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A pártok népszerűségéről 
A különböző közvélemény-kutató cégek szerint rohamosan csökken 
az MSZP előnye a Fidesz-MPSZ-szel szemben. A Sonda Ipsos szerint 
már fej fej mellett halad a két párt, a Gallup minimális Fidesz-előnyt 
jelez, a Medián is a szocialisták előnyének csökkenéséről beszél, de 
nála a biztos szavazók körében még mindig 11 százalékponttal a na-
gyobbik kormánypárt vezet. Kíváncsiak voltunk, hogy Nógrádi Zol-
tán, a Fidesz-MPSZ megyei elnöke és Újhelyi István, az MSZP elnök-
ségi tagja hogyan értékeli a közvélemény-kutatók adatait. 

Nógrádi Zoltán szerint három pil-
léren nyugszik a siker. A Fi-
desz-MPSZ megyei elnöke úgy 
véli, az elmúlt időszakban az el-
lenzéknekvégre sikerült markán-
san megjelenítenie véleményét a 
parlamenti politikában. - Igaz, a 
stílus nem mindig volt megfelelő 
- jegyezte meg a politikus, ugyan-
akkor hozzátette: mind az egész-
ségügyi, mind a közoktatási tör-
vénnyel, illetve a Büntető tör-
vénykönyv módosításával kap-
csolatban sikerült elmondaniuk 
kételyeiket, amelyek szerinte 
megegyeztek a választók többsé-
gének aggályaival. Nógrádi rend-
kívül nagy jelentőséget tulajdonít 
annak is, hogy az emberek megér-
tették a szövetségi politizálás po-
zitív üzenetét, és egyre nagyobb 
számban támogatják a Fideszt. 

- A Szövetség irányába vezette 
a választókat a kormány elhibá-
zott gazdaságpolitikája is - fogal-
mazott a megyei elnök. Nógrádi 
Zoltánnak meggyőződése, hogy 
az embereknek optimista jövő-
képre van szükségük, és ezt nem 
kapják meg a kormánytól és a 
kormánypártoktól, hiszen a gaz-
dasági nehézségeket már saját 
életükben is érzik. 

Újhelyi István, az MSZP or-
szággyűlési képviselője azt 
mondta, pártjában természetes-
nek érzik, hogy a közvéle-
mény-kutatások szerint élese-
dett a harc a két vezető politikai 
csoport között. - Egy választási 
ciklusban nem lehet rajt-cél győ-
zelmet aratni, az számít, hogy a 
ciklus végére sikerül-e teljesíte-
nünk választási programunkat. 

Ekkor mérhető majd csak le, 
mennyire elégedettek az embe-
rek az MSZP munkájával - fogal-
mazott Újhelyi. A kormánypárti 
képviselő úgy látja, összességé-
ben még mindig magabiztosan 
vezet az MSZP. Népszerűségük 
csökkenését a fiatal politikus az-
zal magyarázta, hogy a kormány-
zat jelentős változtatásokat haj-
tott végre olyan kényes területen 
mint például az egészségügy, ami 
komoly társadalmi vitát .gene-
rált. - A Fidesz még magához ké-
pest is durva, demagóg módon 
reagált ezekre a kormányzati lé-
pésekre, és ezzel valóban sikerül 
a szavazók néhány százalékát el-
bizonytalanítania - mondta. 

A képviselő véleménye az, 
hogy az MSZP szavazóbázisa to-
vábbra is rendkívül stabil, azokat 
azonban, akik mégis elbizonyta-
lanodtak, meg kell győzni arról, 
hogy hosszú távon eredményt 
hoznak a mostani változások. 

- Nekünk nem a Fideszre, ha-
nem továbbra is a kormányzati 
munkára kell koncentrálnunk -
tette hozzá. 

K.B. 

Július 1 -jén megkezdi működését a szegedi ítélőtábla 

Gyilkosságok a táblabíróknál 
Július elsején megkezdi az ítél-
kezést a Szegedi Táblabíróság. 
Az ítélőtáblára eddig több mint 
700 ügy érkezett. 

Január elsejével hozták létre ha-
zánkban az ítélőtáblákat. Az el-
múlt hónapokban Szegeden, Pé-
csett és Budapesten az ítélőtáb-
lák szervezetének kiépítése zaj-
lott, pályázatok útján betöltötték 
a bírói álláshelyeket, s megkez-
dődtek az előkészületek az ítél-
kezésré is. 

