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• A kormánypártok akarata 

Eigner mondjon le! 
Az Országgyűlés Nemzet-

biztonsági Bizottsága csütörtö-
ki ülésén felszólította Eigner 
Józsefet, hogy mondjon le az 
egyes fontos tisztségeket betöl-
tő személyek ellenőrzését vég-
ző bizottságban viselt tagságá-
ról. A testület azután döntött 
(gy, hogy megvizsgálta azokat 
az Ítéleteket, amelyeket Eigner 
József 1956-57-ben tanácsel-
nök bitóként hozott, illetve új-
ból áttekintette a Nemzetbiz-
tonsági Bizottság 1994. április 
5-ei ülésének jegyzőkönyvét. 

Florin Stadiu román környe-
zetvédelmi államtitkár csütör-
tökön közleményben cáfolta a 
Mediafax hírügynökségnek a 
Kossuth rádióra hivatkozó hí-
rét, miszerint Románia 40 mil-
lió forint kártérítést f izetne 
Magyarországnak a Berettyó 
magyar szakaszának romániai 
eredetű olajszennyezéséért. 

A k ö z l e m é n y áttekinti a 
környezetszennyezés eltávolí-
tásáért eddig tett erőfeszítése-
ket, és méltatja az ahhoz nyúj-
tott magyar hozzájárulást , 
illetve a román környezetvé-
delmi államtitkár és Baja Fe-
renc magyar környezetvédelmi 
miniszter január 6-i találkozó-
ján az összegyűjtött kőolajnak 
a román fél részére történő 
visszaszolgáltatását illetően 

DM 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 
ma: 15-19 óráig Szerep-

játék Kluh (ADcSD, M.A.G.U.S., 
Star Wars stb.); 16.30-19-ig 
Robinson Klub - Taktikai tár-
sasjátékok; 19 órakor a Crash 
együttes búcsúkoncertjc; 

Györgydeák György kép-
zőművész kiállítása 

MA 
FOI.YÓIRATBKMUTATÓ. A 

Csongrád M e g y e i Honismeret i 
Egyesület és a Csongrád Megyei 
Közgyűlés Pedagógiai és Közmű-
velődési Szolgáltató Intézete 14 
órakor az intézet fö ldsz in t i®-cs 
termében (Közép fasor 1-3 . ) be-
mutalja a Honismeret című folyó-
iratot. 

A S Z Á Z S Z O R S Z É P GYER 
M E K H Á Z B A N Garamvölgy iné 
Szőcs Katalin munkáiból Papírcso-
dák címmel nyílik kiáliilás. 14.30 
órakor. A tárlat február 24-éig láto-
gatható; 18 órától az egykori Délép 
Napsugár együttes tagjainak ren-
deznek találkozót. 

F A N T Á Z I A JÁTÉK K L U B 
középiskolásoknak, 17 óráról a 
BBMK Belvárosi Klubjában 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ (Ker-
tész utcaj 18 órától látogatható. 

ELFÚJTA A TIGRIS - Wáhorn 
András-Eábry Sándor képzőművé-
szet i a lbumának ü n n e p é l y e s 
könyvbemutatóját 18 .30 órától 
tartják a szerzők részvételével, az 
Impala Házban (Zárda utca 9.). 

A G A R D E N ÉTTEREMBEN 
19 órától a vajdasági Nosztalgia 
együttes játszik. 

A F U - V É S Z K L U B B A N 2 0 
órától Walhalla teaház. 

A JATE KLUBBAN 19 órától 
videóvetítés: Mcgcsalatva; 21 órá-
tól a kávézóban a Rambling Blues 
játszik. 

A JAM PUB-ban (Pulcz u. 23.) 
22 órakor a Cate-Caffé jazz esljét 
rendezik meg. 

HOLNAP 
MÚZEUMI MATINÉ: Áz óko-

ri Rónia címmel tart képzőművé-
szeti foglalkozást Rácz lldió, dél-
előtt 10 órakor, a Móra Ferenc 
Múzeumban. , 

MEDITÁCIÓS KLUB várja az 
érdek lődőket 14 .30 órától a 
BBMK Belvárosi Klubjában. 

