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M5: kiszámíthatóbb 
viszony, matricával 
KECSKEMÉT (MTI) 

Az AKA Rt. nem zárkózik el a 
matricás rendszer bevezetésétől. 
- Az M5-ös autópálya matricás 
rendszerbe való bevonásától a 
gyorsforgalmú út koncessziós tu-
lajdonosa és üzemeltetője nem 
zárkózik el - nyilatkozta csütör-
tökön Kecskeméten Harmath 
László, az Alföld Koncessziós 
Autópálya Részvénytársaság 
|AKA RT.) vezérigazgató-helyet-
tese. Harmath László, aki 
Bács-Kiskun megye székhelyén 
az M5-ös autópálya közbiztonsá-
gával összefüggő rendezvényen 
vett részt, emlékeztetett Csillag 
István gazdasági és közlekedési 
miniszter azon keddi, parlamen-
ti kijelentésére, miszerint re-
mény van arra, hogy erre az au-
tópályára is kiterjedjen az egysé-
ges matricarendszer. - Az AKA 
Rt., amely javaslatait az előző 
kománynak még az elmúlt év 

szeptemberében benyújtotta, 
régóta készen áll a tárgyalásokra, 
s szintén reméli, hogy azok az új 
kormány képviselőivel rövidesen 
megkezdődhetnek - közölte a ve-
zérigazgató-helyettes. Arra hi-
vatkozva, hogy folyamatban lévő 
ügyeknél „ez nem szokás", egy-
előre nem volt hajlandó elárulni 
az ellentételezésként kért összeg 
nagyságát. - Az M5-ös autópá-
lyán lelenleg Budapest és Kecske-
mét között, mindkét irányban 
megközelítőleg azonos számban, 
napi 12 ezer jármű közlekedik, a 
Kecskemét és Kiskunfélegyháza 
közötti szakaszon pedig 6 ezer -
válaszolt a feltett kérdésre Har-
math László. Megítélése szerint 
a matricás rendszer bevezetése 
után az M5-ön hozzávetőleg 
ugyanolyan mértékű forgalom-
növekedés várható, mint az 
M1 -esen, ahol 60 százalékkal 
emelkedett a forgalom a matrica 
bevezetését követően. 

Orbán Viktor vagyongyarapodását vizsgálnák 

Zavaró aránytalanság 
BUDAPEST (MTI) 

Orbán-ügy van, amit az Ország-
gyűlés mentelmi bizottsága a Fi-
desz minden igyekezete és zavar-
keltése ellenére ki fog vizsgálni -
jelentette ki Arató Gergely szoci-
alista országgyűlési képviselő. 
Török Zsolt (MSZP) rámutatott: 
lassan két hete különböző talál-
gatások és számok jelennek meg 
Orbán. Viktor volt miniszterel-
nök bevallott vagyongyarapodása 
és bevallott jövedelme arányta-
lanságának kérdésében. - Sokan 
gondolják úgy, hogy a vagyongya-
rapodás mértéke nagyobb, mint 

amire a miniszterelnöki fizetés-
ből telt volna - fogalmazott. 

Arató Gergely a Medgyessy Pé-
ter vagyonnyilatkozatát érintő fi-
deszes kezdeményezésekkel kap-
csolatban kijelentette: a kor-
mányfő vagyonnyilatkozata 
megfelel a tényeknek, és a va-
gyonnyilatkozatokra vonatkozó 
szabályozásnak is. A kormány-
párti képviselők megerősítették 
korábbi bejelentésüket: vagyon-
nyilatkozattal kapcsolatos eljá-
rást kezdeményeztek Szili Kata-
linná], az Országgyűlés elnöké-
nél Orbán Viktor országgyűlési 
képviselővel szemben. 

GLÓBUSZ 
DOHÁNYOZNI TILOS 
A Vatikánban hétfőtói szigorúan 
tilos lesz a dohányzás. A füstö-
lést tiltó tfjrvényt II. János Pál 
pápa még e hónap elején írta alá, 
és csütörtökön hirdették lei. 

