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Az MDF-frakció módosító indítvá
nyokat nyújt be a jövő évi költségvetéshez annak érdekében, hpgy a
civil szervezetek állami támogatá
sát legalább hat százalékkal, az inf
lációnak megfelelő mértékben nö
velje a kabinet - mondta Herényi
Károly pénteki tájékoztatóján. Az
MDF frakcióvezetője szerint a tör
vénytervezetben a kormány az ed
digiekhez képest 18-26 százalékkal
több pénzt vesz el a civil szerveze
tektől. Török Zsolt az MSZP nevében
visszautasította ezt. Píangsúlyozta:
a Nemzeti Civil Alapprogram több
mint hatmilliárd forintot oszt szét a
civil szervezetek között. A kormány
ezen kívül 300 milliárdot fordít az
elesettek felzárkóztatására. (MTI)
MEGFESTETT UNIÓS HIMNUSZ

Kordás József, a Himnusz korábbi
megfestője a csatlakozáshoz köze
ledve megfestette az Európai Unió
himnuszát, a Beethoven IX. szimfó
niája negyedik tételének részét ké

pező Örömódát. Az olaj-vászon
technikával készült, expresszív non
figuratív alkotást a művész öt hó
nap alatt, 42 kilogramm festék felhasználásával készítette el. A fest
ményt a Képviselői Irodaházban ál
lították ki. (MTI)
KRÚDYRA EMLÉKEZNEK

Krúdy Gyula születésének 125. év
fordulójáról emlékezik meg hétfőn a
fővárosi önkormányzat kulturális
bizottsága, a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár és az Óbudai Társaskör közölte pénteken Harsányi Mária, a
társaskör kulturális munkatársa.
Krúdynak nagyon sok az óbudai vo
natkozású írása; a társaskör irodája
pedig az író 1930 és 1933 közötti lak
helye és korábbi törzshelye, a Kéhli
vendéglő között található. (MTI)
KITÜNTETETT JOGÁSZOK

Deák Ferenc születésének 200. évfor
dulója alkalmából az idén alapított
szakmai díjat adományoztak a hat jo
gászi hivatásrend egy-egy képviselő
jének a Magyar Tudományos Akadé
mia épületében pénteken. A Lomnici
Zoltán főbíró vezette kuratórium a bí
rói szférából Németh Jánost, az Alkot
mánybíróság volt elnökét, a jogtudó
sok köréből Király. Tibor akadémi
kust, az ügyészek közül Vókó Györ
gyöt, a Legfőbb Ügyészség osztályve
zetőjét, az ügyvédek köréből Takáts
Ádám ügyvédet, a közjegyzők közül
Anka Tibort, a Magyar Országos Köz
jegyzői Kamara alelnökét, a közigaz
gatási szférából Németh Jenő közigaz
gatási fejlesztési főtanácsadót része
sítette elismerésben. (MTI)

Koalíció a táppénzcsökkentés ellen

ELENGEDIK A HITEL EGY RÉSZÉT?

Az 1995-ben felvett, összesen hétmilliárd forintos, úgynevezett japán kör
nyezetvédelmi hitel egy részének,
több mint egymilliárdnak az elenge
dését kéri az Országgyűléstől Várpa
lota és hat város környéki település közölte tegnap Leszkovszky Tibor vár
palotai polgármester. A hitelt a kor
mány 2000-ben visszafizette a japá
noknak, így a hét település most az
államnak tartozik - az eddig kifize
tett összegek után még mindig több
mint hatmilliárd forinttal. Mivel az
érintett önkormányzatok bevételei
az elmúlt években jelentősen csök
kentek, a hitel törlesztése csődbe vi
heti őket - mondta Leszkovszky. A
kormány támogatja az egymilliárdos
tartozáscsökkentést. (Tudósítónktól)