A testület megállapítása szerint 
a bíró részvétele az úgyneve-
zett ügynöktörvény végrehajtá-
sára létrehozott bizottságban 
összeférhetetlen a törvényben 
meghatározott feltételekkel. 

Az erről s zó ló bizottsági 
nyilatkozatot 6:3-as szótöbb-
séggel hozta meg a grémium. 
A nyilatkozat ellen szavazott 
Boross Péter (MDF), a bizott-
ság e lnöke , Füzessy Tibor 
(KDNP) és Torgyán Józsefné 
(FKGP). 

elért megállapodást, valamint a 
két fél v í zügy i szerve inek 
együttműködését. 

A minisztérium szerint vi-
szont megalapozat lanok az 
eset leges kártérítésre vonat-
kozó sajtóhírek. Egyébként, fű-
zi hozzá a közlemény, a határ-
menti vizekre vonatkozó ro-
mán-magyar megállapodás -
amely a Berettyó szennyeződé-
sével kapcsolatos kétoldalú 
együttműködés alapját képezi 
- nem teszi l ehe tővé i lyen 
igény felvetését. 

Az államtitkár közleménye 
nem tesz említést arról a ma-
gyar állásfoglalásról, hogy kí-
vánatos lenne új egyezmény 
megkötése a határmenti vizek-
re vonatkozólag. 

NAGYOTHALLÓK FIGYEL 
MÉBE! A Bartók téri székházban 
15 órától pótszilveszteri mulatsá-
got rendeznek. 

A FÉSZEK NAGYCSALÁDO-
SOK EGYESÜLETE szervezésé-
ben. 16 órakor, a Bálint Sándor 
Művelődés i Házban (Temesvári 
körút) dr. Oltványi György videó-
filmcs előadást tart Ha baleset é r -
hogyan tarthatjuk életben a sérül-
tet, amíg megjön a mentő címmel. 

A VÁROSI ROCK KLUBBAN 
(a Juhász Gyula Művelődési Köz-
pontban) 19 órától a Mortal és az 
eEcMcR koncertje. 

A J A T E K L U B B A N 2 1 - 0 3 
óráig Mi-csoda buli. Házigazda: 
Mátrai Róbert. 

U ALKOTÓHÁZ (Ár-
hoc u. 1-3., nyílva: 9 - 1 7 órá-
ig) foglalkozásai: ma 14-18 
óráig szövés; h o l n a p 9 - 1 7 
óráig kézműves klubvezetői 
tanfolyam (I. évfolyam). 

Újra itt í 
Bomber d 

terepnadn 

kabátok, rr 

ruhází 

Vásár helye: fí 
Szeged, Vh 

Ideje: 1995. jani 

Eigner József egyelőre nem 
kívánja kommentálni az Or-
szággyűlés Nemzetbiztonsági 
Bizottságának döntését, amely 
felszólította, hogy mondjon le 
az egyes fontos tisztségeket 
betöltő személyek ellenőrzését 
végző bizottságban viselt tag-
ságáról. A bíró elmondta, hogy 
amíg nem kap hivatalos értesí-
tést a döntésről, nem foglalko-
zik a kérdéssel. Ugyanakkor 
nehezményezte, hogy a grémi-
um korábbi ígérete ellenére. 

A JATÉ-n ez idő szerint 
mintegy hat-hétezer diák tanul. 
A vizsgaidőszak december kö-
zépé tői-végétől január végéig 
tart. Tehét ez azon időszak, 
amikor a hallgató kénytelen ta-
nulni. A vizsgákhoz szükséges 
jegyzetek - túl az előadásokon 
elhangzottakon - az egyetem 
jegyzetboltjában lelhetők fel. A 
diákok kapnak úgynevezett 
hallgatói utalványokat, melye-
ket könyvre lehet fordítani, s 
általában ilyen jegyzeteket ve-
sznek belőle. A jegyzetbolt azo-
nban a vizsgaidőszak kellős 
közepén bezár, az ajtaján sem-
miféle tájékoztatás, hogy eset-

A félkarú rabló 
is adózhat 

A vendéglátóipari, idegen-
forgalmi, szolgáltatói, kereske-
delmi szálláshelyadási tevé-
kenységet folytatók, illetve a 
pénznyerő automatát üzemelte-
tők is választhatják az átalány-
adózást. Az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal egyéni vál-
lalkozók számára kiadott, 9407 
számú adóbevallási nyomtatvá-
nyának kitöltési útmutatója fél-
reérthetően úgy foga lmaz , 
mintha a felsorolt vállalkozók 
nem választhatnák ezt az adó-
zási módot. 

