
Termőföldek árverése 
(6. oldal) 

Aláírásgyűjtés a tanárképzőn: a tandíjjal az intézmény rendelkezzék 

Tegnap bekövetkezett, ami a 
2000 forintos tandíj bejelentése 
óta a levegőben lógott: az Orszá-
gos Felsőoktatási Érdekkép-
viseleti Szövetség (OFÉSZ) fel-
hívására országos demonstráló 
akcióba kezdtek a felsőoktatási 
intézmények hallgatói. A tilta-
kozó felhívást az OFÉSZ rend-
kívüli közgyűlése azt követően 
adta ki, hogy november 27-én 
sikertelenül zárultak a hallgatói 

önkormányzati szövetség és a 
művelődési tárca közti tárgya-
lások. A közgyűlés e sikerte-
lenség nyomán arra szólította 
fel az egyetemeket és főisko-
lákat, hogy rendkívüli hallgatói 
gyűléseken, fórumokon tájé-
koztassák a hallgatókat a tár-
gyalások jelenlegi állásáról és 
a megegyezés feltételeiről. 

A felhívás Szegeden sem 
maradt hatástalan. A Szent-

Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem zsúfolásig meg-
telt klubjában a hallgafói ön-
kormányzat képviselői felol-
vasták az OFÉSZ-határozatot, 
és ismertették a tandíj bejelen-
tése óta eltelt időszak történé-
seit. A fórumon a hallgatók el-
utasították a művelődési tárca 
ama megoldási tervét, mely 
szerint a 93-94-es tanévre előre 
befizetett fejenkénti 8000 fo-

rint tandíj egy centralizált or-
szágos alapba kerüljön, ahon-
nan utóbb visszaosztanák, és 
támogatták az .OFÉSZ meg-
egyezési feltételeit. A hallga-
tók hangsúlyozták, hogy nem-
csak a maguk, hanem az egye-
temen folyó oktatás érdekében 
döntöt tek így. Döntésükről 
tájékoztatták a SZOTE rektorát 
is. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Aki 
beleszületett 
a vízilabdába 

„Hatévesen kezdtem el 
játszani apámnál, aki gya-
korlatilag felnőtté váláso-
mig egyengette utamat. Ta-
lán több ügyeimet is szen-
telt nekem, mint a többiek-
nek (egy szülő esetében ez 
elnézhető, ugye?), és elég 
szigorúan fogott. Köztünk 
szólva jól tette..." 

(Az i f j . Lihotzky Károly-
ról készült portré az 5. ol-
dalon olvasható.) 

Áfás lesz az ágyúlövés? 

Kevés a katonánk 
Működőképes a magyar honvédelmi rendszer, hangsúlyozta 

tegnap délután többször is Annus Antal altábornagy, 
a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára 

a sajtó munkatársaival rendezett beszélgetésen. 
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Demonstrációk a tandíj homályban 

Az elmúlt két hónapban fél ország a 
kétkulcsos áfáról beszélt, anélkül, hogy 
mindenki értette volna, miről is van szó. 
Volt aki előre evett, mondván, jövőre 
már úgysem lesz miből, volt aki egyálta-
lán nem evett. Kisebb hangsúlyt kapott 
eközben az a készülő szja-módosltási ter-
vezet, mely szerint az idei negyven száza-
lékos maximális adókulcsot ötven száza-
lékra emelnék. Pedig ez is sok embert 
érintett, ráadásul a költségvetés is erő-
sen érdekelt volt. Tegnapelőtt mindkét 
nagyobb horderejű kérdésben megszüle-
tett a parlamenti döntés. Maradt a negy-
ven százalék, ennek természetesen örül-
hetünk, de maradt az ötszázezer forintos 

• • 

Ötszázezer 
értékhatár is, ami felett már ez a maxi-
mális adókulcs érvényes. 

Számoljunk. Havi negyvenezer bruttó 
bőven harmincezer forint alatti nettó fi-
zetést jelent. Egy valamennyire átlagos-
nak mondható kétgyermekes családban a 
második lurkóval gyesen levő anyuka -
esetleg apuka - a családi pótlékkal 
együtt sem gazdálkodálkodhat szemé-
lyenként tízezer forintnál nagyobb 
összeggel. Ez pedig nincs olyan meg-
nyugtató távolságban a létminimumtól, a 

családfő - esetleg az anyuka - mégis a 
maximális kulccsal adózik. Ennek kikü-
szöbölésére máshol már kitalálták a csa-
ládi jövedelemadót, addig azonban ná-
lunk is indokolt lenne legalább az inflá-
ciókövetés. Ez az ötszázezer forint 
ugyanis már régen nem az az ötszázezer 
forint. Úgy tűnik, a költségvetés sokat 
visszanyerhet a régi értékhatárral abból, 
amit azon veszít, hogy maradt a negyven 
százalék. A más megközelítésben annyira 
hiányolt középosztály pedig fizet, vagyis 
adózik, a legmagasabb kulccsal. Lehet, 
hogy még sincsenek olyan kevesen. 

Kovács András 

A régi védelmi és mozgósí-
tási rendszer életben tartása, 
korrigálása mellett folyik az új 
kidolgozása is. A haditechnika 
fejlesztésének elképzelése még 
ezen a héten a kormány elé ke-
rül. Ugyanakkor folyamatosan 
dolgoznak a honvédelem jogi 
megalapozásán. Az új honvé-
delmi törvény tervezetének a 
jövő év elején megtárgyalásra 
kellene kerülnie a Parlamentben. 

