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TÉMÁINKBÓL 

A MIÉP OSZIVALTOZATAI 
A MIÉP elnöksége Sümegen 
nyilvánosságra hozott állásfogla-
lásában leszögezi, hogy a jelenle-
gi „kormányt rá kell kényszeríte-
ni egy új, tiszta eszközökkel le-
bonyolított választás kiírására, 
vagy pedig meg kell dönteni". A 
MIÉP felhívja a politikai erők fi-
gyelmét, hogy a mostani helyzet-
ben nem elégségesek a pusztán 
parlamentáris eszközök 

2. oldal 

SZATYMAZON A BARACKRÓL 
Szinte csak beszélhettek a ba-
rackról a tizedik szatymazi ba-
rackfesztiválon. A téb és a tava-
szi fagy, valamint az aszály a 
gyümölcsfák nagy részét elpusz-
tította, így csak hírmondóba ma-
radt néhány szem az ágakon. A 
gazdák mással próbálkoznak. 

3. oldal 
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A SZEGEDI 
I M Y Á R í 
HIVATALOS 

RADIOJA 

FM95.4 

AZ ELETÜNK RESZE 

OTVENEVES DOMASZÉK 
Falunappal, tánc- és sörfesztivál-
lal ünnepelték a domaszékiek öt-
venéves önállóságukat. Az el-
múlt hét végén magyar és külföl-
di néptáncosok, valamint együt-
tesek, szólóénekesek szórakoz-
tatták a közönséget. A főtéren 
rögtönzött házasságkötő terem-
ben pedig öt ötven évvel ezelőtt 
megesküdött párt újból összead-
tak. 

4. oldal 

HORGÁSZOK CSANYON 
Negyedik alkalommal rendezte 
meg a csanyteleki horgászegye-
sület a 24 órás pontyfogó ver-
senyt. A tizennyolc induló csa-
pat közül ismét az örök favorit-
nak számító győriek diadalmas-
kodtak. A két évvel ezelőtti re-
kord közelébe sem kerültek az 
idén. Az elmúlt hét végén 31 
mázsa halat fogtak. 

4. oldal 

SZEGEDI UTAZÓK 
A szegedi nyaralók legkedveltebb 
úti célja a horvát tengerpart, de 
igen sokan mennek Görög-, Spa-
nyol- vagy Olaszországba is. Ke-
lendőek a last minit utak. 

5. oldal 
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Morricone vezényletével csendültek fel a filmslágerek 

Három volt a ráadás 

Morricone vezényel a szegedi Dóm téren. Fotó: Miskokzi Róbert 

Fél évszázad múlva alighanem ugyanolyan büsz-
keséggel emlegetik majd a szegediek Ennio Mor-
ricone szombati, Dóm téri koncertjét, ahogy 
manapság szoktuk azt, hogy 1935-ben maga Pi-
etro Mascagni dirigálta a Parasztbecsületet. 

A Volt egyszer egy vadnyugat, A Jó, a Rossz és a 
Csúf, a Cinema Paradiso, a Malena és a többi nagy-
szerű film - és velük együtt Morricone zenéje is -
mindaddig fennmarad, amíg mozgóképet néznek 
az emberek. Az olasz komponista örökzöld filmslá-
gereit szombaton több mint négyezer ember hall-
gatta. 

Ha nem is volt hibátlan a produkció, a közönség 

elégedettnek tűnt, hogy élőben láthat vezényelni 
egy legendát. Akiknek nem jutott belépőjegy, azok 
a kapuk mögül vagy a környező egyetemi épületek 
ablakaiból hallgatták az előadást, amelyben nem-
csak filmzenék, hanem önálló zenekari darabok is 
felcsendültek. Morricone dirigálásával a szegedi 
szimfonikusok, a kórus és az olasz vendégművé-
szek szép sikert arattak. A Maestro végül három rá-
adásszámmal búcsúzott. Információink szerint a 
koncert után megköszönte a szegedi muzsikusok 
nagyszerű munkáját, s úgy fogalmazott: öröm volt 
számára, hogy vezényelhette őket. 

Bővebben a 8. oldalon 

Légi katasztrófa 
egy ukrajnai parádén 
Nyolcvanhárom halottja (köz-
tük 19 gyermek) és száznál jóval 
több kórházban ápolt, részben 
igen súlyos sebesültje van an-
nak a repülőgép-katasztrófá-
nak, amely szombaton egy be-
mutatón történt az ukrajnai 
Lvov (Lemberg] mellett. 

A légiparádét az ukrán légierő 
14. repülöhadteste megalakulá-
sának 60. évfordulója alkalmá-
ból rendezték a Szknyilov-repü-
lőtéren, és mintegy 10 ezer em-
ber, köztük rengeteg gyerek volt 

rá kíváncsi - közéjük vágódott 
be egy műrepülést végző 
Szu-27-es vadászgép. Szakértők 
szerint a nézők túl közel tartóz-
kodtak a légiparádéhoz. A repü-
lőhadtest vezérkara szerint a 
szerencsétlenséget a repülőgép 
hajtóműveinek leállása okozta. 

A Szuhojt két nagyon tapasz-
talt vadászpilóta vezette - mind-
ketten ezredesek, s részt vettek 
már a világ több repülőgép-be-
mutatóján is. 