Az APEH csütörtökön ki-
adott közleménye szerint az út-
mutató 4. oldalán az szja-tör-
vény idevágó rendelkezésének 
szövege téves. Ugyanakkor fel-
hívja a vállalkozók Figyelmét, 
hogy esetükben az átalányadó-
zásra jogosító éves árbevétel-
határ 3 millió forint az átalány-
adó-alap pedig a bevétel 20 
százaléka. 

szolnoki csapat! 
sekik, I Juhon kabátok, 

;ok akciós áron, flanel-

Jlények, vegyes katonai 

nagy választékban. 

üyőrségi Klub, 
tor H. u. 6. 
ár 11-12-13-14. 

személyes meghallgatása nél-
kül szólította fel a lemondásra, 
így a továbbiakban magára 
nézve nem tartja szükségesnek 
azon ígéretének betartását, 
hogy nem nyilatkozik a sajtó-
nak. Véleményét a döntés kéz-
hez vétele után ismerheti meg 
a közvélemény - nyilatkozta a 
bíró. 

Végezetül Eigner József is-
mételten felhívta a Figyelmet 
arra, hogy elmúlt évi kineve-
zését megelőzően nem titkolta 
el az '50-es években hozott 
ítéleteit meghallgató és ezután 
az átvilágítást végző testület 
tagjává k i j e l ö l ő N e m z e t -
b iz tonsági B izo t t ság e lőtt , 
amely ennek tudatában java-
solta a posztra. 

leg hol lehet ezeket a könyveket 
beszerezni, s mindenki boldo-
guljon úgy, ahogy sikerül. 
Rendben van, a jegyzetboltra is 
ráfér a javítás. Ki kell festeni, 
igaz, nem a szépsége miatt 
tartjuk. De miért nem vizsga-
időszak előtt, avagy után deko-
rálnak? Miért akkor, amikor 
elemi kérdés, hogy a hallgatók 
hozzájussanak a felkészülés 
alapjául szolgáló tananyag-
hoz? S bár a jegyzetboltra és 
kínálatára sok panasz van, 
most elképesztően hiányzik. 

(arató) 

Ingben, 
legatyásítva 
Új „irányzat" jött divatba a 

johannesburgi rablók körében: 
áldozataikat nem csak kifoszt-
ják, hanem vetkőzésre is rá-
kényszerítik. A „műsort" ugyan-
akkor 18 éven aluliak is megte-
kinthetik, mivel csupán fehér-
neműig kell lemezteleníteniök 
magukat a „legatyásított" kira-
boltaknak. A dél-afrikai rend-
őrség immár a tizennegyedik 
vetkőztetéses rablást regisztrál-
hatta a minap, a legfrissebb ál-
dozat egy ékszerüzlet 21 esz-
tendős tulajdonosnője. Az üz-
letbe két fegyveres férfi rob-
bant be, és mintegy 100 ezer 
rand (28 ezer amerikai dollár) 
értékkel távozott, miután előbb 
szemügyre vették a hölgy fe-
hérneműjét. 