ARAFAT DEKRÉTUMA 
Jasszer Arafat palesztin elnök az 
új belügyminisztérium fennha-
tósága alá helyezte az úgyneve-
zett megelőző biztonsági szolgá-
latokat, a rendőrséget és a polgári 
védelmet. A Palesztin Hatóság 

nagy ívű, 100 napos reformter-
vet jelentett be. 

VAJDASÁG CÍMERE 
A vajdasági parlament határoza-
tot fogadott el, amely értelmében 
a tartománynak ezentúl saját cí-
mere lesz. A Vajdaság új címere 
három egymástól jól elkülönít-
hető részből áll majd, amelyek 
azt jelképezik, hogy a tartomány 
három történelmi megyéből jött 
létre: Bácskából, Szerémségből 
és Bánátból. 
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A Medgyessy-ügy fejleményei 

Dávid és Kuncze szempontja 
BUDAPEST (MTI) 

Dávid Ibolya szerint a Med-
gyessy-ügy nem jogalkotási vagy 
közjogi, hanem morális kérdés, 
és nemcsak a miniszterelnök te-
kintélyéről van szó, hanem az 
egész országéról. Erről az MDF 
elnöke, az Országgyűlés alelnöke 
beszélt a Mádl Ferenc köztársa-
sági elnökkel folytatott csütörtö-
ki megbeszélését követően újság-
írók előtt, Budapesten. - Miután 
Medgyessy Péter úgy határozott, 
hogy nem mond le, és a koalíció 

pártjai is bizalmat szavaztak ne-
ki, most az dönti el a kérdést, 
hogy lehetnek-e olyan új tények, 
amelyek ezt a döntést megvál-
toztathatják - mondta Dávid 
Ibolya, hozzáfűzve: ez az MDF 
által kezdeményezett vizsgálóbi-
zottság munkáján múlik. 

Alkotmányos válságról nem 
beszélhetünk és nem is beszél-
hettünk korábban sem - jelen-
tette ki az SZDSZ elnöke azt kö-
vetően, hogy a Parlamentben 
megbeszélést folytatott a köztár-

sasági elnökkel a kormányfő 
múltjával összefüggő, korábban 
nyilvánosságra került üggyel 
kapcsolatban. Az államfő a héten 
fogadta a négy parlamenti párt 
elnökét, hogy tájékozódjon a 
Medgyessy-ügyről; a kormányfő-
vel pénteken folytat megbeszé-
lést. Kuncze Gábor leszögezte: a 
koalíció stabil, a kormány pedig 
élvezi a koalíciós pártok támoga-
tását és megvalósítja programját. 
A szabad demokrata pártelnök 
jelezte: megkérdezte az államfőt, 
hogy szoktak-e a múltjukról be-

Húszmilliárd dollárt áldoznak a tömegpusztító fegyverek felszámolására 

Gonoszok alól a szőnyeget 

Bush elnök jókedve ráragadt az asztal mellett ülőkre: balról Gerhard Schröder német kancellár, Sil-
vio Berlusconi olasz kormányfő, Romano Prodi, az Európa Bizottság elnöke, Jósé Maria Aznar spa-
nyol és Koidzumi Dzsunicsiro japán kormányfő foglal helyet. MTI Telefotó/AP/Mihail Metzel 

KANANASKIS (MTI) 

A G8 országcsoport Kanadában 
tanácskozó vezetői megállapod-
tak abban, hogy 20 milliárd dol-
láros alapot hoznak létre a volt 
Szovjetunió utódállamaiban ta-
lálható tömegpusztító fegyverek 
felszámolásának finanszírozásá-
ra. A Nyolcak csoportja a világ 
hét vezető piacgazdasági alapon 
álló hatalmát (az USA-t, Kana-
dát, Japánt, Németországot, 
Nagy-Britanniát, Franciaorszá-
got és Olaszországot), valamint 

