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• Miért csak vágyálom a korízás? 

A jegelt műjégpálya esete # 
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ság elnöke. 

Egyetértés 
Ciszjordaniarol 

Izrael és a PFSZ kedden 
este egyetértésre jutott az au-
tonómia Ciszjordániára tör-
ténő kiterjesztéséről szóló át-
meneti megállapodás főbb 
vonalairól. Jasszer Abed 
Rabbo palesztin tájékoztatási 
„miniszter" szerint a megáll-
apodást július 25-én írják 
alá. A hírt a politikus Gázá-
ban közölte. 

Cserepes sori csendélet, amikor nem ellenőriznek. (Fotó: Karnok Csaba) 

Az elmúlt hét végén az APEH köz-
ponti főosztályának szervezésében 
meglepetésszerű ellenőrzési akcióra 
került sor Csongrád megyében. 

Mint ahogy a megyei igazgatóság tá-
jékoztatójából kiderült: a feketegazda-
ság elleni harc, az adó eltitkolása, a 
nyugta- és számlaadási kötelezettség 
elmulasztása miatt szükség van az 
ilyen ellenőrzésekre, amelyeket erre a 
területre szakosodott revizorok végez-

nek. Az APEH június 28-i Körös II. 
akciójában 9 megye 80 munkatársa vett 
részt. 

Négy mozgó és egy központi bázis, 
24 rádiótelefonnal felszerelt személy-
gépkocsi, illetve mikrobusz, 20 jogász, 
gazdasági szakember és revizor, vala-
mint a számítástechnikai háttér segítsé-
gével zajlott az ellenőrzés. Szeged, 
Csongrád, Hódmezővásárhely, Makó, 
Szentes és tíz kisebb település piacain 

Az utolsó simítások. 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 

El tudom képzelni, 
hogy vannak még kis ha-
zánkban olyanok, akik 
még nem az álmaik laká-
sában élnek, nem cserél-
ték még le 2-10 milliós 
autóra a régi Skodát 
vagy Trabantot, s a sza-
badidőről is a kará-
csonyra kapott, de még 
kicsomagolatlan sza-

, autó, szabadidő 
badidőruha jut 
eszükbe, s nem a 
kempingezéssel 
ö s s z e k a p c s o l t , 
családi kerékpár-
kirándulás. Egy-
részt nekik jöhet 
kapóra a Szegedi 
Nemzetközi Vá-
sár területén ma 
megnyíló hármas 
szakkiállítás. A 
Mars téren meg-
tekinthető „szom-
széd rétje" ötlete-
ket adhat azokra 
az időkre, míg 

mindezekhez együtt lesz 
a pénz. A tehetősebbeket 
meg az vonzhatja, hogy 
a meglévő jónál, talán itt 
jobbat láthatnak. A 
Cabrió, Oázis és Sprint 
nyitás előtti kulisszatit-
kairól hatoldalas vásári 
mellékletünkben, az Egy 
százalék címoldalán ol-
vashatnak. 

• Leumi Hitel Bank Rt. 

Szentpétervári 
kérő a nyerő? 

A kormány június 30-ai, 
ajaz múlt pénteki határoza-
tával - a Magyar Nemzeti 
Bank elnökével egyetértés-
ben - előzetes elvi hozzájá-
rulását adta ahhoz, hogy a 
szentpétervári székhelyű 
Balliyskiy Bank a Leumi Hi-
tel Bank Rt. részvényeinek 
100 százalékát megszerezze. 
A kormány a részvényekre 
vonatkozó adásvételi szerző-
dés megkötésének határide-
jéül június 30-át szabta meg. 
Mindez a Magyar Közlöny 
legutóbbi, június 30-ai dátu-
mozású számából derül ki. 
Az erről szóló kormányhatá-
rozat azt is leszögezi, hogy 
amennyiben az adásvételi 
szerződés megkötésére nem 
kerül sor a megadott időpon-
tig, a kormány hozzájárulása 
hatályát veszti. 

• A Németorszá-
gi Szövetségi 
Köztársaság Ér-
demrend Nagy Ér-
d e m k e r e s z t j ét 
a d o m á n y o z t a 
Andrásfalvy Ber-
talan volt művelő-

és vendéglátó helyein, egyéb közterüle-
tein jelentek meg meglepetésszerűen és 
nagy létszámmal a revizorok. A 312 el-
lenőrzés 45 százalékában mulasztották 
el például a nyugta- és számlaadási kö-
telezettséget. 

Az adózók agresszív magatartása 
miatt négy esetben rendőri segítséget is 
igénybe kellett venni. 

