- és 
tájékoztatási szabadság, vala-
mint a műsorszolgáltatók füg-
getlenségének védelmére és a 

monopóliumok megakadá-
lyozására lenne hivatott -
ugyancsak a Parlament ellen-
őrzése alá rendelve - az Orszá-
gos Rádió- és Televízió Tes-
tület. Ez a testület hozza létre a 
Társadalmi Panaszbizottságot, 
amely biztosítja a rádió és a 
tévé társadalmi kontrollját. 
Fodor Gábor azt is közölte. 

hogy a törvény elfogadása után 
mód nyílik a a Magyar Tele-
vízió kettes csatornája, vala-
mint a Danubius Rádió priva-
tizálására. A sajtóértekezleten 
Szabó György népjóléti mi-
niszter cáfolta, hogy a kor-
mány kisvárosi kórházak be-
zárását tervezi. Leszögezte, 
hogy a népjóléti tárca a tár-
sadalombiztosítással, valamint 
a szakmai érdekvédelmi szer-
vezetekkel és a helyi önkor-
mányzatokkal közösen csak 
június végén dönt az egész-
ségügyi intézmények átalakí-
tásáról, ami a legritkább eset-
ben jelent majd bezárást. 

• Tegnap az Országházban a 
magyar és a lengyel köztársa-
sági elnök szűk körű megbe-
szélésével kezdődött a vendég 
államfő programja. Lech Wale-
sa Göncz Árpád meghívására 
érkezett kétnapos, hivatalos lá-
togatásra Budapestre. A kül-
döttségek tárgyalása után Gál 
Zoltánt, az Országgyűlés elnö-
két kereste fel Lech Walesa. 
Délután Horn Gyulával talál-
kozott a lengyel köztársasági 
elnök. A kora esti órákban 
Lech Walesa megnyitotta az, 
„57 hónap, a lengyel társa-
dalom a 11 világháború alatt" 
cimű kiállítást a budapesti 
Lengyel Intézetben, majd 
Göncz Árpád adott díszva-
csorát a lengyel köztársasági 
elnök tiszteletére a Gundel 
Étteremben Ma Lech Walesa 
Keszthelyre utazik, hogy részt 
vegyen a közép-európai állam-
fők találkozóján 

A felsőoktatási szakszervezet 
az Alkotmánybírósághoz fordul 

Magyar-lengyel egyezteti - szűk körben 

A Felsőoktatási 
Dolgozók Szak-
szervezete az Al-
kotmánybírósághoz 
fordul, amint a fel-
sőoktatási intézmé-
nyek megkapják a 
létszámleépítésről 
szóló művelődési 
minisztériumi leve-
let. 

Az oktatói és 
nem oktatói lét-
számcsökkentésre 
vonatkozó kor-
mányzati intézke-
dést ugyanis alkot-
mányossági szem-
pontból aggályos-
nak tartja az érdek-
képviselet. 

Az ezt megfo-

galmazó indítvány 
elkészítését Németh 
János professzor, 
az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
rek torhe lye t t ese 
vállalta magára -
jelentette be Kis 
Papp László, az ér-
dekképviselet el-
nöke újságíróknak 
a Hallgatói Önkor-
mányzatok Orszá-
gos Szövetségével 
folytatott tárgyalás 
után. 

Ismét néppárt lesz az MDF? 
Új szakasz előtt áll az MDF: 

múlt évi súlyos veresége után 
megtörtént a belső szervezeti 
átalakulása, a mértékadó köz-
véleménykutatási adatok sze-
rint megállt, illetve fokoza-
tosan emelkedik az elfogadott-
sága. Ezért lesz fontos a IX. 
Országos Gyűlés, amely meg-
határozza. hogyan tudunk to-
vább politizálni. Ezt Für Lajos, 
az MDF elnöke mondta a Bem 

téri székházban megtartott sajt-
ótájékoztatón. A párt vezetői 
ez alkalommal a szombaton 
kezdődő Országos Gyűlés je-
lentőségéről szóltak. Szabó 
Iván ügyvezető elnök, frakció-
vezető annak a reményének 
adott hangot, hogy a part cse-
lekvési programjának elfoga-
dása után olyan MDF alakul, 
amely valóban elmozdul a nép-
pártiság felé. 