Esélyegyenlőségi
programok

Szocialista módosító indítvány a korábbi kulcs fenntartására
A kormánypártok sem támo
gatják a kormány költségveté
si javaslatának a táppénz
csökkentéséről szóló pontját.
A parlamenti ellenzék és a nagyobb
szakszervezetek mellett az MSZP és az
SZDSZ is ellenzi a kormány tervét, hogy
jövő áprilistól 5 százalékkal csökkentse a
táppénz mértékét. Jelenleg a napi átlagkereset 70, illetve - rövidebb idejű befi
zetés után vagy kórházi ápolás idején 60 százalékát kapják a táppénzre jogo
sultak. A 2004-es költségvetés tervezete
szerint a 70 százalékos kulcs 5 százalék
kal csökkenne. További szigorításként
azok, akik a munkaviszonyuk megszű
nése utáni három napon belül vonulnak
betegállományba, az eddigi 180 nap he
lyett csak egy hónapig kaphatnák a táp
pénzt. Ezt szerdán jelentette be a kor
mány szóvivője. A változtatás indoklá
saként a visszaélések megakadályozásá
ra, az igazságosságra és a méltányosság
ra hivatkozott. Gál J. Zoltán közlése sze
rint ugyanis az év eleje óta 25 százalék
kal több táppénzt fizettek ki, miközben a
megbetegedések száma nem változott
jelentősen. (Ebben nyilván része volt an
nak is, hogy a bérek jelentősen nőttek az
idén, magukkal húzva a táppénzköltsé
geket. Másfelől viszont a nagyobb kere
setek után több tébéjárulékot is kell fi-

■ A TÁPPÉNZKIADÁS ÉS
A TÁPPÉNZES NAPOK SZÁMA
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zetni, tehát a két tétel végső soron ki
egyenlíti egymást. Igazi gondot tehát in
kább a táppénzszélhámosság jelenthet.)
A kormányszóvivő később azt is bejelen
tette, hogy újragondolják a terveket.
Ezt különösen indokolttá teszi, hogy
a kormánykoalíció pártjai a jelek szerint
csak most értesültek a kabinet elképzelé
seiről, noha a költségvetést - ahogy a
Miniszterelnöki Hivatal egyik vezető
tisztségviselője fogalmazott - lett volna
idejük elolvasni. Azt a kormány meg is
tárgyalta. Igaz, szocialista forrásból
szerzett információink szerint a táp
pénzről nem esett szó a kormányülésen.

Orbán és Hiller az egri falak alatt
Tegnap, az egri várvédők dia
dalának 451. évfordulóján
Hiller István, az MSZP alelnöke és Orbán Viktor, a Fidesz
elnöke is Egerben járt.
hírösszefoglalónk

A modem balközép Magyarországon
nem engedheti meg magának, hogy a
nemzetben való gondolkodást bármelyik
párt kisajátítsa, ezért az MSZP megújulá
sának egyik feltétele a szociáldemokrácia
és a nemzet kérdésének összekapcsolása

POLT MEGÁLLAPODÁSA

Polt Péter legfőbb ügyész Weimarban együttműködési megállapodást
írt alá a Holland Ügyészséggel,
amely a rendszeres információcsere
és konzultáció mellett egyebek közt
a médiával való kapcsolattartásra,
valamint az ügyészek biztonságá
nak érdekében tett intézkedésekre is
kiterjed. A megállapodást az EUtagállamok legfőbb ügyészeinek
részvételével tartott konferencia ke
retében írták alá, amelyen Polt Péter
- egyedüli EU-n kívüli legfőbb
ügyészként - munkacsoport-vezető
ként vett részt. (Munkatársunktól)

