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Countrv zenére táncolnak a diákok 

Amerika-nap a Deákban 
Üdvözöljük az Amerika-napon, sok sikert 

minden versenyzőnek - volt olvasható tegnap a 
Deák gimnázium előcsarnokában. A tavalyi 
Ausztrál-nap nagy sikere után most az ameriaki 
kultúrából rendeztek országos vetélkedőt az 
angol két tannyelvű gimnáziumok számára, 
mellyel Amerika felfedezésének 500. évfor-
dulójára is emlékeztek. Kilenc csapat mérte 
össze nyelvtudását és országismeretét; Buda-
pestről, Balatonalmádiból, Kecskemétről, Pécs-
ről, Sárospatakról, Szolnokról és Zalaegerszegről 
jöttek diákok a Deákba. A vetélkedőn az ame-
rikai történelemre, kultúrára, az ország föld-
rajzára vonatkozó csöppet sem könnyű kérdések 
mellett a versenyzők különböző játékos fela-
datokat is kaptak; hirdetési szöveget kellett ír-
niuk, dalokat előadniuk. A versengés délelőtt és 
délután is tartott, az esti program pedig zenei 
gála volt, melyen neves Szegedi művészek 

szólaltatták meg az amerikai zenei kultúra kin-
cseit. A gimnázium folyosóin kiállítás nyílt az 
amerikai építészetről, és bemutatták az iskola 
amerikai testvérintézményeit. 

A rendezvénynek természetesen támogatói is 
voltak. A szervezésben az Amerikai Egyesült 
Államok Nagykövetségének dolgozói segítettek, 
fővédnöki tisztet az U.S.A. magyarországi 
nagykövete, külügy- és kultuszminiszterünk 
vállaltak. Védnöke volt az eseménynek Szeged 
polgármestere és kulturális alpolgármestere, az 
oktatást irányító szakemberek és a régió köztár-
sasági megbízottja. Közülük sokan jelenlétükkel 
is megtisztelték a rendezvényt, mert - mint 
köszöntőikben mondták - a nyelvet és a kultúrát 
tartják a leginkább alkalmasnak az országok 
közötti távolságok áthidalására: 

(Tájékoztatónk a 6. oldalon) 

Heidrichre szavaztak a bírák 
A Csongrád Megyei Bíróság elnöki posztjára másodszor kiírt 

miniszteri pályázaton öt jelölt vett részt. Alkalmasságukról a 
megyei bírák tegnap, pénteken , összbírói értekezleten 
tanácskoztak. Hogy melyik jelölt pá lyamunkája tetszett a 
legjobban, s hogy kit tartottak személyében is legalkalmasabbnak, 
arról titkos szavazással döntöttek. 

Az értekezlet levezető elnöke, dr. Nagy Lajos felhatalmazást 
kapott a bíráktól a szavazás eredményének teljes nyilvánosságra 
hozatalára. A 74 érvényes szavazat közül dr. Heidrich Gábor, a 
Szeged Városi Bíróság bírája kapta a legtöbb (57) igent. 
Tizenöten szavaztak ellene, ketten tartózkodtak. A további 
pályázókról a következőképpen szavaztak: dr. Kemenes István 
(Szeged Városi Bíróság ): 22 igen, 46 nem, 6 tartózkodás. 
Mosonyi Gyuláné dr. Németh Rozália (Fejér Megyei Bíróság): 
1 igen, 62 nem, 10 tartózkodás, 1 érvénytelen. Dr. Sághy László 
(Csongrád Megyei Bíróság, megyei bírósági tanácselnök, megyei 
bírósági tanácsos): 9 igen, 59 nem, 5 tartózkodás, 1 érvénytelen. 
Dr. Sós József (Szeged Városi Bíróság) : 6 igen, 65 nem, 
2 tartózkodás, 1 érvénytelen. 

Kérdésemre a levezető elnök elmondta, a megye bírói kara 
külön személy szerinti javaslat nélkül, ezt az eredményt 
továbbítja a lehető legrövidebb úton dr. Balsai István igazság-
ügyi miniszternek. Kézenfekvőnek látszik, hogy az összejövetel-
ről, a szavazás ereményéről készített jegyzőkönyvet az eseményen 
részt vevő, törvényességet felügyelő minisztériumi emberrel kül-
dik el. Abban a reményben, hogy a miniszter gyorsan választ, s 
április elsejei határidővel kinevezi a megyei bíróság elnökét. 

