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Aki evázna, az gyorsan intézkedjen! 

Nyilvános APEH-fórum 

A 43-as autópálya is kész 2006-ra 
Marosvári Attila, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés alelnöke teg-
nap kijelentette: 2006-ra az 
M5-ös mellett a 43-as sztráda is 
elkészül. 

A mintegy 250 résztvevővel 
megtartott negyedik, két napig 
tartó szegedi nemzetközi közle-
kedési konferencia tegnap befe-
jezte munkáját. A Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara, a Csong-
rád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Tisza Volán Rt., a Mol 
Rt., a Lapcom Kft. Délmagyaror-
szág Kiadó és az Euró Info Köz-
pont által támogatott rendezvé-
nyen arról hallhattak előadáso-

kat a közlekedési ágazatban dol-
gozó szakemberek, mi a kor-
mányzat hosszú távú közlekedé-
si koncepciója. 

Tegnap Marosvári Attila, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés alel-
nöke az ötödik születésnapját 
ünneplő DKMT eurorégió inf-
rastruktúrájának fejlesztésével 
kapcsolatban tartott előadást, s 
friss információkat közölt a hall-
gatósággal a 43-as főúttal kap-
csolatban, amely egyben a 4-es 
számú európai korridor része. 
Mint mondotta, korábban az út 
fejlesztését mindig az M5-ÖS au-
tópálya megépítésétől tették füg-
gővé - amelynek 2006-os átadá-

sát Medgyessy Péter biztosra 
ígérte - , noha a megyei vezetés 
hangsúlyozta: a meglévő E75-ÖS-
ről egy körforgalommal ma is le-
vezethető a forgalom a leendő új 
43-as nyomvonalára. 

A Nemzeti Fejlesztési Tervben 
(NFT) szerepel a 43-as autópá-
lya-szakasz 31 kilométere, 
amelynek segítségével Szegedet a 
Romániába és Törökországba irá-
nyuló forgalom északi irányban, a 
Marossal párhuzamosan kerülné 
el. Megépülhetne az új Tisza-híd 
is, a 43-as pedig Maroslele és Ma-
kó irányában folytatódna, ahol az 
autópálya-szakasz elérné a jelen-
legi 43-ast. 

A tervek szerint 2003-
2004-ben előkészítenék a mun-
kákat, befejeződhetnek a kisajátí-
tások és a régészeti feltárások, s 
2005-2006-ban megépülhet a 
43-as sztráda kétszer két sávval. 
Marosvári Attila azért optimista, 
mert a Nemzeti Fejlesztési Terv 
az uniós csatlakozási alapok for-
rásaival is számol, oly módon, 
hogy az EU-s pénzek a bekerülési 
költségek 40 százalékát teszik 
majd ki. Az NFT korábbi változa-
taiban ez a nyomvonal még nem 
szerepelt, de a november 5-i új 
verzió már tartalmazza - köszön-
hetően a térség lobbierejének. 

F.K. 

A rendőrség is vizsgál 
A Szegeden a napokban irodát 
nyitott EGT Credit Kft. tevékeny-
ségét már nemcsak a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete 
(PSZÁF) vizsgálja, hanem a rend-
őrség is. Információink szerint a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tánysághoz bejelentés érkezett, s 
jelenleg ennek ellenőrzése van fo-

lyamatban. Mint ahogy azt tegna-
pi lapunkban megírtuk, a miskol-
ci székhelyű kft. több nagyváros-
ban megnyitott irodája kamat-
mentes hitelt nyújt első 300 ügy-
felének, amennyiben azok a kért 
összeg 10 százalékát befizetik a 
cégnek. A PSZÁF regisztrációjá-
ban nem szerepel az EGT Credit. 

Jelentős kört, az országban 
csaknem 300 ezer, a megyében 
pedig 23 ezer adózót érinthet az 
egyszerűsített vállalkozói adó 
(eva) bevezetése, így a téma, az 
ú j adónem bevezetése előtt alig 
több, mint egy hónappal kü-
lönösen aktuális - hangzott el a 
tegnap Szegeden tar tot t 
APEH-sajtótájékoztatón. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A NATO 
és mi 

Nem szokványos, sem az adó-
zók, sem az adóhivatal részéről, 
hogy ilyen gyakran és ilyen nyi-
tottan kommunikáljanak egy-
mással, a rendhagyó találkozá-
sok apropója a sokakat érintő eva 
bevezetése. Az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatóságán tegnap 
sajtótájékoztatót, majd azt köve-
tően nyilvános eva-fórumot tar-
tottak, mindkét program iránt 
jelentős érdeklődés mutatkozott. 

