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Dicsért irány, fanyalgással
A szakértõk kétlik, hogy a gazdaság fehérítésébõl összejön ezermilliárd forint

Mellékletünk
9,8 százalékkal drágul októbertõl

Emelik a gáz árát
Gyurcsány Ferenc az illetékes miniszterekkel szerdán egyeztetett a gáz árának
emelésérõl. Hétfõn várhatóan 9,8 százalékos drágulást jelentenek be. A kompenzáció mértéke marad, így a rászorulók tíz
százalék fölötti emelkedéssel számolhatnak. Januárban várhatóan ugyanekkora
mértékû tarifanövelés lesz. 18. oldal

Három lány a bayreuthi páston

Utódlási finálé
Nike, Eva és Katharina – három Wagner
lány küzd az egyik leghíresebb német
kulturális fesztivál vezetéséért. Wolfgang Wagner távozik a Bayreuthi Ünnepi
Játékok élérõl, és a szappanoperákat
megszégyenítõ utódlási harcnak a hétfõi
alapítványi döntés vethet véget. 11. oldal

Göncz Kinga a grúziai rendezésrõl

Csak bírálják Moszkvát
A grúzok minimális szintre csökkentik
diplomáciai kapcsolataikat Moszkvával
Dél-Oszétia és Abházia elismerése után,
miközben az orosz társadalom úgy értékeli, az eddig térdelõ Oroszország a
fegyveres akció révén talpra állt. A magyar kormány szerint Grúzia területi épsége veszélybe került, és csak az eredeti
állapot visszaállítása lehet a rendezés
alapja. 7. oldal

Magántõkét is bevonnak

Megmarad a Sportkórház
Rövidesen rendezõdhet a Sportkórház
sorsa, még mielõtt az ellenzék beterjeszti az olimpiatörvény tervezetét. Még
nem dõlt el, szponzorok és sportolók beszállhatnak-e a sportorvoslás finanszírozásába, de a miniszter megerõsítette: a
kormány elkötelezett a Sportkórház
fenntartása mellett. 4. oldal

A miniszterelnök magyarázza az elképzeléseit Fotó: Reviczky Zsolt

Elsõ nekifutásra tegnap nem
talált igazán kedvezõ fogadtatásra Gyurcsány Ferenc új
programja. A szabad demokraták egyelõre vizsgálódnak,
bár az MDF szerint a kormányfõ éppen a liberálisok
feltételeit teljesíti. A Fidesz
és a KDNP természetesen
elutasítja a javaslatot. A
megkérdezett adószakértõk
szerint az irány jó, ám az elsõ lépéseket kevésnek tart-

ják, és kétségeiket fogalmazzák meg: lehet-e annyit fehéríteni a gazdaságon, hogy az
ezermilliárd forintot hozzon? Pénzügyi elemzõk épp
ezért a kiadáscsökkentési
terveket hiányolják, miközben a piacok meg se mozdultak: a tõzsdére és a forint
árfolyamára sem volt hatásuk a terveknek. A pénzpiacot csak az mozgatta meg
egy kicsit – rövid idõre –,

hogy a kormányfõ egy
kérdésre válaszolva közölte:
lemond, ha a parlament nem
fogadja el az adótörvényeket
vagy a költségvetést.
A kormányfõ három-négy
éves adóirányt fogalmazott
meg, a gazdaság fehéredésével ellentételezett ezermilliárdos adócsökkentést ajánlva, átlátható adótáblával és
tíz százalékpontos járulékcsökkentéssel. Jövõre ebbõl

Tudomány – három év múlva

Tanulmány a lakástámogatásról

Korlátozott lakbérpénz
A lakástámogatási rendszer túl bonyolult
és sokba kerül, ezért felül kell vizsgálni –
állítja az Államreform Bizottság számára
készült tanulmány. Az Orbán-kormány
által meghirdetett program eszerint nem
az igazán rászoruló csoportok lakásgondjait enyhíti. Új lakbér-támogatási
rendszert is javasolnak, legfeljebb 15 ezer
forintos összeggel. 3. oldal