M.E 

Mindszenty-emlékülés 
Mindszenty József születé-

sének 100. évfordulója alkal-
mából a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége (KÉSZ) 
március 28-án, szombaton, 10 
órától a Katolikus Szabadegye-
tem keretében emlékülést ren-
dez a Móra Ferenc Múzeum 
dísztermében. Az előadók az 
egyházi személyiség életútjának 
állomásait tényszerűen feltárva 

A BÖRTÖNBEN ÜLO ANATOLIJ LUKJANOV költői 
es t jé t t a r to t t ák meg nagy sikerrel Moszkvában. Az 

egykori szovjet Legfelsőbb Tanács elnökének szerzői estjén a 
zsúfolásig megtelt Horizont filmszínházban több ismert sze-
mélyiség között megjelent Jegor Ligacsov, a szovjet pártállam 
h a j d a n i másod ik számú veze tő je és Szazsi M a l a t o v a , a 
Szovjetunió helyreállításáért küzdő volt szovjet népképviselők 
vezéralakja. A konzervatív tüntetésnek is beillő esten Lukja-
nov börtönben írott költeményeiből olvastak fel. 
- " X VÉRTELEN „TENGERI CSATA" ment végbe csütör-

tökön kora reggel a csendes-óceáni f ranc ia katonai 
nukleáris kísérleíitelep, a Mururoa korallzátony közelében: a 
francia haditengerészet hajói megakadályozták a Greenpeace 
környezetvédelmi mozgalom hajóját , illetve a környezetvédők 
öt csónakját abban, hogy eljussanak a szigethez. A Green-
peace a kísérleti nukleáris robbantások folytatása ellen tilta-
kozott. 

— ^ ÖRÖK NYUGALOMRA HELYEZTÉK Nagy-Britan-
nia 57 éves korában elhunyt tolvajkirálynőjét, Shirley 

Hawkinst. Az áruházi és bolti lopásra szakosodott hölgy hété-
ves korában kezdte pá lyafu tásá t és mindössze háromszor 
ítélték börtönre - de az egyikből mindjárt meg is szökött, s ez-
zel ő lett az első szökött női rab Angliában. Fagin, e késői 
hölgyutódja fénykorában ugyancsak banda élén dolgozott, de 
nem oly kiss t í lűén, mint a Dickens megénekel te egykori 
zsebtolvajkirály. 
-**">, A BELGA CSENDŐRSÉG meghívására brüsszeli láto-

gatáson tar tózkodik Pintér Sándor vezérőrnagy. Az 
országos rendőrfőkapitány és kísérete megbeszéléseket folyta-
tott Pieter Berckmans altábornaggyal, a belga csendőrség fő-
parancsnokával és munkatársaival az együttműködés lehető-
ségeiről, valamint megismerkedet t a belga csendőrség és 
rendőrség munkájával. 

Nagy mennyiségű kábítószert 
loptak a kórházból 
A feketepiacon több milliót ér 

Újabb kábítószert tartalmazó gyógyszer-ampullákat loptak 
Szegeden a kórház gyógyszertárából. A rendőrség emlékezetes 
karácsonyi nagy fogásával időlegesen tisztába tette a környék fe-
kete drogpiacát, úgy látszik, a készletek most fogytak el. Az egye-
temi gyógyszertár, a kórházi, újra az egyetemi, és újra a kórházi 
patika - ez volt a lopási kísérletek sorrendje Szegeden, amelyek-
től az elkövetők morfint és morfinszármazékot tartalmazó fiolákat 
reméltek. 

Nem mindegyik próbálkozás járt eredménnyel, ez a legutóbbi 
azonban akár több milliós hasznot is hozhat az eladó(k)nak: a 
Kálvária sugárúti kórház gyógyszerraktárából 1640 darab, mor-
fint és morfiumszármazékot tartalmazó ampullát loptak el. Az 
injekciók gyógyszerértéke alig több mint 15 ezer forint. A rend-
őrség ujjlenyomat cs egyéb, a tetthelyen hagyott, bűnjelek után 
kutat. Vizsgálják azt is, hogy a gyógyszerraktárban a többi 
szerektől elkülönítésre szolgáló kábítószeres lemezszekrény 
zárszerkezete nyitva volt-e vagy sem. A rendőrség föltűnő kül-
sérelmi nyomot ugyan nem talált, ám aki legutoljára nyúlt a szek-
rénybe, váltig bizonygatja, dolga végeztével kulcsra zárta ag. ajta-
ját. Semmi bizonyíték nincs, hogy kórházi dolgozó részese a 
lopásnak, ez éppoly fikció, mint bármely más föltételezés a tettes 
kilétéről. 

Érdeklődésünkre a kórházban elmondták, való igaz, a 
múltkori betörést követően - amely jó hónapja történt - , 
kábítószer túladagolása miatt életveszélyes állapotba került beteg 
került a kórházba, e második lopás után ugyancsak fölvettek olyan 
beteget, akinek rosszullétét drog okozta. Talány vagy bizo-
nyosság, hogy a lopott ampullák ilyen hamar a piacra kerülnek?! 

Amit lehet, most már minden védelmi berendezést fölsze-
reltek gyógyszerraktárban: infravörös érzékelőt és rácsot a még 
egyetlen ajtóra, amelyről hiányzott. 

