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Hétfőn 70-80 t raktorral , mintegy száz 
megyei gazda tért haza a fővárosból. Vá-
sárhelyen hősként fogadták a vásárhelyi 
Kossuth téren azokat a helyi és város kör-
nyéki gazdákat, akik részt vet tek a három 
hétig tar tó fővárosi agrárdemonstráción. 
A tün te tők á tadták a város vezetőinek a 
kormánnyal kötö t t megállapodás egy pél-
dányát . Tegnap reggel úgy tűn t , esetleg 
folytat ják majd a demonst rác ió t . 

Hétfőn kora délutántól egyre több rokon, 
ismerős és barát várta azokat a vásárhelyi 
és város környéki gazdákat, akik három 
héttel ezelőtt mintegy harminc traktorral 
indultak útnak a fővárosba tüntetni . A va-
sárnap megkötött megállapodás birtokában 

másnap hajnali négykor a budapesti Felvo-
nulás térről hazainduló vásárhelyiek trak-
torjainak konvoja délután 3 órakor fordult 
be a Kossuth térre vezető Hódi Pál utcára. 
A város határában hozzájuk csatlakozott, 
ostort pattogtató csikós és a többi lovas 
nyomában érkeztek meg a város központi 
terére, ahol rokonaik, barátaik mellett az 
önkormányzat nevében a három alpolgár-
mester és a közgyűlés jobboldali képviselői 
fogadták őket. 

Jóformán le sem álltak az erőgépek mo-
torjai, amikor már csapódtak is ki a trak-
torajtók, hogy a feleségek ennyi idő után 
megöleljék férjüket, gyermekek az édesap-
jukat. A rokonok pedig tapssal és olyan 
hangos éljenzéssel fogadták őket, mintha 

győztes háborúból tértek volna haza. A gaz-
dákat a város nevében Csorba Mihály alpol-
gármester köszöntötte, hangsúlyozva: Vá-
sárhely egésze támogatta a tüntetés részt-
vevőit, akik az eltelt idő alatt bebizonyítot-
ták, hogy a gazdatársadalom képes a közös 
fellépésre. Varga-Tóth Bálint erre az alka-
lomra írt Köszönet című versének elhang-
zása u tán Kispál Ferenc szólt az érkezők-
höz. A Magosz megyei elnöke hangsúlyoz-
ta: gazdák tízezreinek jelentett megköny-
nyebbülést a kormánnyal kötött megálla-
podás, s a többhetes demonstráció valódi 
összefogást teremtett a termelők között. 

- Nehéz három hetet tudunk magunk mö-
gött - mondta a székkutasi Dajka András, aki 
hosszúnak tartotta a demonstrációt. Mint 
mondta, az eredményekkel végül is elégedett, 
úgy érzi: elérték a céljukat. 

- Ez az eredmény, ismerve a tárgyalások 
menetét és a háttérben lévő dolgokat, maga a 
csoda - fogalmazta meg a Fejér megyei Acs 
Sándorné, az agrárdemonstráció tárgyalóbi-
zottságának tagja, aki maga is hazakísérte a 
vásárhelyi gazdákat. - A legnehezebb az utol-
só két nap volt, annak is a legutolsó órái. Ke-
mény döntéseket kellett hoznunk, hogy meg-
értessük, komolyan gondoljuk követelésein-
ket - tette hozzá. 

KOROM ANDRÁS 

f e l h á b o r o d t a k gyurcsány kijelentésén 
Felháborodtak a gazdák Gyurcsány Ferenc hétfői kijelentésén. A miniszterelnök azt mondta , hogy meg-
hátrál tak, amikor elfogadták, hogy csak a költségvetésben biztosított pénzek keretei között lehet szá-
mukra támogatásokat biztosítani. Tegnap összehívták a válságstábot , amely elítélte a miniszterelnök 
kijelentéseit, de úgy döntött, hogy nem újítják fel a tiltakozó akciókat. Az agrártárca és a gazdák közötti 
megál lapodás ta r ta lmának megkérdőjelezése nem szakmai , h a n e m politikai szándékot takar, a gazdák 
képviseletében visszautasítunk minden olyan törekvést és szándékot, amely a gazdák tiszta ügyét poli-
tikai célokra kívánja felhasználni - jelentette ki Péter Mihály, a gazdák válságstábjának tagja a tegnapi 
tanácskozást követően. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az adóhivatal az EU-n belüli 
adómentes értékesítés feltételei 
meglétének fokozott ellenőrzésé-
vel is megakadályozza a körbe-
számlázásos módszer kialakítá-
sát, ezért szigorúan vizsgálja a 
termék más tagállamba történő 
eljuttatásának tényét, különös 
tekintettel arra, hogy hitelesek-e 
a fuvarokmányok, és hogy azo-
kat szigorú számadású nyomtat-
ványként kezelik-e. A 2005-ös 
ellenőrzési irányelvek szerint a 
vámhatóság export és import 
adatszolgáltatását külön is ösz-
szevetik az adóbevallások infor-
mációival, és jelentős eltérés ese-
tén kötelező az adóvizsgálat. Az 
APEH továbbra is fokozottan fi-
gyeli azokat az áfabevallásokat, 
amelyekben a nagy összegű el-
adások áfa-kötelezettsége meg-
közelíti az ugyancsak nagy össze-
gű vásárlások előzetesen fölszá-
mított áfáját. 