í I magyar televízió stúdiókban felvett műsorai annyi-
_£J ban már mindenképpen magukra öltötték a nyugati 
mintát, amennyiben megpróbálják a stúdiót úgy disz-
letezni, hogy az még a szemnek is jól essen; ha belefárad a 
fül, akkor legalább a szem elszöszmötölhet az aprósá-
gokon. 

A díszletezésben eddig két fő irányvonalat követtek. Az 
egyik szerint megpróbáltak absztrakt formákkal esztétikus, 
de nem hivalkodó hátteret kialakítani, amelybe „csupán 
belevegyültek" a beszélő figurák. 

A másik koncepció már ennél többet is akart. Értel-
mezte a beszélgetést. Olyan tárgyakat, képeket helyeztek el 
díszletként, amelyek jelentésükben valamilyen általános 
kapcsolatban álltak a beszélgetés témájával, s ezen illuszt-
ratív módszerrel egy pillanat alatt belehelyezték a bekap-
csolódó nézőt a beszélgetésbe; aki pedig mar régóta bam-
bulva elunta, az a díszletből pillanatok alatt felidézhette, 
hogy milyen műsort is nézett. 

Az esztétizáló díszletezéssel nem sok dolgunk akad, az 
vagy tetszik, vagy nem. Ellenben az értelmező díszletezésre 
a szerda esti Repeta című műsorban láthattunk hátbor-
zolgató példát. 

A téma: biológia. A kép előterében egy posztamensre 
„állított" emberi koponya pihen kiugró magányában, mint 
akt megbukott, de már nem áll módjában javítani. A föl-
iratos táblánál a tanár úr épp egy paradicsomos példát 
old. mikor nyit a kép. S a tábla másik oldalán egy pőrére 
vetkőztetett, ugyancsak emberi csontváz, élethű méretben 
kapaszkodik a tábla másik felébe Ha biológia, akkor 
csontváz gondolta a díszletező. Valóban, van a biológiá-
nak olyan része, ami az emberi csontvázzal foglalkozik. 
Telitalálat, 

cjsakhogy beleképzelem magam néhány ezer ifjú vizs-
J f j gázó helyzetébe, akik feladatmegoldás közben a kör-

müket rágják a képernyő előtt, és remenykednek. Ekkor 
beúszik u koponya meg a csontváz, melyeket (biológia ide 
vagy oda) meg egyetlen optimista mozgalom sem használt 
szimbólumként. Amikor ezernyi fiatal a: úgynevezett 
jövőjét vizslatja, ott van neki a csontváz, ami a táblával 
együtt néha meg-megrezdül. Legyen ez intő példa. Ha nem 
tanulsz rendesen. így fogsz kinézni' A szorgalom, mint az 
ijedtség függvénye. Egy kis kedvébresztó: talán azok a 
diákok, akik kedvelik a horrort, ezentúl belehúznak a bio-
lógiába. 

De a díszletezők dicséretére legyen mondva, a matek 
példák megoldásánál már kivitték a Samut a raktárba: 
jövőre ugyanitt, lehet ismételni, mondták neki, és megve-
regették a profilját. 
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840 település 
- mélyponton 

A kormány rendeletben 
határozta meg a terület-
fejlesztés kezdvezmé-
nye/.ett területeinek körét 
az egyes térségek munka-
nélküliségi arányai alap-
ján. A jegyzék a tavaly 
december 20-i adatokat 
veszi figyelembe, s azokat 
a településeket tartalmaz-
za, amelyeken a munka-
nélküliség aránya elérte, 
illetve meghaladta az or-
szágos átlag másfélsze-
resét, vagyis 16,8 száza-
lékot. Ezen a jogcímen az 
idén 840 település tarthat 
igényt a Területfejlesztési 
Alap támogatására. 