A nyugalom adójaként emlege-
tett eva valóban beválthatja a 
hozzá fűzött reményeket, azaz 
leegyszerűsítheti a vállalkozások 
adminisztrációját, s elérhető, 
hogy az adóterheik is csökkenje-
nek - mondta Király László 
György, az APEH elnöke. A hiva-
tal első embere azt is elárulta, 
hogy a vélhetően országosan 
250-300 ezer potenciális 
eva-alanyból durva becslések 
szerint úgy 70 ezren döntenek 
majd az új adónem mellett, s 
Csongrád megyében is ehhez ha-
sonlóan alakulhat az arány. 

- Hogy kinek éri meg az evát 
választani, arra az adóhivatal 

Sokan voltak. Szakemberek és potenciális evázók egyaránt érdeklődtek. Fotó: Schmidt Andrea 

nem ad tippeket - mondta Papp 
István, a megyei adóhivatal igaz-
gatója - , ám minden olyan gya-
korlati információval támogat-
juk az adózót, ami segít az önálló 
döntés meghozatalában. 

Az evát az áfával együtt számí-
tottan 15 millió forintot nem 
meghaladó árbevételű, egyéni és 
társas vállalkozások választhat-
ják, az új adónem kiváltja a vál-
lalkozói személyi jövedelmadót, 
az osztalék- vagy általányadót, a 
cégautó adóját, az áfát és a társa-

sági adót. Aki az eva mellett 
dönt, annak december 20-ig be 
kell jelentkeznie az adóhatóság-
nál, ha ezt elmulasztja, csak egy 
év múlva teheti meg újra. Aki 
evázni szeretne, de köztartozása 
van, az mihamarabb - legkésőbb 
december 20-ig - rendezze, vagy 
nyújtson be fizetéskönnyítés 
iránti kérelmet, lehetőleg még 
november hónapban. Az APEH 
minden megyei kirendeltségén a 
lehető legpontosabb információk 
szerezhetők be az eváról. 

Az egyszerűsített vállalkozói 
adó választása van, akinek való-
ban nyugalmat hoz majd, s 
akad, akinek nem éri meg. 
Azoknak, akiknek bevételei 
rendszeresek, de költségei nem 
leírhatóak, határozottan hasz-
nos lesz az eva, míg azoknak, 
akik mondjuk magasabb költ-
ségtételekkel számolhatnak, na-
gyobb céges vásárlásra vagy be-
ruházásra készülnek, nem fel-
tétlenül kell ezt az adónemet vá-
lasztaniuk. 

SZÁVAY ISTVÁN 

A sereget közelebbről ismerők szerint az utóbbi egy-két évtized-
ben az is sikernek számít honvédségi körökben, ha egy-egy kato-
nai jármű gond nélkül el tudja hagyni a laktanya területét. A ma-
gyar haderőt évtizedek óta operetthadseregnek minősítők legföl-
jebb abban tévedtek, hogy az operett könnyed műfaj, ami a legke-
vésbé sem volt elmondható nehézkes honvédségünkről, amely az 
adófizetők milliárdjaiból néhány egység kivételével legföljebb ar-
ra volt alkalmas, hogy kényszertartózkodási helye legyen sok jobb 
sorsra érdemes fiatalnak. 

Ennek a helyzetnek természetesen jól körülírható okai voltak. 
Melyek javarészt abban kereshetők, hogy egy kényszerszövetség-
be tagozott haderőre még az elmúlt rezsim politikusai sem költöt-
tek szívesen, az országlakosok pedig örömmel vették tudomásul e 
spórolást. 

Aztán jött a rendszerváltás után a NATO-tagság, egyébként vi-
szont mintha túl sok minden maradt volna a régiben. Maradt a 
sorozott seregben uralgó avittas szemlélet, maradtak az elbaltá-
zott fejlesztések. És főként maradt a struktúráját, hadra fogható-
ságát, logisztikai-technikai hátterét tekintve szinte a használha-
tatlanságig elavult magyar haderő, amely ráadásul majd annyiba 
kerül az adófizetőknek, mintha használható és profi sereg lenne. 

