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Alkotmányos a helyi adók törvénye 
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG keddi teljes ülésén eluta-

sította azt az indítványt, amely a helyi adókról szóló törvény 
rendelkezései t sérelmezte . Az indítványban kifogásolt 
paragrafus szerint a beépítetlen telkekre lényegesen maga-
sabb adót lehet kivetni, mint a beépítettekre. Az indítványozó 
úgy vélte, ez hátrányos vagyoni megkülönböztetést jelent, és 
sérti az arányos közteherviselés elvét is, mert a szegényekre -
akik nem tudták telküket beépíteni - nagyobb terhet ró, mint 
a gazdagokra. Az Alkotmánybíróság indokolása szerint az a 
tény, hogy az egyik esetben te lekadót , a másikban 
építményadót kell fizetni, nem tekinthető hátrányos megkü-
lönböztetésnek. Az arányos közteherviselés elvét pedig azért 
nem érte sérelem, mert a helyi adókról szóló törvény csak a 
helyi adózás kereteit szabályozza, a helyi adók megállapítása 
az önkormányzat joga. Az, hogy az arányos közteherviselés 

alkotmányos elvének megfelel-e valamely adó megállapítása, 
csak konkrétan az adót megállapító önkormányzati rendelet 
alapján vizsgálható. 

A KORMÁNY ELFOGADTA a széndioxid-kibocsátás 
csökkentéséről szóló nyi latkozatot . Ezek szerint - a 
nemzetközi elvárásokhoz igazodva - 2000-re az 1985-87-es 
szintre csökkenti hazánk az energiafelhasználás révén a 
levegőbe kerülő széndioxid mennyiségét. A széndioxid több 
mint 50 százalékban játszik szerepet az üvegháztartásban. A 
fennmaradó részben a freonok, halonok, a metán, a 
dinitrogén-oxid és más gázok szerepelnek. Számottevően 
ellensúlyozhatja az erdőtelepítés is a széndioxid-kibocsátást. A 
tervek szerint 2000-ig 150 ezer hektárnyi új erdőt telepítenek 
hazánkban, a további évtizedekben pedig mintegy 1 millió 
hektár terület erdősíthető. 

Öböl 

SZAKÉRTELEM. Könnyűiparban tevékenykedő uraktól 
hallottam, hogy az új gép beállításán dolgozó szakértő 

napi százezer forintot kért munkájáért. A cég vezetői - mit te-
hettek mást - leültek számolni, majd úgy döntöttek, hogy két 
napra alkalmazzák a fővárosi mérnökembert, aki a szakterületen 
üzemelő összes géptípust úgy ismerte, mint édesanyja az ő tenyerét. 

Ez persze azt jelenti, hogy ez a két vezető már rég túllé-
pett a személyes irigység legmagasabb grádicsán is, mivel be-
látták, hogy saját havi bérüknél is többet kifizetnek egy nap 
egy tekintélyes kollégának, ha holnap és holnapután is jól 
akarnak keresni. Van ebben némi pszichológiai tanulság, de 
társadalmi is. 

Arra gondolok, hogy mára szociológiai vizsgálat tárgyá-
vá nőtte ki magát a tény: immár a szakértelem többet ér, mint 
a végzettség, a jó megérzés kifizetődőbb, mint öt év egyetem. 
Mindazonáltal nagyon fontos a képzés meg az önképzés, 
jelentős dolog a jól megválasztott iskola, no meg a mester, de 
az igazán akceptálható momentum a tudás alkalmazhatósága. 

Napi százezerért, vagy akár többért. 
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Létszámcsökkentés az Ikarusnál 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

- Sajnos ebben az évben csak 
annyi megrendelésünk volt, 
amit egy műszakos termeléssel 
is teljesíteni tudtunk. Ráadásul 
még ez a félév néz ki eró-
sebbnek. Most gyártjuk a Taj-
vanba és Törökországba szál-
lítandó buszok alkatrészeit. Az 
rt. a második félévre még nem 
rendelkezik megfelelő pénzügyi 
biztosítékkal alátámasztott 
szerződésekkel. Az idén bizton 
csak 3 ezer 500 busz gyár-
tásával lehet számolni. Mindez 
negyede az Ikarus csúcstelje-
sítményének. 

- A tetemes csökkenés elle-
nére elbocsátásokról még nem 
hallottam. Lehetséges ez? 

