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A gazdasági vezetők Merkel mellett

Németek a ferihegyi árdobogó tetején
A legjobb, 390 milliárd forintos ajánlatot
a Hochtief és a HTAC konzorciuma tette
a repülőtér üzemeltetésére. 13. oldal

A Siemens volt főnöke az új kormány tanácsadója
lenne, de a kereszténydemokratákat támogatják
a német munkaadók szövetségesei is. 8–9. oldal
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tetemes kárt okozott, de megszelídült a katrina hurrikán, miután tegnap Louisianában elérte a szárazföldet. A trópusi ciklon miatt több mint egymillió embert eva-

kuáltak New Orleansból, aki pedig maradt, mint például a képen látható férﬁ, a Louisiana Superdome stadionban húzta meg magát. A hurrikán végül kitért keletre, és a középpontja
elkerülte a tengerszint alatt fekvő nagyvárost. Az ötfokozatú Safﬁr–Simpson-skálán négyesről kettes fokozatba visszaminősített vihar így is jelentős károkat okozott. Az olajár rekordmagasságba, hordónként hetven dollár fölé szökött, Bush elnök fontolóra is vette a stratégiai olajtartalék részleges felhasználását. » a nap témája a 4–5. oldalon fotó: mti/ap – Dave Martin

Még nagyon
bizonytalan
az ekho-terv
Ami biztos: a tervezett tízmillió helyett évi 25 millió forintos jövedelemig választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást
(ekho) a sajtó munkatársai és a
művészek. A MÚOSZ-t és elnökét, Eötvös Pált a kormányfő mellett két miniszter is megtisztelte az
bel

Útmutatók. Eötvös Pál és Gyurcsány Ferenc

Komolyan vették Orbánt…
Kormányzati körökben riadalmat
keltett a Fidesz-elnök víziója a visszaállamosításról. A kabinet „kármentő”
tárgyalásokba kezd, pedig Orbán
szavainak nagyobb a füstje, mint a
lángja, még pártjában is úgy vélik:
a „főnök” csak a „hangulatnak megfelelően” nyilatkozott. 6–7. oldal

vélemény

Nem kellett volna

Kumin Ferenc politológus szerint
Orbán Viktor nem azért mond ilyeneket, mert tényleg vissza akarná
venni az erőműveket, hanem azért,
mert politikus és nem gazdasági
szakértő. 19. oldal

fotó: Hegedűs Márta

egyeztetésen, de az elektronikus
sajtó vezérei már előtte, a munkaügyi miniszternél kilobbizták az
értékhatár emelését. Több alapvető dolog még eldöntetlen. Ma az
említett szellemi foglalkozásúak
többsége vállalkozóként, megbízási szerződéssel dolgozik. Az új
adónem magánszemélyekre szabott, így aki ma munkaviszonyban
van, az olcsóbb lesz a munkaadójának. És aki egyéni vállalkozóként
vagy bt-tagként számláz? Nos, ez
nem világos. A dolgok logikája szerint nekik fel kell(ene) számolniuk
a vállalkozásukat, és az evához ké-

pest magasabb adóval az ekhót választani. A kormányfő azt mondta:
néhány részletben még egyeztetnek, de a tervek szerint november
15-ig a parlament elfogadhatja az új
jogszabályt. A színlelt szerződésekre vonatkozó moratórium jövő év
június 30-ig fennmarad, visszamenőleg pedig nem lesz felelősségre
vonás. A Fidesz kifogásolja, hogy a
kormány az ekho szabályainak kidolgozásakor csak a sajtó és a művészeti területek dolgozóira gondol, noha a munka világában tömegesen vannak kényszervállalkozók.
» 11. oldal, álláspont 17. oldal
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Kész a szakértői javaslat, amely
alapján az oktatási tárca még ősszel
szigorítja a tankönyvvé minősítést. A
lényeg, hogy korlátoznák a mondatok
hosszát, a szakszavak gyakoriságát.
A diákok kezébe csak könnyen érthető szöveg kerülne. 6. oldal

nagy rivális, az Olympiakosz elleni
bajnokin. A válogatott magyar labdarúgó mégis bízik abban, hogy
a Bajnokok Ligájában bekerül a
görög együttesbe. Most azonban
inkább a válogatott két mérkőzése
foglalkoztatja. 23. oldal

Tankönyv-szigorítási javaslat
a közérthetőség jegyében

Torghelle Sándor nem játszott a Panathinaikoszban a