NÉPSZABADSÁG

Hiller István a várban

- jelentette ki tegnap Egerben Hiller Ist
ván, a szocialista párt alelnöke, kulturális
miniszter, aki egyebek mellett szabadtéri
színpadot és a látogatókat segítő infor
mációs rendszert adott át az egri várban.
Hiller kitért arra: a 2004 őszén megren
dezendő tisztújító kongresszus előkészí
tése érdekében három kabinetet hoztak
létre. Ha sikeresek lesznek, akkor a tiszt
újító kongresszus után továbbra is büsz
kén vállalhatja az MSZP a Magyar Szoci
alista Párt nevet és a vörös szegfűt mondta Hiller, aki beszélt arról is, hogy
szerinte a jövőben büntetést kellene fizet
niük a szocialista párt azon tagjainak,
akik azt mondják, hogy az MSZP-nek
meg kellene újulnia, ám ezért nem tesz
nek semmit. Kitérő választ adott arra a
kérdésre, hogy megpályázza-e a kong
resszuson a pártelnöki tisztet.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az egri és
Heves megyei polgári köröket tömörítő
Egri Végvár Egyesület által rendezett ün
nepségen vett részt. - Hazánk ma ismét
súlyos gondoktól senyved, ma ismét lefe
lé csúszik a lejtőn. Ezzel kapcsolatban fel
tette a kérdést: „Miért kellene a közös
gondoktól gyötört, a nehezedő megélhe
tés, munkahelyük elvesztése, vagy gyer
mekeik jövője miatt egyformán aggódó
embereknek egymással szemben állniuk
ahelyett, hogy közös erővel próbálnák
megállítani hazánk süllyedését, amelyet
a tehetetlenség, a határozatlanság és a
hozzá nem értés idézett elő? Orbán szólt
arról is: úgy tapasztalja, hogy a megosz
tás, az uszítás, a megtévesztés és az ígér
getés erői által közénk emelt magas falak
lebonthatóak, egyre alacsonyabbak, vé
konyabbak és már-már átbeszélhetünk
felettük.

Kormányülés Söj tőrön
Deák Ferenc szülőfalujában, Söjtörön tart
ma ünnepi ülést a kormány. Medgyessy
Péter miniszterelnök a haza bölcse szüle
tésének 200. évfordulója alkalmából föl
avatja a Deák-emlékházat. A kormányta
gok vonattal utaznak a helyszínre, ahol
várhatóan elfogadják a nemzeti emléke
zet programot. Ennek jegyében a kor
mány évenként szervez majd megemlé
kezéssorozatot egy-egy nagy kultúrtörté
neti jelentőségű évfordulóhoz kapcsoló
dóan. A javaslat előzménye az SZDSZ-es
vezetésű oktatási tárcánál már egy éve
zajló - a kormány előtt fekvő előterjesz
téshez képest a szakértők szerint kevésbé
protokolláris - nemzeti emlékezet prog
ram (amelynek keretében például a Donkanyarba szerveztek tanulmányi kirán
dulást, volt Rákóczi-lovas túra is).
Lapunk értesülése szerint a kabinet
tervei között szerepel, hogy az idei Deák
év után Balassi Bálint és József Attila tisz
teletére is emlékévet hirdet.
A mai kormányülésen téma lesz a köz
lekedésfejlesztés 2015-ig érvényes kon
cepciója, ezen belül a hiányzó infrastruk

túra kiépítése, a környezetkímélő közle
kedési rendszer megteremtése, a vasúti
és vízi teherszállítás ösztönzése. Szó lesz
ezzel kapcsolatban a MÁV Rt. átalakítá
sáról is. Ezen túlmenően a kisebbségi önkormányzati választások rendszerének
megváltoztatásáról, valamint a lakásépí
téshez kapcsolódó jótállás új szabályozá
sáról is tárgyalnak a miniszterek.
NY. M.
■ A MIÉP a kormányülés idejére
tüntetést szervez Söjtörön. A párt
elnökségének a Magyar Fórum
ban megjelent kiáltványa szerint
azért mennek, hogy megismétel
jék Petőfi Sándor szavait: „Még
kér a nép!" Csurka István elnök
tegnap bejelentette: hajnalban a
rendőrök hamis bírósági végzésre
hivatkozva akarták előállítani, sze
rinte azért, hogy megfélemlítsék a
szombati tüntetés előtt, s ne le
gyen bátorsága „csapatai élén"
Söjtörre vonulni.