Heidrich Gábor, a Szegedi Táb-
labíróság elnöke elmondta, júni-
us 25-éig mintegy százötven, el-
ső fokon már megtárgyalt, de fel-
lebbezés alatt álló büntetőügy ér-
kezett hozzájuk. Ezek között 
mintegy nyolcvan perben ember-
ölés, illetve annak kísérlete mi-
att született az első fokú ítélet. 
Emellett több mint ötven életve-

szélyt, öt halált okozó testi sértés 
is az ítélőtáblához kerül. A többi 
ügy gazdasági bűncselekmény, 
rablás, kábítószerrel, illetve lő-
fegyverrel való visszaélés. 

A polgári ügyszakban 126 fel-
lebbezett polgári peres ügy már 
az ítélőtábla bíráinál van, de 
dönteniük kell majd ötvennél 
több, alapítványok és egyesüle-
tek fellebbezési ügyében éppen 
úgy, mint 109, gazdasági szerve-
zetek közötti fellebbezéses peres 
ügyben és 215 peren kívüli fel-
számolási vitás kérdésben - szol-
gált adatokkal Heidrich Gábor. 

Mint megtudtuk, július hónap-
ban megkezdődik például B. Ist-
ván másodfokú pere, akit a 
Csongrád Megyei Bíróság azért 
vont felelősségre, mert élettársát 
és szállásadóját szúrta meg. G. 
András békéscsabai férfi különös 
kegyetlenséggel elkövetett em-

berölés miatt áll bírái elé. P. Sán-
dor különös kegyetlenséggel, 
több emberen elkövetett ember-
ölési ügye is a Szegedi Táblabíró-
sághoz került. A férh először 
Hódmezővásárhelyen élő barát-
nőjét ölte meg, majd Békéssám-
sonon volt élettársával végzett. A 
makói D. Miklós pedig halált 
okozó testi sértés miatt kapott el-
ső fokon 3 év 8 hónapi börtön-
büntetést, de hogy végül mennyi 
időt kell a rácsok mögött töltenie, 
majd a táblabíróságon derül ki. 

A Szegedi ítélőtábla ünnepé-
lyes összbírói értekezlettel kezdi 
meg ítélkezési munkáját a jövő 
héten. Erre a július 3-i tanácsko-
zásra többek között meghívták 
Lomniczi Zoltánt, a Legfelsőbb 
Bíróság elnökét, és Polt Péter 
legfőbb ügyészt is - tudtuk meg 
Heidrich Gábortól. 

B. Z. 

Oláh György Klebelsberg-díjat kapott Szegeden 

A fiatalokon múlik a jövő Mamapénz 

A köztársasági elnök avatta fel a forradalmár emléktábláját 

Mádl Ferenc Derekegyházon 

A köztársasági elnök megtekintette a község könyvtárát. Fotó: Tésik Attila 

A derekegyházi születésű, veszprémi piarista tanár, Brusznyai 
Árpád emléke előtt tisztelegtek tegnap szülőfalujában. Mádl Fe-
renc köztársasági elnök, aki ismerte a tanárt, emléktáblát avatott 
tiszteletére, és megnyitotta a község könyvtárát, mely szintén 
Brusznyai nevét viseli. 

A köztársasági őrezred biztosítá-
sa mellett érkezett tegnap De-
rekegyházra Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök. Először a régió ve-
zető politikusai fogadták a falu 
központjában, majd útban 
Brusznyai szülőháza felé, kö-
szöntötték őt az odasereglett fa-
lubeliek. Az elnök a falu lakóitól 
munkájuk iránt érdeklődött, s 
azt kívánta, a lehetőségekhez 
mérten bőséges legyen az idei 
termés. 

Az emléktábla-avató ünnepsé-
gen Szabó István polgármester 
leszögezte: nem véletlen, hogy 
Brusznyai Árpád emléke túlél 
minden hatalmat. Az igazi tisz-
tességes helytállás híre ugyanis 
szájról szájra terjed, a megbecsü-
lés így válik köztiszteletté. De-
rekegyház szülötte azokban az 
októberi napokban a közakarat 
révén lett a veszprémi forradalmi 
bizottság elnökévé, s a forrongó, 
agresszív hangulatban ő a békés 
megoldásokat kereste, például 

gondoskodott a szovjet katonák 
ellátásáról is. Vállalt szerepéért 
koholt vádak alapján halálra ítél-
ték, a legenda szerint a Him-
nusszal búcsúzott az"élőktől. 