Oroszországot tömöríti. E nyolc 
ország vezetői a kanadai Alberta 
tartomány Kananaskis nevű 
hegyvidéki üdülőhelyén szerdán 
kezdték meg kétnapos tanácsko-
zásukat. A 20 milliárd dolláros 
alapról létrejött megállapodás 
azt célozza, hogy az Oroszország-
ban, illetve a volt Szovjetunió 
más utódállamaiban felhalmo-
zott tömegpusztító fegyverkész-
leteket fel lehessen számolni, 
mielőtt azok esetleg gonosz 
szándékú államok, illetve terro-
risták kezére jutnának. Az USA 

az alap felét fizeti, a másik 10 
milliárdot pedig a többiek adják 
össze. Oroszországnak 30 ezer 
nukleáris fegyver - valamint 
nagy mennyiségű dúsított uráni-
um- és plutóniumkészlet - ártal-
matlanná tételéhez kell segítsé-
get nyújtani. Vlagyimir Putyin 
orosz elnök emellett jelentős 
diplomáciai sikert is elért a kana-
naskisi találkozón: a résztvevők 
megegyeztek abban, hogy a G8 
országcsoport 2006-ban tartan-
dó csúcsértekezletét Oroszország 
rendezheti meg. 

Elismerés dr. Füzesi Kristófnak 

Semmelweis Ignác születésének 184. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Vígszínház-
ban, ahol beszédet mondott Medgyessy Péter kormányfő. Csehák Judit egészségügyi, szociális és csa-
ládügyi miniszter szakmai elismeréseket adományozott. Felvételünkön: a miniszteraszony dr. Füze-
si Kristóf egyetemi tanárnak (Szegedi Tüdom'ányegyetcm, Gyermekgyógyászati Klinika) nyújtja át a 
B a t t h y á n y - S t r a t t m a n n Lász ló-d í ja t . MTI Telefotó: Kovács Attila 

Vezetőváltás a Defend Kft.-nél 

Csintalan is távozik 
BUDAPEST (MTI) 

Csintalan Sándor, a Defend Kft. 
ügyvezető igazgatója a fő tulajdo-
nosok, az MFB és a Magyar Posta 
kezdeményezésére június 27-i 
hatállyal közös megegyezéssel 
távozik a cég éléről - közölte 
László Boglár, az MFB sajtószóvi-
vője. A Defend Kft. rendkívüli 
taggyűlésén döntöttek arról is, 
hogy szintén távozik a kft. másik 
ügyvezető igazgatója, Gyöngyösi-

né Szabó Ágnes is. A társaság új 
ügyvezető igazgatója Ruska 
Zsolt, illetve Mári Imre lett. A 
taggyűlés Csintalan Sándor kez-
deményezésére elfogadta azt a ja-
vaslatot is, hogy a KEHI folytas-
son vizsgálatot a Defend 
Kft.-nél, amely kiterjed a gazdál-
kodásra. László Boglár közölte: 
az egyik ügyvezető igazgató, Rus-
ka Zsolt belügyminisztériumi és 
nemzetbiztonsági hivatali ta-
pasztalattal is rendelkezik. 

szélni azok, akik beszélgetést 
folytatnak vele. - Azt mondta, 
hogy ez többnyire nem jellemző 
- tette hozzá Kuncze Gábor. Az 
SZDSZ elnöke egy kérdés kap-
csán elmondta: nincs abban a 
helyzetben, hogy a köztársasági 
elnök felhatalmazása nélkül 
részletesen ismertesse beszélge-
tésük tartalmát. Kitért arra, hogy 
a köztársasági elnöknek az alkot-
mányban rögzített feladatai van-
nak, azonban - mint mondta -
ezek a feladatok nem alkalmaz-
hatóak a jelenlegi helyzetben. 

