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• A Széchenyi tértől a deszki kórházig 

Biztonságosan - biciklivel 

Tél van Észak-Amerikában 
• Minneapolis (MTI) 

Hóviharban elakadt jár-
művek, lefagyott utak jelez-
ték kedden az Egyesült Álla-
mokban az idén szokatlanul 
korán érkezett telet. 

Az északról lezúduló hi-
deg légtömegek a Nagy Ta-

vak vidékének nyugati felén, 
főként Minnesota államban 
okozták a legtöbb nehézsé-
get, de bőven jutott belőlük 
Missouri államba is, ahol a 
melegebb „helybéli" levegő-
vel való drámai találkozás 
nyomán heves z iva tarok , 

fo rgósze lek a lakul tak ki. 
Észak- és Dél-Dakotában, 
valamint Montana államban 
már napokkal ezelőtt havaz-
ni kezdett, Coloradóban pe-
dig sportolásra kiválóan al-
kalmas hó fogadja az elősze-
zoni látogatókat. 

• EU-csatlakozás 

Jók a magyar pozíciók 
• Brüsszel (MTI) 

A magyar külügyminiszter 
történelmi pillanatnak nevezte 
kedden Brüsszelben a Ma-
gyarország európai uniós fel-
vételét célzó tárgyalások meg-
kezdését. 

Martonyi János az érdemi 
csatlakozási tárgyalásokra ér-
kezve nyilatkozott. Mint el-

mondta, Magyarország pozíci-
ói az október 29-i főtárgyalói 
fordulóhoz képest változatla-
nok, s várakozásaink szerint 
az EU oldalán sem követke-
zett be időközben változás. 
Bizonyosnak tűnik, hogy a hét 
témakör közül legalább há-
romban már kedden le tudjuk 
zárni a tárgyalásokat. 

A NATO már nem 
Koszovóra figyel 

• Brüsszel (MTI) 
A NATO a közelmúltban 

jelentősen csökkentette a ju-
goszláviai katonai célpontok 
elleni esetleges légi csapás-
hoz készültségbe helyezett 
'égi kötelékei számát - jelen-
tette be kedden Brüsszelben 
az atlanti szövetség egyik 
tisztviselője. 

A név nélkül nyilatkozó 
tisztviselő szerint a döntés-
ben - a koszovói válság eny-
hülése mellett - anyagi szem-
pontok is szerepet játszottak: 
igen drága volt a légi kötelék 
készültségben tartása a tér-
ségben. 

Az Egyesült Államok be-
jelentette hét B-52-es légi-

erőd visszavonását Louisina-
nába, Belgium visszavont 
ötöt az Olaszországba vezé-
nyelt 10 F-16-os vadászgé-
péből, a dán védelmi minisz-
térium pedig hazarendelte a 
dél-olaszországi Grazzanise 
légi támaszpontra küldött pi-
lótáit és a segédszemélyze-
tet. 

A válság tetőfokán a NA-
TO közel 400 repülőgépe állt 
készenlétben a Jugoszlávia 
elleni légi csapásokhoz, ám 
azóta ez a szám jelentősen 
csökkent, mivel az F-14-es 
repülőkkel felszerelt ameri-
kai Eisenhower repülőgép-
hordozót az Adriáról a Perzsa 
(Arab)-öbölbe vezényelték. 

• Törvényeket módosított a parlament 

Jaj 
az adócsalóknak! 
• Budapest (MTI) 

Az Országgyűlés ked-
den este 188 igen szava-
zattal, 97 ellenszavazat-
tal és két tartózkodással 
e l fogadta a jövedék i 
adóról szóló törvény mó-
dosítását. Az illetékekről 
szóló törvényt 176 igen, 
109 nem szavazattal és 
egy tartózkodással mó-
dosította a Ház . 187 
igen, 83 nem szavazat-
tal és 14 tartózkodással 
módosította az Ország-
gyűlés a társasági adó-
ról és az osztalékadóról 
szóló törvényt. Az adó-
zás rendjéről szóló tör-
vény módosítására 188 
képviselő mondott igent 
és T01 nemet. 

Az adózás rendjét érintő 
l eg fon to sabb módos í t á s , 
hogy a jövő évtől - a járulék-
igazgatási reform részeként 
- az APEH szedi be a társa-
dalombiztosítási járulékokat. 
A kormány a 2000. január 1-
jére tervezett teljes integrá-
ció előkészítése érdekében 

szünteti meg jövőre a két ap-
parátus formai különállását. 

. Bekerült a jogszabályba 
az a - több ellenzéki képvi-
selő által vitatott - kitétel, 
amely szerint „az adójogvi-
szonyban a jogokat rendelte-
tésszerűen kell gyakorolni". 
Ez a rendelkezés az adótör-
vények megkerülésének le-
hetőségét kívánja csökken-
teni. A társasági adó tör-
vényben nem változik sem 
az adó mértéke, sem az adó-
kedvezmények köre, sem az 
adóelőleg, illetve a fizeten-
dő adó meghatározásának 
szabálya. Az illetéktörvény-
ben elfogadott illetékemelé-
seket az értékviszonyok vál-
tozásával, illetve az illeték-
bevé te lek r eá lé r t ékének 
megőrzésével magyarázta a 
kormányzat. 

A jogszabály viszont 50 
százalékos, de legfeljebb 40 
ezer forintos illetékkedvez-
ményt nyújt a 35 éven aluli-
aknak az első lakás megszer-
zéséhez, amennyiben az in-
gatlan értéke nem haladja 
meg a 8 millió forintot. 