2005-ben az evások illetve az 
evás számlák befogadói is szá-
míthatnak revízióra: szükség ese-
tén mindkét félnél meggyőződ-
nek a számlák valóságtartalmá-
ról, és a gazdasági esemény tény-

leges teljesüléséről is. Kiemelt 
feladat a megváltozott munkaké-
pességű dolgozókat foglalkoztató 
szervezetek, különösen a kijelölt 
célszervezetek állami dotáció 
igénylésének ellenőrzése. 

Idén a legnagyobb adóteljesít-
ménnyel rendelkező 3000 ma-
gyarországi adózó legalább 50 
százalékát ellenőrzik (ebbe a kör-
be az idén azok a vállalkozások 
tartoznak, amelynek az adótelje-
sítménye 367,9 millió forintnál 
több). Az adóhatósági ellenőrzé-
sek minden ágazatra kiterjednek 
és minden adóalanyi kört érinte-
nek. A tartósan veszteséges, il-
letve a bevallási kötelezettséget 
nem teljesítő vállalkozások szá-
míthatnak a revizorok megjele-
nésére. Vagyongyarapodási vizs-
gálatoknál a becslés lesz az adó-
hatóság bizonyítási eszköze. Az 
irányelvek szerint hangsúlyosan 
ellenőrzik a teherfuvarozókat (az 
EU-n belül megvalósuló árufor-
galomban betöltött meghatározó 
szerepük miatt), az építőipari 
vállalkozásokat, a számítástech-
nikai alkatrészek forgalmazóit, 
illetve az oktatási intézmények 
buszbérletvásárlásait; a textilter-
mékekés lábbelik kereskedéseit. 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhelyi Pál u tcában (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

OJIVUR. , 
I J R U H Á Z A T I Á R U H Á Z B A N 

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

Tavasz van 
Ünneplő tömeg fogadta Vásárhelyen a fővárosi demonstráció résztvevőit 

Hazapöfögtek a gazdák 

Az érkezés pillanata, pattog a karikás. Mindenki örült, hogy hazatértek Fotó: TésikAttila 

KOVÁCS ANDRAS 

Majdnem sikerült egyetlen, rossz helyen, rosszkor használt szó-
val elrontania,ezt a gyönyörű ünnepet Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnöknek. 

Majdnem sikerült túlérzékenységgel, felháborodott reagálással 
elrontani az ünnepet a gazdáknak. 

Ki-ki pártállása, vagy egyszerűen csak magánemberi szimpátiá-
ja alapján minősítheti a gazdamegállapodás után történteket. 
Kellett-e a kormányfőnek meghátrálásnak nevezni az ünnep 
előtti, mindenki által annyira várt agrárkompromisszumot, szük-
ség volt-e arra, hogy az utakra való visszatéréssel fenyegessenek 
egy elszólásra a gazdák • 

Mindkettő nélkül nagyon jól eltöltöttük volna ezeket a szép napo-
kat. 

Politikai profizmus - mondták sokan az aláírás után arra, ahogy 
Gyurcsány Ferenc kezelte az egész ügyet. Főleg persze inkább saját 
táborából. Megérezhették a gazdák is, hogy a nagy zászlók, kokárdák 
nem olvadhatnak észrevétlenül össze a nemzeti ünnep zászlóival, 
kokárdáival, s inkább engedtek - mondták még többen, s valóban fel-
lélegeztek a megegyezés hírére. Az sem kizárt, hogy az elhúzódó, a 
változó követelések ellenére is állóháborúvá merevedő demonstráció 
szervezőinek, a tavasz megérkeztével hazakívánkozó gazdáknak jött 
jól az ünnep a kompromisszumhoz. Nem a visszavonuláshoz, nem a 
meghátráláshoz, még ha valójában a végén mégis inkább a gazdák 
engedtek. Mert az agrártámogatáshoz költségvetésbe állított keret-
összeg egyetlen forinttal sem emelkedett. Igaz ugyanakkor, hogy lát-
ványosan meggyorsultak a földalapú támogatások kifizetései, s ki 
tudja, a demonstráció nélkül most hol tartana mindez ? 