RÖVIDEN 
PONTOSÍTÁS 
Az MSZP sajtóirodájának kéré-
sére tájékoztatjuk előfizetőinket, 
hogy - a csütörtökön közölttől 
eltérően - az MSZP közsajtó-pa-
naszvonalának száma helyesen: 
459-72-00. 

KELLER KARRIERJE 
Keller László szocialista parla-
menti képviselőnek a Miniszter-
elnöki Hivatal politikai államtit-
kárává történő kinevezését kez-
deményezi Medgyessy Péter mi-
niszterelnök. A miniszterelnök a 
közpénzek felhasználásával kap-
-csolatos ellenőrzési rendszerek 
összehangolását szabta feladatul 
az új politikai államtitkár szá-
mára, az átláthatóság és ellen-
őrizhetőség követelményének 
megfelelően, valamint a tiszta 
közélet jegyében. 

TERRY BLACK 
Felfüggesztette a Rácz Károly, is-
mert nevén Terry Black által ne-
velt gyermek kiadásáért indított 
pert csütörtökön a másodfokon 
eljáró Fővárosi Bíróság addig, 
amíg az üggyel összefüggő köz-
igazgatási perekben jogerős ítélet 
születik. 

HÁROM CSALÁD 
A móri fegyveres bankrablás ál-
dozatainak hozzátartozói közül 
már három család szándékozik 
pert indítani az Erste Bank ellen 
- közölte Magyar György ügyvéd. 
A fegyveres rablásban meghalt 
biztosítási szakember hozzátar-
tozóitól már megkapta a megbí-
zást a jogi eljárás lefolytatására. 
A bank két elhunyt alkalmazott-
jának hozzátartói pénteken be-
szélik meg vele az eljárással kap-
csolatos részleteket. 

HÓNIG PÉTER 
Az ÁPV Rt. igazgatósága Hónig 
Pétert jelöli a Dunaferr Rt. el-
nök-vezérigazgatójának a társa-
ság pénteki közgyűlésén - mond-
ta Mészáros Tamás, az ÁPV Rt. 
elnöke. Megerősítette: nem válik 
szét a vasműnél az elnöki és a ve-
zérigazgatói funkció. Hozzátette: 
a válságkezelés egységes irányí-
tást igényel. 

MVSZ KONTRA DURAY 
Ötmillió forintos kártérítési pert 
indított a Magyarok Világszövet-
sége (MVSZ) Duray Miklós szlo-
vákiai magyar politikus, a szer-
vezet korábbi elnökségi tagja el-
len. 

Ahol a szocializmus örök marad 
HAVANNA (MTI) 

A szocializmus „megmásíthatat-
lan" Kubában a szigetország al-
kotmánymódosítása után, ame-
lyet a várakozásoknak megfelelő-
en egyhangúlag szavazott meg a 
törvényhozás háromnapos rend-
kívüli ülésszakán. A kubai nem-
zetgyűlés képviselői név szerinti 
szavazáson mondtak igent az 

örökös szocializmusra, azt köve-
tően, hogy Fidel Castro államfő 
szokásos többórás (most három-
órás) beszédében taglalta az al-
kotmánymódosítás szükségessé-
gét. Azt hangoztatta, hogy „im-
már nem létezik többé a kapita-
lizmushoz való vissza visszaté-
rés elméleti lehetősége", továbbá 
Kubának „ma még nagyobb 
szüksége van a szocializmusra, 

mint bármikor korábban". A ku-
bai alkotmány első cikke éppen 
azt a megállapítást tartalmazta 
eddig, hogy Kuba szocialista ál-
lam. A módosítás szerint beleke-
rül ide, hogy „megmásíthatat-
lan" - az alkotmányügyi és jogi 
bizottság javaslatára erre a „pon-
tosabb" fordulatra változtatták a 
korábban elképzelt „érinthetet-
len" jelzőt. 
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