- Tavaly is érződött e ten-
dencia. Megelőző intézke-
désként a külső kooperációinkat 
már akkor felszámoltuk, s át-
vettük ezeket a munkákat. 
Ugyanakkor csendben, a folya-
matos létszámstop mellett nem 
támasztottunk akadályt az 
önként kilépők elé. Lényegesen 
leszűkítettük a nyugdíjas fog-
lalkoztatást, s akadt példa kor-
engedményes nyugdíjazásra is. 
Sikerült az rt.-t olyan döntésre 
bírni, hogy korábban nem 
Szegeden gyártott alkatrészek is 
ide kerültek. Már szériaszerűen 
készítjük a szerelőnyílás-fedelet 

valamint a szélvédő- és utastér-
fűtő berendezést, a napokban 
küldjük a szerelővonalakra az első 
tételt a különféle kapaszkodó 
rendszerekből. Mindez közei 
nyolcvan embernek ad feladatot. 

- A csúcson, '90-ben 630-an 
dolgoztak itt. Most hol tartanak? 

- Létszámunk ötszáz fő. 
- Annyi is maradhat? 
- Az említett második félévi 

alacsony rendelésállomány 
miatt - a bizonytalan FÁK és az 
esetleges iráni igényeket fi-
gyelmen kívül hagyva - to-
vábbi létszámcsökkenés vár-
ható. Pillanatnyilag 130 fős leé-
pítéssel számolunk, melyet már 
bejelentettünk a munkaügyi 
központnak. 

- Kiket érint e lépés? 
- Minden területet, de gaz-

dálkodási okokból a közvetlen 
termelésben dolgozókat kisebb 
mértékben. A névszerinti dön-
tést április végére kell meghoz-
nunk. Ekkorra kiszámítjuk, 
milyen pénzügyi hatásokkal jár 
a korengedményes nyugdíjazás 
és a végkielégítések kifizetése. 

- Mi történik a nagyvállalat 
többi egységével? 

- A kiskunhalasi gyárat 
bezárják, Móron, Szeghalmon, 
Budapesten és Székesfehér-
váron egyaránt két-három-
százan vesztik el munkahelyüket. 

K Ö Z É L E T I N A P L Ó 
MA 

GYIMESI KÁLMÁN, az 1. számú választókerület 
képviselője 17-18 óráig a városháza (Széchenyi tér 10.) 113-as 
szobájában fogadóórát tart. 

ALGYO te lepülésrész i önkormányzata 18 órakor a 
művelődési házban lakossági fórumot tart a 30 ezer 
köbméteres pb-tároló biztonsági követelményeiről, meghívott 
szakemberek tájékoztató közreműködésével. 

HOLNAP 
JENEI FERENC, a kiskundorozsmai 16-os választókerület 

képviselője 16-17 óráig fogadóórát tart a községházán 
(Negyvennyolcas u. 12.). Ezt követően, 17 órai kezdettel 
részönkormányzati ülés lesz. 

AZ MDF székházban (Római krt. 31.) minden csütörtökön 
17 órától dr. Kiss Lajos ügyvéd jogi tanácsadást tart. 

COMPUTER 

Horváth M. u. 1/B. V/4. 
13-IS-ijí. tel/fax: 22-619. 

ESCOM A T 286 
Junior AT, 16 MHz, 1 MB RAM 
40 MB HDD, 1,2 MB FDD 
Hercules kártya (monitor nélkül) 

E S C O M 386 SX 
Big AT, 16 MHz, 1 MB RAM, 
40 MB HDD, 1,2 MB FDD, 
Hercules kártya (monitor nélkül) 

53 400 Ft 

59 900 Ft 
ESCOM 386 SX 
Big AT, 16 MHz, 1 MB RAM, 
40 MB HDD, 1,2 MB FDD, 
VGA kártya (monitor nélkül) 
F e l á r a k : 

VGA monocrome monitor 

VGA color monitor 

N A P L Ó 2000 

64 900 Ft 
10 900 Ft 
29 900 Ft 

2 500 Ft 

Aroj'ní áfa rté-££a£ie£/ 

- Az rt. pénzügyei ? 
- Tudtommal már nincs 60 

napnál régebben lejárt tarto-
zásunk. Gyárunk pénzügyeit is 
Budapesten kezelik. A folya-
matos anyagellátásban, a 
bérfizetésben és a közműdíjak 
rendezésében nincs fennakadás. 

- Mit várhatunk a Mer-
cedessel folytatott tárgya-
lásoktól? 

