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^ Lehet, hogy gyújtogatás? 

Asotthalom: a rettegés éjszakája 
Júl ius 9-én 19.50 és 

20.10 perc között Szeged 
térségében két jugoszláv 
MIG-21 típusú repülőgép 
10 kilométer mélységben 
megsértet te a Magyar 
Köztársaság légterét. A 
Magyar Honvédség légvé-
delme a repülőgépeket 
időben észlelte, és a ké-
szültségi szolgálatával fel-
adatát az előírások szerint 

végezte. A jugoszláv fél 
közlése szerint kiképzési 
repülés folyt. Az eset ki-
vizsgálása és annak a két 
fél közötti lezárása folya-
matban van - tájékoztatta 
szerkesztőségünket Váradi 
Géza őrnagy, a HM saj-
tóügyeletese. Részletesebb 
információkat holnapra 
ígért. 

• Kétszer egymás után műszaki hibás 
traktor miatt égett le az ásotthalmi erdő 
nagy része. Most arról szólnak a hírek, 
hogy szándékos tú'zokozás következ-
tében retteghetnek mindazok, akik a 
környéken élnek. 

- Addig megy, ameddig tud - mondja 
a rendőr a mórahalmi templomnál, mi-

után fölmutattam az újságíró igazolvá-
nyom. Aki mögöttem érkezik, kanya-
rodhat Zákányszék felé, mert biztonsági 
okokból nem engednek senkit az ásott-
halmi erdő közelébe. 

A 25-ös kilométertáblánál már látha-
tó az égre törő tú'zoszlop. Az ásotthalmi 
elágazás előtt ötszáz méterrel állnak az 

Fotó: Enyedi Zoltán 

autók, beljebb csak az merészkedik, 
akinek féltenivalója van. Kairói, a kis 
fenyvesből munkagépek zaja, kiáltozás 
hallatszik, jobbról hatalmas füstsálat 
teker a nyakamra a szél. Mindenütt kis 
kupacokban, mintha mécsesek lenné-
nek, lobog a tűz. 

(Dluszlus Imre riportja a 3. oldalon) 

Akik nyugodtak 
a nyugta miatt... 

Az áfa-törvény július l-jétől 
teljes körű nyugtaadási, kötele-
zettséget ír elő, kivéve a sze-
rencsejáték-szolgáltatást, vala-
mint az újság- és folyóiratáru-
sítást. 

A nyugtaadási kötelezettség 
kiterjed arra a piacon és közte-
rületen árusítóra is, aki nem, 
vagy nem csak saját termelésű 
termékeit, terményeit árusítja, 
hanem a másoktól felvásároltat 
- esetleg úgynevezett bizo-
mányba átvett terméket is -

tá jékozta t az APEH-nek az 
MTI-hez vasárnap eljuttatott 
közleménye. 

Az adóhatóság egyedi kére-
lemre és nyugtaadási kötele-
zettsége alól felmentést adhat a 
jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén. 
Ilyen lehet a szociális, egész-
ségügyi helyzet, a vállalkozás 
mérete, a gazdasági tevékeny-
ségjellege. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

• A tűzoltók szerint gépko-
csiból kidobott égő cigeratta 
okozta azt a tüzet , aminek 
következtében vasárnap este 
már több mint 24 négyzetki-
lométeren lángolt a hortobágyi 
puszta. A 33-as főközlekedési 
úton, a 77-es kilométer szel-
vénynél gyulladt ki a fű, s a tűz 
három kilométer szélességben, 
mintegy nyolc k i lométeres 
hosszúságban terjedt el. A tűz-

lángalt 
aBntobágf is 
oltók munkájá t nagy mér-
tékben nehezítette a vízhiány, a 
környékén ugyanis nincs víz-
vételi lehetőség. 

Nálunk járt a világ 
legerősebb embere 

Hóóó...rukk! Emeld meg! 
Megy az! Persze, hogy megy! 
Még az lenne a szép, ha nem 
sikerülne a képen látható úr-
nak, nevezetesen Fekete Ixísz-
lónak felemelnie a 126 kilo-
grammos golyót. Akkor most 
bizonyára nem ő lenne a világ 
legerősebb embere. Ő pedig 
nemes egyszerűséggel a feje 
fölé nyomta a gömböcskét. 

Igen-igen, Szegeden járt , 
még pedig a Talent Centerben 
a csupa izom, 52-es bicivel 
megáldott, 34 éves, 198 centi-
méter magas, a bivalynál is 
erősebb magyar legény. Nem 
hókusz-pókus/.olt. megmutatta 
mit tud. Vagyis megpendített 
ebből valamit. 

(Nagy László képriportja 
a Dél Sportja 2. oldalán) 

Fohász új kenyérért jj 

Megvédte bajnoki címét 
a szegedi Petrovics Béla a 
maratoni országos bajnok-
ság kajak egyes számában 
a hétvégi tiszai viadalon. S 
miközben a versenyzők 
gyűrték a métereket, addig 
vasárnap a sajtótájékozta-

Mai mellékletünk: 

tón fogadalomszerű kije-
lentések hangzottak el: 
Szeged vállalhatná a jövő 
évi síkvízi világbajnokság 
rendezési jogát... 

(Cs. Gát László írását 
A Dél Sportjában 

olvashatják.) 
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Ünnepelt tegnap Zákány-
szék. Többszáz ember gyü-
lekezett délelőtt a templom-
kertben, hogy a tábori oltárnál 
meghallgassa Szarvas Béla ka-
nonok, szőregi plébános ige-
hirdetését, amellyel kezdetét 
vette az idei aratóünnepség. 
Ünneplőbe öltözött fehér in-
ges, bőrcsizmás öregurakat lát-
tunk a sorokban, akik kabátjuk 
hajtókájára egy-egy búzaka-
lászt tűztek, az. asszonyok 
ugyanezt tették, csak a blúzon, 
vagy a kosztümfölsőn viselték, 
inig a gyerekek kis nemzeti-
színű pántlikára tűzték a szép 
kövér kalászt és a gomblyukba 
kötötték... 

A hagyományos ünnepen a 
kanonok úr beszédében kitért 
arra, hogy immár nem kell fél-
niük azoknak, akik vallásukat 
gyakorolják, nem üldözik töb-
bé őket, de még íiindig sokan 
tartózkodnak attól, hogy belép-
jenek a hívők sorába. 

(Kisimre Ferenc tudósítása 
a 2. oldalon) 