MAG 

j á ru lnak hozzá a t e l j e sebb 
Mindszenty-portréhoz. A lel-
kipásztor Mindszentyről Gyulay 
Endre Szeged-Csanádi püspök 
beszél, az egyházfőről Szántó 
Konrád professzor emlékezik 
meg. Mindszenty 1948-as, 
Csanád egyházmegyében tett 
főpász tor i lá togatását Tóth 
Ferenc nyugalmazott múzeumi-
gazgató idézi föl. 

férfi is jelentkezett 
A „Miss Universe" 

magyar döntője 

Szombaton Békéscsabán a 
Jókai Színházban rendezik meg 
a „Miss Universe" magyaror-
szági döntéjét, amelyben tizenöt 
csinos lány vetélkedik a „Ma-
gyarország szépe" címért. A 
nyertes képviseli hazánkat az 
április 16. és május 10. közt 
Bangkokban rendezendő világ-
szépe-választáson. A 18-27 év 
közti ha jadonok thai fö ldi 
veté lkedőjén 96 ország leg-
szebbje vesz részt. 

A „Miss Universe"-n eddig 
Magyarország nem vett részt; 
az első hazai „Miss Universe" 
versenyre kilencvenhatan je-
lentkeztek, ám a minapi (már-
cius 19-én tartott), békéscsabai 
Fiume Szállóbeli elődöntőben 
csak ötvenen mutathatták be 
bájaikat, mivel a pályázók kö-
zül a többi nem felelt meg a fel-
tételeknek. A „Miss Universe"-n 
ugyanis csak hajadonok ve-
hetnek részt, a jelentkezők közt 
pedig fér jezet tek , elváltak s 
gyermekes anyák is voltak, egy 
pályázó pedig „ f é r f i " létére 
azért j e l e n t k e z e t t - m e r t úgy 
gondolhatta, homoszexuálisként 
a hölgyek közt a helye. 
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Az ENSZ-bevonulás 
idején 

„44 százalék azt várja, 
hogy a horvát katonák 
szabadítsák fel a megszállt 
területeket" 2 

Haraszti hozzánk is 
eljött 

„A legnagyobb vita várhatóan 
a Rádió és Televízió Hivatal 
(RTH) körül lesz" 3 

Szűcs Edua 
karikatúrája 20 

Két Magyarország 
„Le kell váltani a régi rend 

képviselőit a vezetői pozíciókból 
- süvölti a szónok először a 
felső vezetőket, aztán a közép-
vezetőket, végül az alsó ve-
zetőket kell leváltani, és helyükre 
az új rend képviselőit kell ültemi." 

Két Magyarország van: egy 
régi és egy új. Egy átkos, mocs-
kos, pártállami, diktatórikus, 
egy leváltandó, s egy üdvös, 
tiszta, többpárti, demokratikus, 
trónusra emelendő. Vannak em-
berek, kik a múltban semmi 
mással nem foglalkoztak, csak 
uralkodtak, haszont élveztek, 
visszaéltek, s voltak kik kizá-
rólag alá voltak vetve, nélkü-
löztek, szenvedtek. Különös 
visszaélés ez, mikor mindenki 
szeretné újra visszaélni az 
életét: kitörölni a kínos pozitív 
epizódokat, s csak a rosszra 
emlékezni. Pszichikusán is fur-
csa. Azt szeretnék, ha a jó, az 
öröm érvényét vesztené, s csak 
ellentettje történt volna meg. 

Zavarba jövök mindig, hogy 
én melyik rendnek is volnék az 
embere ilyenformán? Ha va-
dásztam néha, az már elegendő 
bizonyíték-e ellenem? Vagy 
enyhítő körülmény-e néhány 
cikk? Hogy származásom mit is 
jelent? A jegyző nagyapa többet 
nyom-é a latba, mint hogy jó-
apám igazgatóhelyettes volt, s a 
pártnak is tagja? 

A külön nyugtalanító, hogy a 
szisztematikus leváltok a régi 
(átkos stb.) világban jólmenő 
ügyvédekként, népszerű dráma-
írókként voltak mélységesen el-
nyomva, vagy épp tiszetes tudo-
mányos munkával tengették életüket. 

Persze vannak fokozatok. 
Vannak szélső esetek, egykori 
kizsákmányolók és megboto-
zottak egyaránt. Csak két Ma-
gyarország nincs, két egymás-
sal komplementer, külön világ, 
nincs két társadalom, melynek a 
metszete üres halmaz. 

A szónok ellen meg, kit úgy 
éljeneznek, nem tehetünk mást, 
mint á felvetést tagadjuk, ma-
gát. Hazánk egy van, s ebben 
csak mi vagyunk, jók-rosszak 
egyaránt, egy halmazon. 

MÁROK TAMÁS 

6724 SZEGED, 
Mars tér 
Telefon: 
13-917, 12-761. 
Fax: 12-788. 
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