A védelmi tárca költségve-
tése v iszont n incs könnyű 
helyzetben: kétmilliárd a hiá-

nya. Ezért a jövő évi terveik 
közt a fejlesztés nem szerepel, 
nem lesznek új beszerzések, s 
kevés a repülési órák száma is. 
Ha a jelenlegi 0 kulcs helyett 
jövőre a haditechnikai beszer-
zésekre 25 százalékos áfa fog 
vona tkozn i , még nehezebb 
helyzetbe kerül a honvédség. 
Drága lesz a próbalövés a gya-
korlótéren, ha az áfát is rá kell 
számolni... 

A főcsoportfőnökség képvise-
letében Bíró Béla vezérőrnagy 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Jövőre is 40 százalék 
A személyi jövedelemadóról szóló törvénymódosítás 

határozathozatala során Kupa Mihály pénzügyminiszter 
nemleges véleménynyilvánítása ellenére az Országgyűlés 
megszavazta azt a több képviselő által javasolt módosító 

indítványt, amely szerint 1993-ban az 500 ezer forint feletti 
adóköteles jövedelem után 40 százalékos jövedelemadót kell 
űzetni. A kormányzati előterjesztés az 1 millió forint feletti 

jövedelem esetén 50 százalékos adókulcsot írt volna elő. 

Vendég a játszóházban 

Az Országgyűlés hétfői ple-
náris ülésén név szerinti szava-
zással új törvényt fogadott el 
az általános forgalmi adóról. 
Az új szabályozás leglényege-
sebb pontja, hogy az általános 
25 százalékos kulcs mellett 
egy 6 százalékos kedvezmé-
nyes adókulcs működik. Jövő-
re csupán két termékcsoport 
marad a 0 százalékos kulcs ha-
tálya alatt - a gyógyszerek és a 
lakossági háztartási villamos-
energia. 

Az ú j tö rvény szer in t az 
adófizetési kötelezettség a tel-
jesítésről kibocsátott számlá-
ban a teljesítés időpontjaként 

feltüntetett nap. Az adó alanya 
mindenki, aki gazdasági tevé-
kenységet folytat, függetlenül, 
hogy milyen céllal végzi azt, 
és eredményes-e tevékenysége. 
A törvény jelentősen csökkenti 
a visszaigénylés lehetőségét, és 
szigorítja a nyugtaadási kötele-
zettséget. Külön szabályok vo-
natkoznak a mezőgazdasági 
termelőkre, akik választhatnak, 
hogy a tételes elszámolással 
vagy az egyszerűsített adózás-
sal élnek-e. 

A kedvezményes, 6 százalé-
kos kulcsba tartozik az élelmi-
szerek széles köre és néhány 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Harminc 
helyben marad 

1993-ban az önkormányza-
tok a személyi jövedelemadó-
bevételek 30 százalékát kapják 
majd meg, a fennmaradó 70 
százalék pedig a központi költ-
ségvetést illeti. így döntöttek a 
képviselők, elvetve a szabad 
demokraták javaslatát az arány 
40-60 százalékos mértékére. A 
név szerinti szavazáson 125 
hona tya szavazot t igennel , 
149-en adtak le nem szavazatot 
és 19-en tartózkodtak. 

HOROSZ/B 

1 MILLIÓS 
NYEREMÉNYJÁTÉK 

1 5 . HÉT € ! 
Napi nyerő- I g k J 
számok ^ w ] 
a 4. oldalon.C^Srj 

A német kormány által a 
magyaroknak nyújtott segély-
program keretében hazánkban 
tevékenykedő mezőgazdasági 
szakember tett látogatást teg-
nap Szegeden. Günter Brüning, 
a DLG-Agriservice GmbH, a 
német gazdasági kamarák 
egyike szaktanácsadója a dél-
magyarországi régió mezőgaz-
daságának alaposabb megis-
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merése, a nemzetközi kapcso-
latok fejlesztési lehetőségeinek 
tanulmányozása mellett azzal a 
céllal is érkezett, hogy tájéko-
zódjon az átképzések itteni le-
hetőségeiről. 

A német szakember találko-
zott dr. Farkas László államtit-
kárral , a régió köztársasági 
megbízottjával, tanácskozott a 
Csongrád Megyei Agrárkama-

ra munkatársaival, s gyermek-
intézményekben tett látogatást. 

Az átképzéshez szükséges 
nyelvtanulás lehetőségeiről a 
vendég előbb a Deák Ferenc 
utcai óvodában tájékozódott, 
majd délután Bagi Ádámnak, a 
megyei agrárkamara ügyvezető 
igazgatójának kíséretében a 
Csongor téri Általános Iskolá-
ban vett részt gazdag progra-
mon. A német és ének tagoza-
tos iskola kisdiákjai Günter 
Brüninget német énekekkel, 
versekkel, játékokkal, színvo-
nalas kis műsorral köszöntöt-
ték; s meginvitálták játszóhá-
zukba. Ahol már a karácsonyi 
ünnepi előkészületekkel fogla-
latoskodtak: fenyőfára való dí-
szeket, gyertyákat, süteménye-
ket, ajándékokat készítettek, 
népi játékokat elevenítettek fel, 
régi kézműves hagyományok-
kal, mesterfogásokkal ismer-
kedtek. Képünkön a Csongor 
téri iskolások tegnapi játszóhá-
zi műsorának egy pillanata. 

Sz. M. 