- Akik ismerték az rt.-ala-
kítás körülményeit, lépcső-
fokait, azok számára ez törvény-
szerű lépés. Már akkor a 
hosszabb távú célok között 
szerepelt, hogy stratégiai be-
fektetőket keresnek az rt. 
kondícióinak javítására. A 
Mercedes az egyik, de nem az 
egyetlen ilyen partnernek te-
kinthető. A tárgyalások rész-
letei még bizalmasak. 

- Az átalakulás során a 
szegedi leányvállalatból gyár 
lett. Az is marad? 

- A kialakult körülmé-
nyekből következhet, hogy 
esetleg nagyobb rugalmasságot, 
külső tőke bevonását lehetővé 
tevő gazdálkodási formát -
kft.-t vagy rt.-t - kell létrehozni. 
E döntés sem halogatható 
sokáig. 

TÓTH SZELES ISTVÁN 

Göncz Árpád 
a rendőrakadémián 
Göncz Árpád köztársasági 

elnök kedden délután a Rendőr-
tiszti Főiskola meghívására az 
1956-os forradalomról tartott elő-
adást, elsősorban személyes 
emlékei alapján. 

Az elnök ennek kapcsán töb-
bek között kifejtette: a for-
radalmak a parancsteljesítők, a 
katonák és a rendőrök számára 
különösen nehéz feladatot je-
lentenek, mert egy idő után a 
lelkiismeret szembekerülhet a 
döntésekkel. Forradalmi idők-
ben a parancsteljesítés nem 
mentesít a későbbi felelősség-
revonás alól, mert a bírák utó-
lag mondják meg, hogy mi volt 
a helyes és helytelen lépés. 

Az apa a rendőrséget vádolja 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

Farkas Imre egyszerűen nem hiszi, hogy 
Helga elrablásáról ennyire nem tud senki 
semmit. Nincs tökéletes bűnügy, hangoztatta, 
kizárt, hogy ne maradt volna nyom, valami jel..., 
csak nem figyeltek föl rá. Egyébként a nyilvá-
nosságra más miatt is szüksége van: veszé-
lyeztetve érzi személyes, illetve családja bizton-
ságát éppenséggel a rendőrség által. Élmondása 
szerint a rendőrség, pontosabban Csongrád 
megye rendőr-főkapitánya, dr. Salgó László 
megfenyegette Farkasékat, amennyiben nem 
hagyják abba a rendőrség elmarasztalásával a 
testület lejáratását, veszélybe kerülhet a testi 
épségük. Vagyis, ha bármi érné a családot ezek 
után, a gyanúnak a rendőrségre kell terelődnie. 

Mint mondotta Farkas Imre, a megyei főka-
pitánysággal minden kapcsolata megszakadt, 
egyetlen fővárosi tiszttel van beszélő viszony-
ban. Hivatkozott a külföldi bűnügyi gyakorlatra: 
aszerint az életellenes gyilkosságokat, rablásokat 
húsz év után zárják le. Helgáét nyolc hónapig 
folytatták, zsarolás címén. Az az érzése az 
apának, hogy még ha a magyar büntetőjog nem 
is ismeri az emberrablást, még ha a rendőr-
ségnek, az egész társadalomnak oly kellemetlen 
is a kudarc, nem eltusolni kéne leánya ügyét, 
hanem megoldani. A probléma Farkas szerint az, 
hogy ma már azok a kvalifikált szakemberek, 
akik képesek lettek volna eredményt elérni, 
elhagyták a testületet. 

A nyomozás lezárása után sem hagyta abba az 
apa a keresést, sőt mondhatni, újrakezdte. 
Rábukkant egy tanúra, aki elmondta: Helga piros 
Mazdája közelében, a kocsi megtalálásának 
hajnalán rendőrautót látott, két fiatal egyenruhás 
ült benne. A Mazda hollétéről jóval későbbi 
órában érkezett állampolgári bejelentés. Ez az 
állítás és egyéb más hiányosságok is azt a 
feltevését látszanak igazolni, miszerint Helgát 
rendőrök rabolták el, de legalábbis a rendőrség 
„benne van". Hivatkozott arra is, hogy a 
nyomozás teljes aktáját nem bocsátották rendel-
kezésére, a lefoglalt tárgyakat - Helga útlevelét, 
ruháit, fényképeket, videofilmet, hangfelvé-
teleket - nem adták vissza. 