Ez az állapot belühöl sem ad okot örömre, kívülről, szövetsége-
seinktől pedig éppen eleget kaptunk a fejünkre a prágai NA-
TO-csúcs előtt a honvédség katasztrofáhs állapota miatt. Ami az 
ügyben különösen érdekes: a magyar politikai és katonai vezetés 
is tudja, hogy a helyzet tarthatatlan. Sok civil viszont mintha haj-
lana arra a véleményre, miszerint a haderő fejlesztése és rendhe-
tétele kidobott pénz és energia. 

Van azonban néhány dolog, amivel szembe kell néznünk. A 
NATO-tagságot népszavazáson vállaltuk föl, amiben föltehetően 
közrejátszott a balkáni háborúk okozta ijedelem is. Most pedig 
úgy érezzük, elérkezett számunkra az örök béke kora. Pedig saj-
nos nem így van. Tudni kell, hogy a NATO alapvetően politikai 
szervezet, amelynek tagjai elkötelezettek a demokrácia, az em-
beri jogok, a piacgazdaság, a szabad kereskedelem és hajózás 
mellett, amelyek védelmére a szövetség katonai szervezete hiva-
tott. A felsorolt tényezők meghatározóak Magyarország működő-
képességét illetően is. És konfliktuskutatók a megmondhatói, 
mennyi erő feszül szembe a világban ezekkel a számunkra is fon-
tos alapelvekkel, amelyek érvényesülését - sajnos - szükség ese-
tén hatékonyan alkalmazható katonai potenciál fönntartásával is 
biztosítani kell. Amiben vállalásaink és nemzeti érdekeink alap-
ján nekünk is részt illik vennünk. 

Ezért is érkezett Prágába Medgyessy harmincmilliárdos fejlesz-
tési ígérettel. Ezért is nő jövőre húsz százalékkal a honvédelmi 
költségvetés. És ha a helyzet ne adj' Isten úgy hozza, bizony ezek 
az elhatározások választhatják el a sikert a kudarctól, a működő 
társadalmat, gazdaságot a kényszerek világától, és dönthetnek 
sok magyar katona életéről vagy haláláról. 

Februárban döntenek a deszki rekonstrukcióról 

Szeptemberig van 
idő a lobbizásra 
Legközelebb szeptemberben 
kaphat címzett támogatást a 
deszki kórház. Az intézményt 
működtető megyei közgyűlés-
nek most februárban el kell 
döntenie: hozzáfog-e saját erő-
ből az életveszélyes épület fel-
újításához, vagy megvárja az ál-
lami támogatást. 

Februárban, a költségvetési ren-
delet megalkotásakor döntenek a 
deszki kórház felújításáról a me-
gyei önkormányzatnál. Mérlegel-
ni kell: elkezdjék-e az életveszé-
lyes épület rekonstrukcióját saját 
pénzből, vagy adják be ismét igé-
nyüket címzett támogatásra, 
amelyről szeptemberben születne 
döntés - mondta lapunknak Si-
micz fózsef. A deszki polgármes-
ter - aki a megyei közgyűlés új 
egészségügyi bizottságának elnö-
ke - lapunk kérdésére elmondta: a 
közgyűlés következő, decemberi 
ülésén is szóba kerül a deszki in-
tézmény, amikor a következő évi 
tervekről lesz szó, a felújítás ügyé-
ben azonban a februárban kell 
dönteni. Azért is mérlegelni kell, 
mi a teendő, mert nem biztos, 
hogy már megkezdett beruházás-

ra is lehet címzett támogatást 
kérni. És bár a megyei önkor-
mányzat-is megkezdheti az épít-
kezést önerőből, azért sokkal több 
mindenhez hozzá lehet fogni a tá-
mogatás birtokában. 