A két kormánypárti frakció vezetője a
Népszabadságnak egybehangzóan úgy
nyilatkozott: nem a valódi betegek rová
sára kell átalakítani a szabályokat, ha
nem szigorúbb ellenőrzésekkel azt kell
biztosítani, hogy rajtuk kívül más ne vi
hessen el pénzt ebből a rendszerből.
Kuncze Gábor a szocialistákkal kezdemé
nyez egyeztetést, amin utóbbiak nevé
ben Lendvai Ildikó a kormányt is szívesen
látná.
A háromoldalú tárgyalásokat meg
könnyítheti, hogy az MSZP módosító in
dítványt nyújt be a költségvetéshez. A
„valódi betegek" táppénzét nem csök
kentenék, a passzív táppénz időtartamát
viszont igen.
Kuncze Gábor szerint tény, hogy sok
a visszaélés, ezt a helyzetet az egyensúly
fenntartása érdekében kezelni kell. De
nem így. Nem dönthetünk a betegek ro
vására, hangsúlyozta lapunknak adott
nyilatkozatában a szabad demokrata
frakcióvezető. Kuncze - az orvosok fele
lősségtudatára is számítva - a kiskapuk
bezárását, a táppénzjogosultság szigo
rúbb ellenőrzését pártolja. Lendvai Ildi
kó szocialista frakcióvezető pedig azt
mondta lapunknak: a táppénzre fordí
tott összeget nem akarják csökkenteni,
sőt, a jövő évi büdzsében az ideinél ti
zenkét százalékkal több forrás jut erre. A
kormány tervéről úgy vélekedett: az ért
hető célt szolgál, rossz eszközökkel.
NYUSZTAY MÁTÉ

MUNKATÁRSAINKTÓL

Összesen 321 milliárd forintot, a közpon
ti költségvetés több mint öt százalékát
fordítja jövőre a kormány esélyegyenlő
ségi programok megvalósítására - hang
zott el a pénteki rendkívüli kormányszó
vivői tájékoztatón. Lévai Katalin esély
egyenlőségi miniszter elmondta, hogy
kormányhivatala a tervek szerint jövőre
12,6 milliárd forinttal gazdálkodhat. A
köztársasági esélyegyenlőségi programra
3,7 milliárdot szánnak: ezen belül a nem
zeti esélyegyenlőségi hálózat kiépítésére
400 millió, a képzési és közvélemény-for
máló programokra 730 millió, a hozzáfér
hető környezet megteremtésére 840 mil
lió, krízisintervenciós központok létreho
zására 820 millió, a hátrányos helyzetű
mikrorégiók felzárkóztatására 750 millió
forint jut. A kormányhivatal költségve
tésének másik nagy pillére a Nemzeti Ci
vil Alapprogram, amelynek kerete hoz
závetőleg 6,5 milliárd forint lesz.
A kormány létrehozta ugyan az esély
egyenlőségi hivatalt, de úgy tűnik, ez lát
szathivatal, és a 2004-es esztendő az
esélytelenség éve lesz - mondta lapunk
nak nyilatkozva Harrach Péter fideszes
képviselő. Az Orbán-kormány volt szoci
ális minisztere sajnálattal értesült arról,
hogy 2005-re nem valósul' meg az aka
dálymentesítési program. Számos tárcá
nál nem is terveztek e célra forrásokat tette hozzá.