A kevesebb talán több lett volna - beszédből legalábbis minden-
képp, s a miniszterelnök várhatott volna néhány napot „győzelmi 
jelentésével", helyzetértékelésével. Ezúttal sem az érvelésével volt 
baj, könnyű találni rétegeket a gazdákéhoz mérhető érdeksérelem-
mel, s tényleg ne öntsük feneketlen zsákba az adóforintokat. De a 
meghátrálás kifejezés akkor és ott szikra volt, nem véletlenül fino-
mított tegnap reggel, s beszélt a gazdák bölcs ás helyes döntéséről a 
miniszterelnök A kevesebb talán az ellenzéknél is több lett volna, 
lehazugozni a kormányfőt azért nem illendő. 

A gazdák pedig, megunva az egészet, mégis otthon maradnak. 
Mert a legfontosabb - s ezt nézhetjük bárhonnan -, hogy kitört a 
tavasz. Azon pedig majd később kezdjünk el aggódni, mi lesz a re-
kordgyanús gabonaterméssel, miközben a tavalyi is raktárt és ve-
vőt keres. 

Gondolni persze már most lehet rá, kereshetjük is hozzá a fehér 
asztalt, hogy legközelebb ne az utakon dőljenek el a nagy kérdések. 

Az APEH 2005-ös revízió irányelvei 

Az evások ellenőrzése 
Idén elsősorban az evások, illetve az evás számlák befogadói, a 
textiltermékek és lábbelik forgalmazásával foglalkozó vállalko-
zások számíthatnak ellenőrzésre - derül ki az APEH nyilvá-
nosságra hozott ellenőrzési irányelveiből. Az adóhatósági ellen-
őrzésekvalamennyi ágazatra kiterjednek és minden adóalanyi kört 
érintenek. 

A közbeszerzést megtámadó cég miatt késik a munka kezdése 

Csúszik a nagyállomás felújítása 

Fotó: Gyenes Kálmán 

Csúszik a szegedi nagyállomás rekonst-
rukciója. Legutóbb a vasúttársaság feb-
ruárra ígérte a kezdést. Most azonban a 
közbeszerzési eljárást megtámadta a 
második helyezett, ezért nem kezdőd-
tek el a munkák. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már évek óta húzódik a szegedi nagyál-
lomás felújítása. A szegedi önkormány-
zat 2001-ben jelezte: hajlandó támogat-
ni az állomásépület rekonstrukcióját, 
amely közel egymilliárd forintba kerül. 
Szeged városa 100 millió forinttal támo-
gatja a beruházást. 2002 nyarán már el-
készültek a felújítás tervei. Két évvel ez-
előtt, februárban konténereket helyeztek 
el az Indóház téri épület elé, ebbe költöz-
nének az utasforgalmi létesítmények a 
rekonstrukció idejére. 

A MÁV Rt. sajtóosztályának korábbi 
tájékoztatása szerint 2005. január 
11 -én lezárult a szegedi nagyállomás 
épületének felújítására kiírt közbeszer-
zési eljárás. A MÁV Rt. a három beér-
kezett pályázat közül a Délépitő Rt. és 
Ornament 2000 Kft. konzorcium aján-
latát fogadta el. A munkálatok a szer-
ződés aláírását követően, várhatóan 
február elején kezdődnek el - mondták 
akkor. Közben a „közbeszerzési eljárá-
son második helyezett cég kifogással 
élt az illetékes szervnél, aminek a kivi-
telezési munkák megkezdésének idejé-
re halasztó hatása van" - áll a vasúttár-
saság szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében. 

A tervek szerint először az utasforgal-
mi területeket, azaz a pénztárt és a váró-
termet újítják föl. Második ütemben a 
vasútüzemi részek felújítása kezdődik, 
ami 2007 elején fejeződik be. Miként az ábra is mutat ja , ráfér az állomásra a megfiatalodás 


