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Tegnap az újszegedi 
Sportcsarnokban bebizonyo-
sodott, hogy kivannak már 
éhezve a szegedi sportbará-
tok a jó kézilabdára. A Pick 
Szeged barátságos nemzetkö-
zi mérkőzésére ugyanis az 
ülőhelyek nagy részét meg-
töltötték. Szotyoriék pedig 
nem akartak a nézőknek csa-
lódást okozni, s fokozatosan 
fölénybe kerülve, a második 
félidőben már a sportág szép-
ségeit is bemutatva nyertek 
34-23-ra a jugoszláv első li-
gában 5. helyen végzett Ju-
govics Katy ellen. Egyébként 
a Dunaferr által előidézett 
Hernandez-ügy tegnap a szö-
vetségben még nem került 
nyugvópontra, ugyanis a Fo-
tex csütörtökig kapott hala-
dékot arra, hogy bemutassa 
azokat a dokumentumokat, 
amelyek bizonyítják azt, mi-
szerint a veszprémi klub ren-
delkezik a kapus játékjogá-
val. Kővári Árpád, a szegedi 
klub elnöke azonban már 
nem a kubai kapusban „gon-
dolkodik"... 

(A nemzetközi 
mérkőzésről szóló 

tudósításunk 
a 12. oldalon olvasható.) 

VJái l I1CP A KABELTEVEN! 
Nulla telefon, végtelen internet, 

villámgyors kapcsolat! 
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1 éves a szegedi 
TESCO hipermarket 

Szülinapi buli szept. 11. 
?ex... ?zex... ?zeksz... 
és minden, ami BELEFÉR?! 
3 lány erotikus 
„lesz: bi só-ja" 
Trans-X transzvesztita duó 

A kisgazdák 
az ellenzékkel szavaztak 

A fehér mezes jugoszláv játékosok, a kép tanúsága szerint, néha meg tudták akadályozni Budayt 
a g ó l l ö v é s b e n . (Fotó: Karnok Csaba) 

• Holnapi lapunkban 

Zaj és búz 
fogságában 

• Munkatársunktól 
Rossz szomszédság: török átok. A törökök már rég 

kivonultak, de az egymásra acsarkodó, megbékélésre 
képtelen szomszédokból nem fogyunk ki. Igazolják 
ezt a följelentgető levelekben foglaltak kivizsgálására 
szakosodott polgármesteri hivatalok és a tyúkperek 
végigvitelére kényszerített bíróságok statisztikái is. 
Mégis: minden zűrös ügy valós sérelemből táplálko-
zik. Kertes házban lakni, ez (majdnem) minden tár-
sasházban élő ember álma. Történetünkből azonban 
kiderül: a rossz szomszédság megkeserítheti a kert-
városban lakó életét. Minderről holnapi lapunkban 
olvashatnak. 

• Budapest (MTI) 
A monetáris bázis, azaz 

a teljes bankjegy- és érme-
állományt, illetve a hitel-
intézetek jegybanknál lévő 
tartalékainak és forintbeté-
teinek havi átlagos állo-
mányát mutató szám 
1.277,4 milliárd forintot 
tett ki augusztus végén, 

pénz 
ami 6,2 milliárddal halad-
ja meg az egy hónappal 
korábbi adatot - áll az 
Magyar Nemzeti Bank hi-
telmérlegében. 

Az MTI-hez kedden el-
juttatott jegybanki mérleg 
szerint az MNB államház-

tartással szembeni követe-
lése csupán mintegy 10 
milliárd forinttal nőtt egy 
hónap alatt. A forgalom-
ban lévő készpénz augusz-
tus utolsó napján 808,6 
milliárd forintot tett ki, 
ami 8,6 milliárd forinttal 
haladta meg az egy hónap-
pal korábbi adatot. 