E súlyos vádak hangoztatása miatt nincs 
félnivalója, válaszolta kérdésre az apa. Nem fél a 
bíróságtól, egyáltalán semmitől, leánya elvesz-
tésénél nagyobb csapás már nem érheti. Nem 
tartja valószínűnek, hogy Helga él, jelentette ki. 
Nincs bizonyítéka, de lánya elrablása szervezett 
bűnözésre utal, az indíték egyértelműen a pénz 
volt: szegény embert még sosem loptak el, 
egyetlen emberrablás sem az áldozat ellen 
irányul. Azt gondolja, amint tudomást szerzett a 

rendőrség arról, hogy belső ember volt a tettes, 
az illetőt megakadályozta a pénzhezjutásban. 
Farkas Imre szerint a zsaroló arról is tudott, 
honnan érkezik az első telefonhívás napján haza, 
Szegedre: a fővárosból, ahol magas rangú 
rendőrtiszttel, annak irodájában tárgyalt 
Helgáról. 

Végezetül közölte, a 62/ 22-005-ös telefon-
számon várja továbbra is az információkat. 

Nem sokkal a Farkas Imrével való találkozás 
után a főkapitányságon gyülekeztek az újság-
írók. Annyit tudunk, hogy Önök délelőtt Farkas 
úrral találkoztak, kezdte dr. Lukács János 
főkapitány-helyettes, aki a Farkas-lány utáni 
nyomozást vezette a megyében. Az alezredest az 
apa tájékoztatóját követően több hírlapíró 
kereste telefonon, ezért egyszerűbbnek tűnt, ha ő 
is tájékoztatót ad ugyanannak a körnek. 

Érzelmileg megértem Farkasékat, s etikátlan 
lenne bármit is szépíteni eredménytelensé-
günkön, közölte a rendőrtiszt. Nem is óhajt vitat-
kozni az apával, a kritikát el kell tűrni, viselni. 
Hogy lesz-e valamilyen jogi konzekvenciája 
Farkas Imre kijelentéseinek, annak megítélése 
nem az alezredes hatáskörébe tartozik. 

Ami bizonyos, jelentette ki dr. Lukács János: 
egyrészt a Csongrád megyei rendőrség nem 
nyomozta és nem nyomozza Farkasékat, 
másrészt a megyei főkapitány állítólagos 
fenyegetőzése minden alapot nélkülöző képtelen 
állítás. Az említett tanút a rendőrség is meghall-
gatta a bűncselekmény elkövetésekor és most is. 
A Mazda közelében cirkáló rendőrautóról annak 
idején nem beszélt. A nyomozás folytatásának 
egyébként nincs akadálya, ha gyanúsítottat 
találnának, meg is tennék. De sajnos, nem 
érkezett érdemi bejelentés a rendőrségre. 

A nyomozati iratok megtekintését a 
törvényadta keretek között biztosították, állította 
az alezredes, Farkas úr betekinthetett mindabba, 
amibe szabad. Ám például másolat készítése az 
iratokról tilos. A kapitányság ellenőrizte a 
Helga elrablásakori szolgálatvezénylést, arrafelé, 
ahol a kocsit megtalálták, nem volt szolgálatban 
senki. Az eljárás során lefoglalt tárgyakat, 
visszaszolgáltatták a családnak, erről ügyészi 
határozat van. 

A főkapitány-helyettes keserűen jegyezte meg 
a rendőrbűnözésről: a szervezet becsületes tagjai 
nem tudnak annyit dolgozni, hogy jóvátegyék 
egy-egy, a szolgálati jelvényre méltatlanná vált 
munkatársuk elítélendő cselekedetét. 

M. E 

Akció! 
Kedves vásárlóink! 

10-60%-os engedménnyel 
a papír-írószer áruk széles választékával 
várjuk a közületeket és viszonteladókat 

április 22-től május 30-ig. 
Piért 1. Raktáráruház, 

Szeged, Tisza L. krt. 85-87. 
Tel.: 13-388,13-988, 22-739 

1. kiskereskedelmi bolt, Honvéd tér 2. 
Tel.: 56-046 

Kedvező árakon 
jó minőséget, 
bó választékkal 

ajtó, ablak, tetőablak 
fenyő fűrészáru már 14 400 Ft/m -től 
Komplett cserépkályhacsempe 10 567 Ft-tól 
Duplafalú fehér üvegtégla 122 Ft 
Therwoolin hő- és hangszigetelő 

200 Ft4n2-től gyári áron 
Gyári áron értékesítünk: 
Bramac tetőcserepet 
Terranova nemesvakolatot 

Alföldi Tüzép V. szegedi telepe 
T.: 23-061, 23-021 