• A legutóbbi szegedi köz-
gyűlés a késő éjszakai órák-
ban adta áldását ahhoz, hogy a 
Providencia Biztosító Rt. 22 
millió forintért megvásárol-
hassa a Fáklya mozit. A kép-
viselők a szó szoros értelmé-
ben mindösszesen az eladás-
hoz való hozzájárulásról sza-
vaztak, hiszen a város csak 
résztulajdonosa volt a film-
színháznak. vagyis a tényleges 
„gazdának", a Mozgó-Kép 
Kft.-nek. Az új tulajdonos 
képviseletében Rácz Zoltán, a 
Providencia Rt. igazgatási ve-
zetője válaszolt kérdéseinkre. 

• A Providencia azért 
adott ki 22 millió forintot a 
Fáklyáért, hogy további 
10-12 millióért lebonthas-
sa. Igaz-e a hír? 
- Igaz. A Mozgó-Kép Kft. 

ügyvezető igazgatójával úgy 
egyeztünk meg. hogy a sza-
badtéri ideje alatt még üzemel 
a mozi, és eközben a Korzó 
Moziban sor kerülhet egy ki-
sebb felújításra. A Fáklyát au-
gusztus 20-án zárják be, meg-

0 KÉRDÉS 

A Fáklya vevőjéhez 

Díszudvar lesz a mozi helyén 
kezdődik a mozitechnika le-
bontása, és mi szeptember 1-
jén vehetjük birtokba. Utána 
bontunk, ami valóban 10-12 
millióval drágítja meg a mint-
egy 200 millióra tervezett pa-
lota-rekonstrukciót. A Szé-
chenyi tér 6. felújítási tervei 
különben csak néhány ponton 
módosulnak, azzal, hogy az 
utcai front ablakait visszahe-
lyezzük. A bontást a terület 
helyreállítása követi, gyö-
nyörű, mediterrán hangulatú 
díszudvart képzeltünk el. A 
Gösser - amely továbbra is 
bérlője marad az épületnek -
például kerthelyiséget nyithat 
a Horváth Mihály utca felé. 

• A biztosító 1993 elején 
vetett szemet a hadkiegé-
szítő parancsnokság által 
otthagyott és siralmasan 
lelakott épületre. Megérte? 
- A Széchenyi tér 6. az 

osztrák tulajdonosnak is 
tetszett. A cég csak olyan 
épületekre áldoz, amelyek 
városképi jelentőségűek, 
vagyis sosem bontják le őket. 
amelyek központi fekvésűek 
és értékállóak. A kiválasztott 
palota megfelel ezeknek az 
elvárásoknak. A jövőben két 
biztosító kap benne helyet, a 
Providencia és Generáli Bu-
dapest Rt. A várostól másfél 
éves huzavona után 110 

Rácz Zoltán 

millió forinért sikerült 
megvásárolni, a felújítás -
mint már említettem - 200 
millióba kerül. Szerencsére a 
födémekhez nem kell nyúlni, 
az elődők nagyon jól megépí-
tették, a belső, az ötvenes 
években húzott elválasztó fa-
laktól viszont megszaba-
dulunk. Már a Széchenyi tér 6. 
megvételekor kértük a Fáklyát 
is, mivel a telekkönyben is 
egyben szerepelt a Széchenyi 
tér 6.-tal. rontotta a város-

képet, s hogy még bonyolul-
tabb legyen a helyzet, a mi 
épületünkben van jelenleg is a 
mozipénztár és a vizesblokk. 
De a régi adminisztráció nem 
merte bevinni a közgyűlés elé. 

• Ennek az volt az oka, 
hogy a Fáklyára egy másik 
vevő is jelentkezett, az 
Amerikai Ház Kft. szemé-
lyében ? 
- Többek között igen. Az 

Amerikai Ház Kft. is bontásra 
szerette volna megvásárolni a 
mozit. A kettőnk egy évig 
tartó versengésében azért 
győzhetett a Providencia, mert 
a város számára megnyugtató, 
hogy egy tőkeerős cég áll a 
rekonstrukciós tervek mögött. 
Ráadásul mi garantálni tudtuk, 
hogy a ház és az utca vissza-
kapja az eredeti arculatát, to-
vábbá közüzemi beruházást is 
bígérhettünk: egy trafót ve-
szünk. amelyet aztán átadunk 
a Démásznak üzemeltetésre. 

Fekete Klára 
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