• Budapest (MTI) 
Tegnap, az országgyűlés 

munkálatai során, az adózás 
rendjéről szóló törvénymódosí-
tó előterjesztéshez érkezett 
képviselői indítványok keddi 
határozathozatalakor - a szava-
zási lista tanúsága szerint - az 
ellenzéki honatyák és kisgazda 
képviselők többségének támo-
gatásával az országgyűlés két 
olyan javaslatot is elfogadott, 
amellyel a kormány nem értett 
egyet. Az adózás rendjéről szó-
ló jogszabályt a kabinet azért 
teijesztette be, hogy az APEH 
és a VPOP vezetője az első fo-
kú adóhatóság ellenőrzését ne 
csak törvényességi, illetve 
szakszerűségi felülvizsgálatnak 
vethesse alá, hanem az adó 
megállapítását befolyásoló új 
adat napvilágra kerülése esetén 

is elrendelhesse az úgynevezett 
felülellenőrzést. 

A parlament 166 igen sza-
vazattal 163 nem ellenében el-
fogadta Göndör István (MSZP) 
indítványát, amely szerint nem 
indítható felülellenőrzés az 
elévülési határidőn túl. 

A módosító javaslatra igent 
mondott az MSZP- és az 
SZDSZ-frakció mellett a kis-
gazda honatyák többsége, vala-
mint Tölgyessy Péter (Fidesz) 
is. Ugyancsak támogatta a Ház 
Danka Lajos (FKGP) kezde-
ményezését, miszerint a felül-
vizsgálati eljárás kizárólag az 
adó megállapítását befolyásoló 
új tény, adat vagy bizonyíték 
tekintetében, illetve azok adó-
vonzataira folytatható le és 
nem terjedhet ki az egész ko-
rábbi ellenőrzésre. 

• Hetvenöt éves intézet Újszegeden 

A növénynemesítés fellegvára 

• Orosz pénzmosási botrány 

Az első hulla 
• Bologna (MTI) 

Felbukkant az első hulla a 
világméretű orosz pénzmo-
sási üggyel kapcsolatos vizs-
gálatban - írta a Corriere 
della Sera. 

Egy orosz pénzfutár ve-
szítette életét Olaszország-
ban, Emilia-Romagna tarto-
mányban, „rejtélyes" közle-
kedési balesetben. A svájci 
ügyészek tanúként szerették 
volna kihallgatni a férfit, aki 
sok információval szolgálha-
tott volna a pénzmosási ügy 
hátteréről, de meghalt, még 
mielőtt elárulhatta volna tit-
kait - írta a vezető olasz na-
pilap, amely a Jelcin állítóla-
gos svájci bankszámláival és 
budapesti lepénzelésével 
kapcsolatos botrányt kirob-
bantotta. A férfinak volt egy 
társa is, akinek azonban nyo-
ma veszett. 

Egy uzsoraszedéssel vá-
dolt volt olasz bankfiók-
igazgató vallomása szerint 
egy orosz futár hetente ho-
zott magával Svájcból 
Olaszországba több száz 
millió lírás (több tízmillió 
forintos) összegeket, ame-
lyek végül londoni, írországi 
és kanadai bankszámlákon 
kötöttek ki - írta értesülései-
re hivatkozva az olasz lap. 
Az olaszországi Como 
ügyészsége közben adócsa-
lás címén vádat emelt az 
Oak Industria Arredamenti 
SpA stílbútorgyár vezérigaz-
gatója ellen. A Kreml felújí-
tásában alvállalkozóként 
részt vevő, az északi-olasz-
országi Cantuban működő 
bútorgyár szoros kapcsolat-
ban áll a Jelcin lepénzelésé-
vel gyanúsított Bahgjet Pa-
colli építési vállalkozóval. 

Két nap egymás után 
ünnepel t a Gabona te r -
mesztési Kutató Kht.: 
hétfőn, szeptember 6-án a 
Forrásban belső megemlé-
kezést tartottak a 75. év-
forduló alkalmából, teg-
nap, kedden, szeptember 
7-én pedig az intézetben 
jubileumi t u d o m á n y o s 
ülést rendeztek. 