Bárcával sem könnyû

Útszéli vállalkozók
Máshová nem sorolt személyi szolgáltatás elnevezéssel legálisan, egyéni vállalkozókként dolgozhatnak ma az örömlányok. Ha van kijelölt zóna. Ha nincs, továbbra is tiltott kéjelgéssel vádolja õket a
rendõrség. Zóna pedig nincs. 5. oldal
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Változtatásra szükség van Fotó: Sopronyi Gyula

Az egységes természettudomány tantárgy oktatását a
gyakorlatban legkorábban
csak három év múlva lehet
kipróbálni. Több munkabizottság is dolgozik az oktatási tárca felkérésére az elképzelésen – tudta meg la-

punk. Készül a kerettanterv
és az oktatási segédanyagok
koncepciója, miközben szakmai és társadalmi vita zajlik
a témáról. A biológia, a fizika és a kémia tárgyak összevont oktatását az általános
iskola és a gimnázium egyes

évfolyamaiban a tanári szervezetek közül több is járható útnak tartja, miközben
akadnak komoly ellenzõk.
Abban viszont mindenki
egyetért, hogy változtatásra
szükség van.
Részletek a 4. oldalon

korlátozott járulékmérséklés
valósulna meg, ám ez kerülne a legtöbbe a büdzsének. A
személyi jövedelemadó felsõ
kulcsának sávhatárát kétmillió forintra növelnék – ez inkább az eddig elmaradt inflációs korrekció pótlásának
tetszik. Jövõre már belépne a
hosszú távra tervezett egységes nyereségadó: a ma 16
százalékos teherbõl és 4 százalékos különadóból álló

rendszert vonnák össze. Ez
sem túl nagy adócsökkentés
a vállalkozóknak az új adóalap-meghatározás miatt. A
vállalkozások összességében
3-4 százalékkal fizetnének
kevesebb nyereségadót, és
szigorúbb volna a cégautók
elszámolása, s emelkedne a
szeszes italok és a dohányáruk jövedéki adója is.
Részletek
a 2. és a 17. oldalon

Szerbia bíróság elé viszi
Koszovó ügyét
A szerb demokrata blokk által vezetett új belgrádi kormány rövid idõn belül másodszor bizonyítja: szakítva
elõdei halogató politikájával, számára a gyors EUcsatlakozás a legfontosabb
cél. Radovan Karadzsics elfogása után Szerbia a napokban visszaküldte nagyköveteit azokba az uniós államokba, amelyekbõl korábban Koszovó elismerése miatt viszszahívták diplomatáikat.
A lépéssel Dejan Sahovics
számára is véget ért a várakozás. A karrierdiplomata –
aki Milosevics bukását követõen Szerbiát az ENSZ New
York-i központjában is képviselte – eredetileg február
végén érkezett volna Budapestre. Az elõzõ nagykövet
mandátuma ugyanis éppen
Koszovó függetlenségének
kihirdetésekor járt le. A már
korábban kijelölt utód viszont nem csomagolt, mert a
pristinai bejelentést követõ
napon Magyarország elismerte az új államot.
A diplomaták a magyar–
szerb kapcsolatot úgy jelle-

meznék: nemhogy problémák, de még nyitott kérdések sincsenek a két ország
között – mondta elsõ magyarországi interjújában a
Népszabadságnak
Dejan
Sahovics. Koszovó jogi kérdés az új belgrádi kormány
számára: Szerbia úgy kívánja
helyreállítani területi integritását, hogy az ENSZ közgyûlésének közbenjárásával
bíróság elé viszi az ügyet.
A választásokon Európa
ígéretével gyõzelmet aratott
erõk addig is az uniós integráció felgyorsításán dolgoznak. Ehhez kell a „teljes diplomáciai kapacitás”, ahogy
Sahovics fogalmaz. Szerbia
tudja – tette hozzá –, hogy
Magyarország jó barátként
mindig is segítette déli
szomszédját az uniós vízummentesség és a belátható
idõn belül megtörténõ csatlakozás elérésében. Egyébként Magyarország a hetedik
Szerbia kereskedelmi partnereinek sorában, és a hatodik helyen áll a külföldi befektetések tekintetében.
Interjúnk a 8. oldalon