Simicz lózsef szerint, ha a cím-
zett támogatás beadása mellett 
dönt a közgyűlés, mindenképpen 
külön kell választani a beruházás 
két elemét, elsőként az életveszé-
lyes épület felújításához kell tá-
mogatást kérni, s csak ezután a 
negyvenágyas kardiológiai részleg 
létrehozásához. Hozzátette: az 
MSZP-frakció biztosan nem biz-
tatta a deszki intézmény vezetőit 
arra, hogy legyenek nagyobb igé-
nyűek és bővítsék ki a támogatási 
igényt. O maga épp kórházban 
volt - gyógykezelték - , amikor az 
együttes, 1,8 milliárdos címzett 
támogatási igény annak idején át-
ment a közgyűlésen. Ellene szólt 
és szavazott volna, mert akkor is 
ez volt a véleménye. Viszont őszig 
most már van lehetőség arra, 
hogy megszervezzék az intéz-
ményvezetők által hiányolt lob-
bit. S meg is fogják szervezni -
ígérte Simicz József. 

B. A. 

A NATO-kontingens a vásárhelyi laktanyában 

Nagyfelújítások a Bercsényinél 
A vásárhelyi Bercsényi Miklós 
Gépesített Lövészdandár egyik 
zászlóalja adja a NATO azon-
nali reagálású erejét az ország 
Észak-atlanti Szerződés Szerve-
zetébe lépése óta. Igaz, ezt az 
erőt októberben megszüntet-
ték, ám hamarosan újjáalakul. 
A vásárhelyi laktanya felújítása 
a kényszersorozás megszünte-
tésével kapcsolatos. 

A szövetségen belüli átszervezé-
sek megszüntették a NATO 
azonnali reagálású erejét, mely-
nek része volt az egyik vásárhelyi 
zászlóalj. Októberben a német-
országi Heidelbergben rendezték 
a záró, felszámolási ünnepséget, 
melyen a vásárhelyi katonák is 
jelen voltak - tudtuk meg a pa-
rancsnoki teendőket ellátó Nagy 
Sándor alezredes törzsfőnöktől. 
A jelenlegi átmeneti állapotban a 
zászlóalj ugyanezzel a készenléti 
fokkal marad fenn. A honvédség 
ugyanis a NATO déli parancs-
noksága alá kerül és itt - leg-
alábbis jelenleg ez az elképzelés -
ugyancsak létrehozzák az. azon-
nali reagálású erőket. 

Nagy Sándor lapunknak el-
mondta: ez a zászlóalj részben 
azonos lehet a békefenntartó 

Nagy Sándor alezredes szerint egyre vonzóbbá teszik a szerződé-
ses szolgálatot . Fotó: Korom András 

műveletekre szakosodott kontin- megfelelő élet- és munkakörül-
genssel is, hiszen a kettő nem ményeket biztosítani. A 
zárja ki egymást. 2002-ben indult felújítások 

A vásárhelyi laktanyában a érintik az egészségügyi épülete-
nagyarányú épületfelújítások ket és fölhúznak egy újabb körle-
egyébként úgy függnek össze a tet is. Új köntöst kap néhány ki-
haderőreformmal, hogy a céljuk képzési épületet, most cserélik a 

közműhálózatot. Mindezt an-
nak érdekében, hogy vonzó le-
gyen a katonaélet a szerződése-
sek számára. A vásárhelyi lakta-
nya üzemképtelen eszközei, 
szállítójárművei döntő részétől 
rtiár elbúcsúzott, helyettük új, 
illetve felújított autókat kaptak. 
Nagy Sándor arról még nem tu-
dott konkrétumot, hogyan ala-
kul a szerződésesek létszáma a 
következő esztendőben. Azt 
azonban elmondta, a jelenleg itt 
dolgozó tiszteket, tiszthelyette-
seket már csak Szegeden tudják 
elhelyezni. Vásárhelyen az idén 
22 lakást vásárolt a honvédség 
számukra és 2006-ig évente 
20-30 lakást építenek vagy vásá-
rolnak. Sőt: a laktanyában épül 
egy, a családok elhelyezését biz-
tosító apartman is. Az alezredes 
szerint a szerződésesek számára 
jelentős vonzerőt jelent az is, 
hogy a béreket bruttó százezer 
forintra emelték, mely a pótlé-
kokkal emelkedik, illetve a vá-
sárhelyi katonáknak lehetősé-
gük van részt venni a pristinai, 
illetve a ciprusi és a Sínai-félszi-
geten teljesíthető külszolgálat-
ban, mely kiemelkedő jövedel-
met jelent számukra. 

B.K.A. 