„Ezernyolcszáznegyvenn 
yolc-negyvenkilencben az 
egész művelt világ a ma-
gyarság szabadságharcát Fi-
gyelte, mert ebben a harc-
ban, amint azt Kossuth ép-
pen S z e g e d e n mondotta, 
„Európa szabadságának har-
ca vívatott." ... Hatalmas kö-
tetek jelentek meg a szabad-
sághariról, annak minden 
vonatkozásáról, de alig esett 
szó a szabadságharc é s a 
honvédsereg orvosairól. -
Hol voltak hát és kik voltak 
azok a hazaszeretet lángjától 
fűtött orvosok, akik nevét a 

A Honvéd Hagyomány-
őrző Egyesület és a Doni 
Bajtársak Köre - a Honvé-
delmi Minisztérium közre-
működésével - szombaton 
emlékünnepséget tartott, az 
1943. január 12-i doni áttö-
rés áldozatainak tiszteletére. 
A budavári Mátyás-temp-
lomban celebrált misén a 
hajdani bajtársakon és csa-
ládtagjaikon kívül részt vett 
Antall József miniszterel-
nök, Lőrincz Kálmán altá-
bornagy, a Magyar Honvéd-
ség parancsnoka, a kormány 
több tagja és jó néhány or-
szággyűlés i képvise lő . A 
szentbeszédet Tabody István 
főesperes, bicskei plébános, 
tartalékos huszárszázados, a 
Máltai Lovagrend tagja tar-
totta, méltatva a második 
magyar hadsereg helytál-
lását. 

Ezt követően a Hadtörté-
neti Intézetben Kéri Kálmán 
vezérőrnagy e lnökletével 
emlékülést tartottak, ame-

80 éve 
nk egyetlen el-
i kelet ellen, ma-
ik elő pusztulá-
űlenségekké let-
tetlen! Eszerint 
iá, hogy szivem 
cözöljem önnel, 
kívánok önnek 

magam is legin-
nék, hogy ez a 
linél hamarább 

1.13.) 

40 éve 
szabadságharc hős harcosai 
között kell eml í tenünk? 
Erről szól Jáky Gyula orvos-
professzor írása. Megismer-
hetjük előadásából - mely a 
„Csongrád megyei füzetek" 
sorozatában je lent meg -
Balassa Jánost, a pesti egye-
tem professzorát, aki márci-
us 15-én e szavakkal bocsá-
totta előadásáról a forradal-
mi t ö m e g h e z hal lgatói t : 
„Uraim, nagy mozgalom in-
dult meg, tartsák meg nyu-
galmukat és higgadtságu-
kat!" 

(1955. jan. 13.) 

4 éve 

lyen Antall József minisz-
terelnök mondott beszédet. 
Bár Antall József elöljáró-
ban leszögezte , hogy sem 
politikai beszédet, sem tör-
ténelmi v i sszaemlékezés t 
nem kíván mondani, törté-
nelmi-politikai ívet rajzolt a 
doni hadsereg katasztrófája 
és napjaink között. Beszédé-
ben egyebek között bejelen-
tette, hogy ez év január 1-
jétől Magyarország semmi-
féle összeköttetésben nincs 
a Varsói Szerződés katonai 
szervezetével, megszűntek a 
korábbi alá- és fölérendelt-
ségi viszonyok. Emlékez-
tetett arra, hogy a KGST fel-
számolásának napjait, heteit 
é l jük, é s Magyarország 
1944. március 19-i német 
megszállása óta először ada-
tik majd meg a nemzetnek, 
hogy idegen csapatok meg-
szál lása nélkül , valóban 
szuverén legyen. (...) 

(1991. jan. 13.) 

- á r u f u v a r o z ó 
- b u s z v e z e t ő 

szaktanfolyam indul 
1995. 01. 18-án 13,30-kor 

Jelentkezés: TÜV-RAH KFT. 
Szeged, Berlini krt. 16. II. 44. 

T.: 323-583 

i VIDEÓ TORONTO 
Videokazetta-kölcsönző CD-lemezszaküzlet 

| és híradástechnikai szerviz. 
' Újszeged, Vedres u. 13. Tel.: 434-260 
Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 10-21-ig. 