(A lapunk 5. oldalán olvasható riport, 
az APEH-akció egy mellékzöngéje.) 

Andiasfalvy kitüntetése 
dési és közoktatási tüntetést kedden, a 
miniszternek Ro- budapesti német 
man Herzog, Né- követségen adta át 
metország szövet- Otto-Raban Heini-
ségi elnöke. A ki- chen nagykövet. 

Látogatók a múzeumban. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Kormányzati feladatra készülnek 
A Független Kisgazdapárt 

Országos Elnöksége keddi 
ülésén úgy határozott, hogy 
a kormányzati feladatokra 
való felkészülés jegyében ki-
alakít egy szakmai kabinet-
rendszert, amely adott eset-
ben képes lesz egy esetleges 
választási győzelem után hi-
vatalba állni. A kabinet tag-
jainak feladata, hogy kidol-
gozzák a konkrét kormány-
zati teendők sorát. A rend-
szer felállítását az indokolja, 
hogy az FKGP népszerűsé-
gének növekedése gyorsabb 
a vártnál is. Ezt Torgyán Jó-
zsef közölte a sajtó munka-
társaival. A pártelnök el-
mondta azt is, hogy minden 
szakmai kabinetnek legalább 
50 szakembert kell megnyer-
nie, akik a jövőben a nemze-

ti jövőkép kialakításán fára-
doznak majd. Az elnökség 
elhatározta azt is, hogy létre-
hozza a Nemzeti Szövetsé-
get, amelyhez minden olyan 
párt csatlakozhat, amely a 
nemzeti gondolatot helyezi 
politikájának középpontjába. 
Torgyán a csatlakozási szán-
dékot eddig jelző pártokat és 
szervezeteket nem kívánta 
megnevezni. Utalt arra is, 
hogy a párt következő sajtó-
tájékoztatóján bemutat egy 
politikust, aki jelenleg ugyan 
még más párthoz tartozik, de 
a jövőben segítséget fog 
nyújtani a kisgazdáknak. 
Torgyán sem cáfolni, sem 
megerősíteni nem kívánta, 
hogy ez a személy Scham-
schula György, az MDF par-
lamenti képviselője. 

Új múzeummal gyarapo-
dott az elmúlt héten a vá-
ros, a megye, a régió. A 
szeged-csanádi egyházme-
gye kincseit bemutató ál-
landó kiállításon felbecsül-
he te t l en é r t ékű egyház i 
textíliákat, ötvösmunkákat 
és szobrokat tekinthetnek 
meg az érdeklődők a Püs-
pöki Palota hátsó szárnyá-
ban. 

(A múzeumot bemutató 
írásunkat a 6. oldalon ol-
vashatják.) 

Amikor még csúcsforgalom volt a szegedi 
műjégpályán. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

befedték, Hányan vár-
ták, hogy korcsolyáju-

Botrányosnak is le-
hetne nevezni, ahogyan 
a Szabadkai út mellett, 
szemben a laktanyával 
immár jó ideje ott áll 
üresen a műjégpálya 
épülete. Pedig amikor 

kat ismét kipróbálhas-
sák a jégen. Hogy miért 
nem tehetik meg? Arról 
riportunkat a 7. oldalon 
olvashatják. 

John Major mi-
niszterelnök fölénye-
sen megnyerte a tory 

> pártvezér-választást. 
218 konzervatív par-
lamenti képviselő ad-
ta szavazatát a mi-
niszterelnökre, 89-en 
voksoltak ellenfelére, 
John Redwoodra, és 
húszan tartózkodtak 
- jelentette be kedden 
a parlamentben Sir 
Marcus Fox, a válasz-
tás lebonyolításáért 
felelős 1922-es bizott-

Házkutatás a „szentélyben" 
Házkutatást tartottak a na-

gyobbik francia kormány-
párt, a gaulle-ista RPR szék-
házában. A vizsgálóbíró, 
Eric Halphen állítólag bizo-
nyos dokumentumokat is le-
foglalt. Az RPR székháza a 
„szentélyek szentélyének" 

számít, s mind a köztársas-
ági elnök, mind a kormányfő 
e pártból került ki. A házku-
tatást az a nyomozás indo-
kolta, amelyet Halphen a pá-
rizsi szociális lakásépítések 
körüli szabálytalanságok mi-
att folytat már másfél éve. 

Az FKGP sajtótájékoztatója 

S Z E R D A , 1 9 9 5 . J Ú L . 5 . , 8 5 / 1 5 5 . Á R A : 2 4 F T 

Najoi 
_ H „ 

Rajtaütés volt a Cserepes soron 