Mádl Ferenc köztársasági elnök 
arról beszélt, hogy Brusznyai Ár-
pád mártírhalála árán váltotta 
meg a maga polgárjogát, De-
rekegyház lakói számára ez olyan 
üzenet, melyből erkölcsi erőt bár-
mikor meríthetnek. A veszprémi 
piarista gimnázium tanárát a köz-
társasági elnök személyesen is-
merte, hiszen testvérei közül töb-
bet is tanított. A diákjai rajongtak 
érte. A dunántúli város egyik épü-
letének falán két emléktábla áll, 
Batsányi Jánosé és Brusznyaié: e 
két névben, lia tetszik, „ölelkezik" 
a haza, a szabadság és az európai-
ság eszméje. Kalmár Márton alko-
tása most már ebben a faluban is 
hirdeti a hős emlékét. 

A köztársasági elnök lapunknak 
elmondta: 1956 méltó ünneplése 
az országban még várat magára, 

azonban példaértékű, ahogyan ez a 
kis közösség kifejezte gondolatait a 
forradalommal kapcsolatban. Hoz-
zátette: Brusznyai azokban a na-
pokban felmagasztosult, azért is vá-
lasztották meg a forradalmi bizott-
ság elnökévé, mert megbíztak ben-
ne, hiszen a humánus, keresztény 
hitnek áldozatos apostola volt. A 
közéletben ugyanezzel a csendes, 
alázatos emberségével győzött meg 
mindenkit, s lett népszerű. 

Az ünnepségre eljött Brusznyai 
Margit, az egykori tanár leánya 
is, aki háromesztendősen látta 
édesapját utoljára. Mint mondta: 
egész életében hiányzott neki, de 
egy ilyen alkalom némi öröm-
mel, s elégtétellel tölti el. 

Az újonnan megnyíló könyvtá-
rat Mádl Ferenc és Frank József, a 
megyei közgyűlés elnöke adta át a 
nagyközönségnek, majd a köztár-
sasági elnök és a meghívottak a 
vadászházban költötték el az ebé-
det. Az elnök Derekegyházról egy 
órakor Békéscsabára ment, ahol a 
menekült családok gyermekei 
számára épült otthont avatta fel. 
Itt-tartózkodását ezután a falu 
történetének legjelentősebb ese-
ményei között tartják számon. 

B. G. 

Folytatás az 1. oldalról 

A nagy nemzetközi elismertségnek örvendő 
tudós tegnap a Szegedi Tudományegyetem 
Klebelsberg Kunó-díját vette át Mészáros Re-
zsó rektortól az aulában rendezett ünnepsé-
gen. Az egyetem által alapított díjat a tudo-
mány, az oktatás, a művészetek területén ki-
emelkedő, alkotó személyiségek kaphatják 
meg, akik a tudományos eredmények és a kul-
turális értékek nemzetközi elismeréséhez és 
elfogadtatásához szakmai, közéleti, diplomá-
ciai eszközökkel jelentős mértékben járultak 
hozzá. Oláh Györgynek a szegedi egyetem 
nemzetközi megismertetésével kapcsolatos 
tevékenységét köszönték meg a díjjal. 

Míg korábban az országok jövőjét a területük 
nagysága, vagy a természeti kincseik mennyi-
sége határozta meg, napjainkban és ezután 
minden ország jövője azon múlik, mit tudnak, 
mennyire fölkészültek, milyen minőségű ok-
tatást kapnak a fiatal generációk - mondta 
Oláh György a kitüntetés átvétele után. - Az 
oktatás összefügg a tudományos kutatással, 
föltételezik egymást, kölcsönösen hatnak egy-
másra. Jól tanítani csak akkor lehet, ha ered-
ményes a kutatómunka. Hogy ez sokba kerül? 
A tudományra és az oktatásra fordított pénz 
nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe - han-
goztatta a tudós. Kifejezte azt a reményét, hogy 
a kutatás és a jövő nemzedékek oktatása olyan 
területek, amelyek fölötte állnak a politikának, 
nem függenek ennek változásaitól. 