F i l m a j á n l a t u n k : -Lángoló jég (Steven Seagal) 
- Ace Ventvra (Jim Carrey) - Intersection (Richárd 
Gere) - Csont nélkül (Nick Nolte) CD-a ján la tunk: 
- Mike Oldfield: Songs of Distant Earth 2150 Ft 
- Roger Waters: Amused to death 1990 Ft - Uriah 
Heep, Nazareth Sorlemezek 990 Ft - Pearl Jam: 
Vitalogy 1990 Ft. Kata lógusból több ezer CD 
és kazetta közül rendelhet. 

tfehMAGYARORSZÁG 

A DÉLMAGYARORSZAG ES A PARTISCUM KFT „ _ . „ . 
, , _ PARTISCUM kívansagmusora »adió snen 

a Partiscum Rádióban, a 94,9 Mhz-en! 
IKKSZ-KÍVÁNSÁGMŰSOR 
1995. j a n . 13., péntek 

1. Blur: Girls and boys 
2. Boyzonc: Love me for a reason 
3. Neworder: 1963 
4. Sting: Knglishman in New York 
5. Bitly McCIcan: Dcdicaled lo the 

one I love 
6. Dr. Albán: No coke 
7. Maxi Priesr: Close to you 
8. Culturc Club: Karma chamclcon 
9. Desmon Dekker: You can gel it if 

you rcally wanr 
10. Ruanda Project: Song for Ruanda 
11. Redncx: Colton eye joe 
12. Youssoun Dour- Neneh CheiTy: 

Seven Sccond 

13. Sophie B. Hawkins: 
Rightbeside you 

14. PiciTot: Tegnap öszetört egy 
álom 

15. Cyndi Lauper: Hey Now 
16. Eurytmics: Sweet Dreams 
17. Bobby McFeziin: Dont worry he 

happy 
18. London Beat: I' ve becn Ihinking 

about you 
19. Rapülők: Nem adom föl 
20. Ali for one: So much in love 
21. Bobby Brown: Humpin Around 
22. The Scorpions: Send me an angel 
23. Ace of Base: Living in Dangcr 
24. Auth Csilla-Szolnoki Péter 

Meseautó 
25. 2Unlimiled: No one 

HÍVJA A 474-244-ET, 16 ÓRÁTÓL! 
A műsor támogatója az IKESZ Kft., 

Szeged, Kossuth L. sgt. 112. T.: 471 -242 

KUKORICASILÓ-VÉTEL! 
Az Ádám és Társa Kft. 

silózott takarmányt 
- elsősorban kukoricasilót -

keres megvételre. 
Értékesítünk: Raschelzsákot. 
bálakötöző zsineget, 34%-os 

ammónium-nitrát műtrágyát, 
lucernavetőmagot, lucerna 

és réti szénát. 
Érdeklődni: Ádám és Társa Kft., 

Debrecen, Tüzér u. 
Tel./fax: 52/413-282. 

Tel.: 4164*16,3424)27. Telex: 72-629 

• A románok nem „ adakozók" 

Szó sincs kártérítésről 

PROGRAMAJÁNLAT 

1 HÍR - 1 KOMMENTÁR 

M I R Ő L I R T A D M ? 

Jegyzetbót 
A József Attila Tudományegyetem Dugonics téri jegyzet-

boltja január 16-ig, két héten keresztül festés miatt zárva van. 

DÉLMAGYARORSZÁ! Shaw a háborúról 
Bécsből jelentik: Shaw 

Bernhard müveinek német 
fordi tójához , Trebitsch 
Siegfr iedhez a következő 
táviratot küldte: 

- É n itt tartózkodom Sal-
combe fürdőhelyen. A hábo-
rútól való undor késztetett 
rá, hogy magányomba vissza-
vonuljak. Milyen ferde hely-
zetbe került a civiliz.áció. 
Lejáratta önmagát. Ahelyett, 
hogy helyes célunkat fölis-
mernénk és mindannyian 

összefognál 
lenségünk: a 
gunk idézzi 
sunkat. Mi c 
tünk? Hihcl 
nem szabadi 
kívánságát I 
Minden jót 
és azt, amit 
kább óhajta 
pusztulás IT 
befejeződjék 

(1915. jai 

DtlMAGYAROBSZAC 
Orvosok a szabadságharcban 

DÉLMAGYARORSZÁG 
Emlékmise a doni áttörés 
áldozatai tiszteletére 