Svájcban is büntetőeljárás
folyik a K & H-ügy kapcsán?
ügyészségen ezzel kapcsolatban elzár
kóztak a tájékoztatástól.
- Egyelőre csak az újságokban olvas
Saját hatáskörében intézkedett a svájci tuk, hogy több bankszámlát zároltak, így
ügyészség Rejtő E. Tibor és Kulcsár Atti Kulcsár Attiláét, Rejtő E. Tiborét és
la svájci pénzintézeteknél vezetett Garamszegi Gáborét - mondta az MTI-nek
számláinak zár alá vételéről, azaz e lé egy rendőrtiszt, emlékeztetve arra, hogy
pésekre nem a Magyarországon indult a rendőrség korábban 69 országba kül
büntetőeljárás keretében ke
dött megkeresést az üggyel
rült sor. Tegnapi számunk
kapcsolatban. Németh Lajos,
ban arról írtunk, hogy tíz
az ORFK kommunikációs
magyar számlát zároltak a
igazgatóhelyettese érdeklő
svájci bankok. Érdeklődé
désünkre pedig azt közölte: a
sünkre a Fővárosi Fő
K & H-üggyel kapcsolatos kö
ügyészségen elmondták,
vetkező sajtótájékoztatóig
hogy a svájci hatóság a ma
semmilyen információt nem
gyar szervektől függetlenül
közölnek a nyomozásról.
folytat büntetőeljárást. In
Lapunk értesülései szerint
formációink szerint a ma
Belgiumban is alkalmaztak
gyar hatóságok is lépéseket
Rejtő E. Tibor
biztosítási intézkedést Rejtő
terveznek a számlákon lévő
E. Tibor magánszámlájára,
összegek zárolása érdekében, mégpe de ez esetben a magyarországi büntetődig azért, hogy a pénz a magyarországi eljárás részeként. Úgy tudjuk, a magyar
büntetőeljárásban is biztosítva legyen. hatóság úgynevezett biztosítási intézke
Úgy tudjuk, hogy a rendőrség hamaro dés keretében kérte az összeg visszatar
san jogsegélykérelmet terjeszt elő arra tását, aminek a kinti szervek a jogsegély
vonatkozóan, hogy a K&H-ügyben megkeresés nélkül is eleget tettek. Infor
gyanúsítottként szereplő személyek mációnkat az ügyészségen megerősítet
svájci pénzintézeteknél vezetett szám ték. Ami pedig a gyanúsítottak magyarláit zárolják, ugyanis alapos a gyanú ar országi vagyontárgyait illeti, a bíróság
ra nézve, hogy a számlákon bűncselek már korábban rendelkezett azok zár alá
ményből Származó összeg van. Az vételéről.
munkatársunktól

Kétélű fegyver a botrányretorika
Vajon milyen társadalom-lélektani folya
matokat indítanak el a politikai élet skan
dalumai? A választ könnyen megtalál
hatjuk, ha a közvélemény-kutató intéze
tek politikusokra vonatkozó szimpátia
mutatóit, illetve a demokratikus intéz
ményrendszerbe vetett bizalom indexei
nek 2003. júniusi és szeptemberi adatait
összehasonlítjuk. A politikusok iránti
szimpátia mértéke szinte mindenki eseté
ben csökkent: a zuhanás átlagosan 5-8
pont, ami bőven túl van a statisztikai hi
bahatáron.
A fenti időszak kiemelkedő szenzációja
az úgynevezett „brókerbotrány" volt. En
nek társadalmi megítélését vizsgálta töb
bek között a Tárki 2003 elmúlt hónapjá
ban készített országos reprezentatív adatfelvételében, A megkérdezett 1033 sze
mély 94 százaléka hallott az ügyről, vagyis
a botrány ismertsége az ország vezető po
litikusainak ismertségével vetekszik.
A válaszadók négyötöde (77 százalék)
szerint a brókerügy a kormány megítélé
sének árt, de hasonló véleményen volt
az ellenzékkel kapcsolatosan a megkér
dezettek 42 százaléka is. A válaszadók
egyötöde gondolta azt, hogy a K&Hsaga az ellenzék számára előnyös. Gya
korlatilag senki sem akadt a megkérde
zettek között, aki szerint a kormánynak
használt volna az ügy.

■ M it g o n d o l, h o g y a n h a t
a „ b ró k e rü g y " a k o rm á n y z a t
é s a z e lle n z é k m e g íté lé s é r e ?
(százalék)
Nem tudja y y - J

®

Rontja
|42
a m egítélését H M M I ■
H
Javítja
a m egítélését |J 2

Nem hat rá
19
sehogyan B J T o
Forrás: Tárki

U

12 1

__ 1Ellenzék
■ 1 Kormánypártok
N É PSZ A B A D sA o-grafika

Függetlenül attól, hogy melyik pártot
látták inkább hátrányosan érintettnek, a
botrány negatív politikai hatásait hang
súlyozók között egyaránt nagy számban
voltak kormánypártiak és ellenzékiek.
A felmérés legérdekesebb eredménye,
hogy a válaszadók 40 százaléka szerint a
botrányos történet mind a kormányra,
mind pedig az ellenzékre károsan hat. Ez
a nagyságrend arra utal, hogy egy olyan
kommunikációs csapda jött létre, amely
ből egyik fél sem kerülhet ki győztesen.
CSÓKAY ÁKOS-PRAZSAK GERGŐ
szociológusok