A Nobel-díjas kémikus beszélt Klebelsberg 
Kunó példájáról is, aki tudta, hogy az iskolák 
alapításával az ország jövője alapozódik, és 
akinek Szeged és egyeteme is sokat köszön-
het. - Büszke vagyok rá, hogy a szegedi egye-
tem családjához tartozhatom - köszönte meg 
mostani díját Oláh György, akit egyébként a 

Oláh György Nobel-díjas tudós a szegedi kitüntetéssel. 

jogelőd József Attila Tudományegyetem 
1995-ben díszdoktori címmel is kitüntetett. 

A délelőtti ünnepélyes díjátadás után Oláh 
György előadást tartott a Szent-Györgyi Al-
bert tiszteletére Szegeden rendezett, három-
napos nemzetközi konferencián, amelynek 
címe: A kémia szerepe a molekuláris gyógy-
ászat fejlődésében. Késő délután azokkal az 
általános- és középiskolás diákokkal találko-
zott a Szegedi Akadémiai Bizottság székházá-

Fotó: Schmidt Andrea 

ban, akik az idei országos kémiai diákköri 
versenyeken első helyezést értek el. 

A tegnapi egyetemi ünnepségen új PhD-dok-
torokat is avattak. Az általános orvostudomá-
nyi karról tíz, a gyógyszerészkarról három, a 
bölcsészkarról nyolc, a természettudományi 
karról harmincnyolc, valamint egy jogász és 
három közgazdász doktoranduszhallgató tett 
esküt és avatták őket PhD. doktorrá. 

S. E. 

BÁTYI Z O L T Á N 

Most vannak csak nagy zavarban a kisgyermeket nevelő anyu-
kák. Persze csak azok, akik nagyon erősen bíznak abban, hogy ha-
marosan szép pénz üti a markukat. S hogy miért ráncosodik a 
gondtól a homlokuk' Mert fogalmuk sincs, kinek a nevét áldják a 
mulasztás miatt. Történt ugyanis hajdanán (1979-et írtunk ak-
kor), hogy jött egy rendelet, miszerint a gyesen lévő kismamák jö-
vedelempótló támogatásra tarthatnak igényt. Ezt a szabályozást 
ugyan később eltörölték, ám a sok hivatali hercehurca közepette 
elfejtették hatályon kívül helyezni a rendeletet. 

És erre a hanyagságra fény derült. Többen is bírósághoz fordul-
tak, s a jelen állás szerint 320 ezernél is több családnál csengethet 
a postás - pénz hoztam, kérem tisztelettel. Havi 6 ezer 700 forint-
ról van szó, amit 2002 márciusától számítva, három évre vissza-
menőleg kaphatnak meg az arra jogosultak. S hogy ez mennyibe 
is fog kerülni az államkasszának' Nos, erre is készült már számí-
tás: akár 30 milliárdot is meghaladhatja a kifizetni való, miköz-
ben a költségvetés erre az esztendőre összesen 44 milliárdot szánt 
a kismamák megsegítésére. 

Hogy honnan lesz erre pénz ? Ne firtassuk. Legyen, csak ennyi a 
lényeg. Mert ha valakik, hát a kisgyermeket nevelők igazán meg-
érdemlik, hogy meginduljon a államkincstári átcsoportosítás. És a 
milliárdok mozgásából végre az anyukák is érezzék: azért ez az 
ország messze nem oly szegény, mint azt ők hiszik, amikor ájul-
doznak egy-egy gyerekcipő árának láttán. 

Tudom, még a legszerencsésebb mamapénzre jogosultak sem 
vehetnek majd sarokházat a váratlanul jött forintokból, de nem is 
hiszem, hogy ezt terveznék. A napi fillérezgetésben tarthatnak 
csupán egy csöppnyi szünetet, a turkibutik helyett választhatják 
végre az áruház gyermekosztályát, amikor új ruháért indulnak. S 
talán még az is eszükbe juthat - mi lenne, ha a gyereküket életé-
ben először elvinnék nyaralni. 

Hogy az is kap pénzt, akit nem szorongat ennyire a szegénységi 
Ha jár, miért ne kapna • De az ő sorsuk, örömük most nem tud 
annyira foglalkoztatni. Ugyanis ők vannak sokkal kevesebben. S 
ez bizony még annál is nagyobb baj, mint az, hogy valaki elfelej-
tett egyszer egy jogszabályt törölni. 


