
''Nem 
hittÜk e[, hogy bevezetik''

Kilométeres sorban
lassították a 4-es főút
forgatmát aföldadó
ellen tÜntető gazdák.
xe"lnuxapnÁz. ,,Emberek,
ébredjetek!; Földadóból se-
gélyt!; Zöld mellényes dol-
gozókat nem hizlalunk...',
- ilyen és hasonló feliratú
transzparenseket feszítet-
tek ki az erőgépeikre azok a
hajdúhadhazi gazdák, akik
félpályás forgalomlassító
demonstrációval tiltakoztak
pénteken a 4-es főúton a vá-
rosban bevezetett új települé-
si adó, a földadó el}en.

,,olyan szépen felsorolták
a rendeletben, hogy mi min-
denre vonatkozik a települé_
si adóra keresztelt földadó;
hogy talán csak a cipőnk tal-
pára ragadt fold kivétel alóla''
- ezekkel a szavakkal fogadta
a Napló tudósítóját pénteken
reggel Molnár Antal, a de-
monstráció szervezője.

Sok kicsi...
- Hajdúhadház környékén
gyenge minőségű föIdek van-
nak, ezeknek a jövedelém_

termelő képessége nem visel
el semmiféle föIdadót. Látja
ezeket a régi traktorokat, meg
kombájnokat? A hajdúbö-
szörményi vagy a hajdúszo-
boszlói határban nem ilye-
nekkel kínlódnak a gazdák.
oket mégse zaklatjak föld_
adóval; csak róIunk akarnak
még egy bórt lehúzni - adott
hangot elégedetlenségének
Molnár Gábor. o esyébként
visszautasítja, hogy bármifé-
le kormányellenesség sodorta
volna a tiintetók közé. Mint
mondta, a politika nem ér-
dekli, a családja megélhetése
Viszont nagyon.,,Mondják,
bogy az aranykoronánként
4oo forint adóteher elvisel-
hető. Csakhogy a sok kicsi
mostanra annyira összegyűlt'
hogy azt már nem bírja el a
föld" - tette hozzá nyomaté-
kosan.

PontvetÜnk?
Néhany méterrel odébb két
fiatalember vitatja a világ
dolgait. Már a bemutatkozás_
kor gyanítom, hogy rokonok
lehetnek, hiszen mindkettő
Borsi névre hallgat. János

(bár a földadóról szóló sző-
beszéd az ő fülébe is eljutott)
gondolta, hogy úgyse fogják
bevezetni, hiszen még a mi
niszter is tiltakozik ellene.

- Szerintem központilag
talalták ki, előbb bepróbát-
koznak néhány településen,
hogy utána országosan is
bevezethessék a földadót.
De pont egy ilyen szegény
településen kell kísérletezni
- adott hangot nemtetszésé-

nek, és ehhez mar az unoka-
testvérének is volt egy-két
szava. László egyenesen be-
lemondta a mikrofonba, hogy
ő bizony a Fideszre szavazott,
de többé nem tenne ilyet'

Csáfordi Dénes polgármes_
ter a Naplónak úgy nyilat-
kozott, hogy éves szinten 25
millió forint bevételt reméI-
nek a fÓldadótól, amit nagy-
részt az agráriumba juttatnak
vlssza. HBI{-PA

Jó néhányan tlttakoztak a 4-es főút mentén FoTÓ: MATEY lsTVÁN