Hetvenötéves lett a hazai nö-
vénynemesítés fellegvára, a 
szegedi Gabonatermesztési Ku-
tató Kht. Az ünnepi program 
dr. Proksza Jánosnak, a GK 
Kht. igazgató-helyettesének 
megnyitó beszédével kezdő-
dött. Megemlékezett arról, 
hogy az Alsó kikötősor 5. szám 
alatt háromnegyed évszázaddal 
ezelőtt kezdődött el a tudomá-
nyos munka a Magyar Királyi 
Alföldi Mezőgazdasági Intézet-
ben. 

Majd dr. Tamás Károly, az 
FVM közigazgatási államtitká-
ra szólt arról, hogy a kutatóinté-
zetek a gazdaság húzóágazatát 
képviselik. Többek között azt is 
kifejtette, Magyarországon a 
múlt rendszerben léteztek ter-
melési rendszerek, amelyek jól 
működtek, érdemes lenne a ta-
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Az évforduló alkalmából felavatták Barabás Zoltán akadémikusnak, az intézet 
korábbi főigazgatójának domborművét, amit Bócsa Iván akadémikus (jobbról) 

leplezett le, Frank József (balról) tá rsaságában. (Fotó: Karnok Csaba) 

pasztalatokra alapozva a mai 
nagyüzemeket - az FVM segít-
ségével, megfelelő banki háttér-
rel - integrátorokká fejleszteni. 

Dr. Frank József, a GK Kht. 
jelenlegi főigazgatója megem-
lékezett az elődökről, a 12 eddi-
gi igazgatóról, s arról, hogy az 
intézetben jelenleg 12 egyetemi 
doktor, 17 kandidátus és 4 aka-
démiai doktor dolgozik az alap-
és az alkalmazott kutatásban. A 
hazai legmagasabb szakmai ki-
tüntetést, a Kossuth- és Széche-
nyi-díjat pedig kilencen kapták 

meg. Az ünnepség végén ki-
tüntetéseket adtak át. A Magyar 
Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét dr. Lelley János nyu-
galmazott tudományos kutató 
és dr. Gyulavári Oszkár nyu-
galmazott tudományos tanács-
adó kapta. Az FVM Miniszteri 
Elismerő Jubileumi Oklevelét a 
Gabonatermesztési Kutató Kht. 
érdemelte ki. Az FVM Minisz-
teri Elismerő Oklevelével tün-
tették ki: Dévényi Károlyné ma-
tematikust, Horváth Gyuláné 
laboránst, Iván József telepve-

zetőt, Jánosi József gépszere-
lőt, Kovács Gábor telepvezetőt, 
dr. Mesterházy Ákos és dr. Pa-
uk János nemesítőket, Talpas 
Emil gazdasági igazgató-helyet-
test. Baross László Emlékérme-
sek: dr. William C. Crum, a De-
calb Genetics Co. alelnöke, dr. 
Bacsa Pál nyugalmazott tudo-
mányos főmunkatárs, dr. Kur-
nik Ernő akadémikus, dr. Ma-
tuz János cégvezető és Pintér 
Zoltán tudományos osztályve-
zető. 

F. K. 

Orbán Viktor 
az APEH-ben 

• Budapest (MTI) 
A kormányzat számít az 

adó- és járulékbeszedés terüle-
tén tevékenykedő szakappará-
tus megbízható munkájára, 
személyes felelősségére, fel-
adatának színvonalas ellátására 
- jelentette ki kedden Orbán 
Viktor miniszterelnök az Adó-
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
(APEH) szeptemberi igazgatói 
értekezletén - tájékoztatta az 
APEH sajtóosztálya az MTI-t. 

Hozzászólásában a minisz-
terelnök - mint azt a hivatal 
közleményében üják - elisme-
rését fejezte ki az adóhivatal el-
múlt időszakban végzett kima-
gasló munkájáért, a Bűnügyi 
Igazgatóság felállításáért. 

A miniszterelnök úgy vélte: 
a hivatal élén történt személy-
csere után a jövőben is biztosí-
tottak az eredményes munka 
személyi feltételei, amelyek 
nélkülözhetetlenek az állami 
költségvetés szükséges bevéte-
leinek biztosításához és a pénz-
ügyi fegyelem általános erősíté-
séhez. 