Részletek a 2. oldalon 

Mint a cukrot, úgy viszik az üdülési csekkeket 

A munkavállaló 
pihen, a cég adózik 
Az év első felében közel annyian igényeltek üdülési csekket, mint 
tavaly egész évben. 

Egyre kelendőbb az üdülési csekk - derül ki azokból az információk-
ból, amelyeket a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. jelentetett meg nem-
régiben. Az összesítések szerint a vállalatok az országban eddig 1 mil-
liárd 334 millió forintot áldoztak erre a célra, 55 ezer ember üdülésé-
hez járultak hozzá. Ennek az érdeklődésnek köszönhetően az év első 
felében csaknem annyian igényeltek üdülési csekket, mint tavaly 
egész évben. 

Az üdülési csekkekkel 1995-ben ismerkedhetett meg a közvéle-
mény, akkor a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány próbálta ily mó-
don érdekeltté tenni a cégeket dolgozóik támogatott üdültetésében -
nem utolsó sorban a hazai turizmus fejlesztésében. Az üdülési csek-
kekre ugyanis országos elfogadó-hálózatot hoztak létre, amelynek 
szállodáiban, panzióiban a csekkel lehetett fizetni pénz helyett. 

A dolog lényege, hogy a nyugdíjast leszámítva magánszemély nem 
kérhet üdülési csekket, csak jogi személy. A vállalatok pedig azért vá-
sárolnak szívesen, mert egyrészt kedvezményesen kapják, másrészt 
az egy személynek odaadott szelvények névértékének 50 százaléka, 
maximum 20 ezer forint után nem kell adót fizetniük, az adó-
alap-csökkentő tétel lehet. Vagyis a cégek csak a másik 50 százalék, 
mint természetbeni juttatás után kötelesek leróni a tartozásukat áz 
adóhatóságnak. Azt is kiszámolták, mindenki úgy jár a legjobban, ha 
egy dolgozó kerek 40 ezer forintos üdülési csekket kap a munkáltató-
jától (így éppen 20 ezer forint a megtakarítás). Mivel a cégek általában 
az egész családot megjutalmazzák a csekkekkel, annyiszor 40 ezer fo-
rintot kaphatnak a dolgozók, ahány hozzátartozót visznek maguk-
kal. 

Hogy a r endsze r m i k é n t m ű k ö d i k a gyakor la tban , a r ra Csabai fá-
nosné, a Dél-Alföld egyik legnagyobb munkáltatója, a Démász Rt. 
szociális és ellátási főelőadója adta meg a választ. Mint mondotta, az 
áramszolgáltatónál azért az általános helyzethez képest összetettebb 
a rendszer, mivel a Démász több saját üdülővel rendelkezik, továbbá 
csereüdülőkben is fogadják a démászosokat, ahol szintén pénz he-
lyett üdülési csekkel fizethetnek az emberek. 

Az is gyakorlat, hogy a Démász megrendeli az üdülési csekket a dol-
gozó számára, aki ott váltja be az országban, ahol szeretné - szállodá-
ra, étkezési ellátásra, esetleg strandbelépőre. Az alkalmazottaktól 
csak minimális térítési díjat kérnek, az azon felüli összeg természet-
beni juttatásnak számít. Míg tavaly 40 millió forint értékű üdülési 
csekket forgalmaztak a Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nél, 
addig idén előreláthatóan 43 milliót áldoznak erre a céba. 

F.K. 

A pihenőövezet egyre ritkábban tündököl 

Csongrádi üdülés 
a Körös-torokban 
A Körös-torokban javában tart a 
főszezon. Számos gond tarkítja 
az üdülőterületi élet minden-
napjait, a Körös-toroki napok 
hetére már csak sátras helyeket 
lehet bérelni. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság csongrádi területi 
szakaszmérnökségének közel-
múltban nyugdíjba vonult veze-
tőjét, Hajdú Dezsőt a Körös-to-
rok iránt vonzalmat érző helybé-
liek egy része dicséri, míg a töb-

biek bírálják. Elsősorban amiatt, 
hogy a legnagyobb Tisza-parti 
homokföveny köré, a védtölté-
sen belül engedélyezte az üdülő-
terület kialakítását. A szeszélyes 
„szőke folyó" a meglepetésszerű-
en érkező árhullámaival gyakran 
megtréfálja a nyaralókat. Két év-
vel ezelőtt, a kemping egy része 
is „úszott", s akkor egész nyáron 
víz alatt maradt a terület igazi 
varázsát adó homokpad. 

Folytatás a 4. oldalon '' : . 

Kübeken nyert az operett 
Hatalmas tömeg gyűlt össze 
szombaton a kübekházi ope-
rettgálán. 

Az operettfalu műsorát ezren áll-
va nézték végig, de többen ott-
honról hozták székeiket. Ez nem 
is csoda, hiszen már a kezdés 
előtt egy órával elfoglalták az 
összes ülőhelyet. A műfaj ked-
venceit, Kalmár Magdát, Pitti 
Katalint, Leblanc Győzőt, Ben-
kóczy Zoltánt és Farkas Bálintot 
láthatta, hallhatta a közönség. A 
finálét követő tűzijátékkal nem 
zárult le a kübeki éjszaka. Százak 
táncoltak hajnalig az utcabálon. 

írásunk a 4. oldalon Nem bízták a véletlenre, hozták az ülőhelyet. Fotó: Gyenes Kdlmán 
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