A Szöreget Deszkkel 
összekötő kerékpárút 
műszaki átadását tegnap 
délelőtt tartották. Az új 
„betonkígyót" legelőször 
a két település elöljárói 
próbálták ki, „drótsza-
márra" pattantak és elke-
rekeztek Szóregról egé-
szen a szomszéd faluig. A 
nagyközönség szombat-
tói veheti igénybe az utat, 
ugyanis játékos vetélke-
dőkkel és bemutatókkal 
színesített ünnepség kere-
tében adják át a forga-
lomnak a mintegy 3,6 ki-
lométer hosszú pályát. 

Trieszt-Kijev 
tengely 

• Budapest (MTI) 
A magyar kormány a jövő-

ben nem koncessziós formá-
ban fogja finanszírozni az au-
tópálya építéseket, hanem egy 
erős, állami tulajdonú társa-
ságon keresztül - jelentette ki 
Katona Kálmán közlekedési, 
hírközlési és vízügyi miniszter 
az 5-ös számú nemzetközi 
közlekedési folyosóról rende-
zett keddi konferencián Buda-
pesten. A Magyar-Olasz Ke-
reskedelmi Kamara és a buda-
pesti olasz nagykövetség által 
szervezett tanácskozáson Er-
cole Ago nagykövet elmondta: 
országának alapvető érdeke a 
Trieszt-Ljubljana-Budapest-
Kijev tengely kiépítése, ezért 
szorgalmazzák, hogy mielőbb 
sor kerüljön egy háromoldalú 
olasz-szlovén-magyar kor-
mányközi tárgyalásra. Egyez-
tetni kell a nyomvonal, a fi-
nanszírozás és a forgalom biz-
tosításának kérdéseit. 

Korábban már nagyon sok 
balesetet okoztak a 43-as főú-
ton szabálytalanul közlekedő 
kerékpárosok, de nem lehetett 
kerekezve másképp eljutni 
Szegedről Deszkre. Összefo-
gott a két önkormányzat és 
közös pályázatokat nyújtottak 
be, hogy előteremtsék az épí-
téshez szükséges milliókat. 
Az államtól kapott 35,2 millió 
forintot kibővítették - Deszk 
15-tel, míg Szeged 4,8 millió-
val járult hozzá - és augusz-
tusban megkezdték az építke-
zést. 

A kivitelező cég, a Hódút 
Kft. szeptemberre tervezte a 
3,6 kilométer hosszú és két 
méter széles, összesen 55 mil-
lió forintba kerülő kerékpárút 
átadását, de az időjárás közbe-
szólt. Az esőzések miatt egé-

Tegnap adták át a 43-as út melletti, közel 4 kilométeres kerékpárutat. (Fotó: Karnok Csaba) 

szen tegnap délelőttig kellett 
várni arra, hogy megtörténjen 
az út műszaki átadása. 

Szőregen Tóth Csaba sze-
gedi önkormányzati képviselő 
megköszönte az építők, támo-
gatók munkáját és hozzátette, 
hogy a kerékpárút nem való-
sulhatott volna meg, ha nincs 
ilyen jó kapcsolat Szőreg és 
Deszk között. A nemzeti színű 

szalag átvágása után a vállal-
kozó szelleműek, élükön Tóth 
képviselővel és Simicz József 
deszki polgármesterrel átkere-
keztek az új úton Deszkre. A 
biciklikonvoj egészen a tele-
pülés szélén lévő diszkóig te-
kert, ahol a polgármester kö-
szöntőt mondott. Szerinte ez a 
kerékpárút nem más, mint egy 
köldökzsinór, ami most már 

összeköti a szegedi Széchenyi 
teret a deszki kórházzal. 

A biztonságos kerékpárútra 
már régóta szükség volt, mi-
vel egyre több kerekezőt ért 
baleset a forgalmas főúton. Az 
emberek igénylik ezt az utat, 
mert sokan kerékpárral járnak 
ügyes-bajos dolgaikat elintéz-
ni. A kerékpározás egészséges 
is. Ezt Deszken igen komo-

lyan vették, ugyanis október 
elején a sportcsarnokban a la-
kosok közt kisorsoltak 65 da-
rab biciklit, hogy ezzel test-
mozgásra biztassák őket. Az 
első szerencsés nyertes, Dé-
kány Györgyné, Bözsi néni 
tegnap végig is kerekezett az 
ünnepi menettel az új kerék-
párúton. 

Kormos Tamás 

Bábukra lőttek az attasék 
• Munkatársunktól 

Mintegy harminc, Magyar-
országon akkreditált, Európá-
ból és a tengeren túlról szár-
mazó katonai attasé számára 
szervezetek tegnap bemutatót 
a Dóc melletti katonai lőté-
ren. A diplomaták a hódme-
zővásárhelyi Bercsényi Mik-
lós Gépesített Lövészdandár 
vendégszeretetét élvezték. A 
mintegy harminc katona és 
három BTR-80-as páncélo-
zott csapatszállítójármű a fel-
derítő szakasz jelzései után 
tűzcsapásokkal lerohanta a 
képzeletbeli ellenfelet. Mint 
megtudtuk, az akció szokásos 
lőgyakorlatnak számít, amely 
illeszkedik a dandár kiképzési 
programjába. Az ellenfelet 
jelképező bábuk gyors meg-
semmisítése után az attasék is 
szerephez jutottak. Bármelyi-
kük kipróbálhatta a járműve-
ket, célba lőhetett.. A magas 
rangú katonatisztek otthono-
san mozogtak a harctéren. A lövészeten különösen az orosz főtiszt jeleskedett. (Fotó: Schmidt Andrea) 


