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„A függetlenség az ítélkezésben 
nyilvánul meg" 

A 

Uj bírósági elnök: dr. Heidrich Gábor 

Ki hinné? Labdarúgóként került Szegedre 1972-ben az egykori 
ifjúsági válogatott, az akkor NB l-es Szeol-ban azonban csak 
háromszor lépett pályára, mert súlyosan megsérült. Dr. Heidrich 
Gábor eredetileg bölcsész, a debreceni KLTE magyar-történelem 
szakán végzett; rövid ideig tanított, majd vállalatoknál dolgozott 
oktatási előadóként. Szegeden szerezte jogi diplomáját 1979-ben; 
előtte már hivatásos pártfogóként alkalmazta a megyei bíróság. 
Ügyészi-bírói szakvizsgát 1984-ben tett, a következő évtől kezdve 
bíró; polgári perekben ítélkezett. Nemrégiben Balsai István igazság-
ügy-miniszter öt évre - 1997. március 31-ig - a Csongrád Megyei 
Bíróság elnökévé nevezte ki. miután a megyei összbírói értekezlet 
résztvevőinek túlnyomó többsége is őt találta alkalmasnak e posztra. 
(Interjúnk a 3 oldalon.) 

FÓKUSZ 
^ N EURÓPA HATÁRAI. 
MBX Catherine Laluiniére 

asszony, az Európa Tanács 
főtitkára sajtókonferencián 
találkozott az újságírókkal. 
Lalumiére asszony válaszolt 
olyan „stratégiai" kérdésekre 
is, mint például, hogy jelenleg 
hol húzza meg a kontinens ha-
tárait az Európa Tanács. A fő-
titkár szerint az elmúlt időszak 
korszakos változásai nyomán 
Európa földrajzi kritériumai 
helyett fontosabbak a kulturális 
hovatartozás jegyei, illetve ma-
guknak a csatlakozni kívánók-
nak a saját akarata. 

GLOBAL 2000. A Glo-
bal 2000 elnevezésű nem-

zetközi környezetvédelmi szer-
vezet ismét tiltakozott a szlová-
kiai erőmű befejezése ellen. Ál-
lításuk szerint környezeti szem-
pontból katasztrofális követ-
kezményekkel járna az erő-
mű üzembehelyezése, amelyet 
az Androsch International 
Management Consulting (A. I. 
C.) pénzelne. A szlovák és ma-
gyar környezetvédők közösen 
alkottak egy beadványt, amit az 
elkövetkező hetekben jóváha-
gyatnak mindkét ország kör-

nyezetvédő szervezeteivel, és 
felterjesztik az Európa Par-
lament elé. 

^ \ ZÖLD KÁRTYÁVAL 
KÜLFÖLDRE. Az euró-

pai országok legnagyobb részé-
be a gépkocsi-tulajdonosoknak 
már nem kell kiváltaniuk a zöld 
kártyát, mivel a belföldön meg-
kötött gépjármüfelelősség-
bi/tosítás fennállását a gépkocsi 
rendszámával és a „H" ország-
jellel igazolhatják az autósok. 
Kötelező viszont a zöld kártya 
felmutatása a következő orszá-
gokban: Andorra, Izland, Mál-
ta, Törökország, Izrael, de 
ajánlott kiváltani az Olaszor-
szágba, illetve Görögországba 
induló turistáknak is. 

KATONAI KÜLDÖTT-
- m J SÉG UTAZOTT A SVÉD 

KIRÁLYSÁGBA. Raffay Ernő, 
a Honvédelmi Minisztérium 
politikai ál lamtitkára svéd 
partnere, Michael Sahlin meg-
hívására hivatalos látogatásra 
Stockholmba utazott. Raffay 
Ernő politikai államtitkár -
programja során - találkozik a 
Svédországi Magyarok Orszá-
gos Szövetségének elnökével. 

ORSZÁG 
HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJ: 2 2 2 FT, A R A : 9 , 6 0 F T 

Kés a hasban 
Hétfőn éjjel arról értesítették a szegedi mentőket, hogy a repülőtér 

főépületében hasba szúrtak egy férfit - ez áll a rendőrségi jelen-
tésben. A helyszínre érkező rendőrjárőr meghallgatta a tanúkat, akik 
azt állították, hogy a hajléktalanok számára menedéket adó épületben 
megesett szúrás okozója maga a sérült, azaz önmagát szúrta hasba... 

A baleseti sebészeten ellátásra előkészített 26 éves munkanélküli 
férfi viszont úgy adta elő a történteket, hogy még este tíz óra körül 
megtámadta őt egy ismeretlen a Dugonics temető Bajai úti oldalánál, 
s tőle származik a sérülés. A seb, amelyet előbb még életveszélyes-
nek gondoltak, az orvosi ellátás után már nem tűnt súlyosnak. 

Infromációink szerint a szúrás áldozata és családja (felesége, és 
egy kiskorú gyermeke) a hajléktalanok otthonában lakott, és gyakori 
volt náluk a családi veszekedés. A férfi gyógykezelés alatt állt, de a 
gyógyszerek szedése mellett rendszeresen fogyasztott alkoholt. 

A sértett maga jelentkezett a menedékhely éjszakai portásánál, és 
kérte, hogy hívjon mentőket. Tegnap délutánra kiderült, hogy a férfi 
valószínűleg csakugyan magának köszönheti a történteket, és az ál-
tala súlyosnak mondott sérülés mindössze néhány karcolásban merül 
ki. Az orvosi ellátás után útjára is bocsátották. Híreink szerint a 
korábban is sok bajt kevert családnak el kell költöznie a hajléktalanok 
otthonából. 

AJÁNLAT 

Tisztázó szándék 2 
„...a műkincseket nem az Ermitázsban őrzik" 

Áfészkelödések 3 
„A marháért fizet az állam - ha levágják" 

Sebeket ejtettek, sebeket kaptak 4 
„Nagy meglepetések érték a vállalatot" 

Majoros Tibor tárcája 16 

Független képviselők csoportja 

A város és a választók érdekeiért 
Ezek a függetlenek nem azok a függetlenek. Is-

meretes, a helyhatósági választások idején két füg-
getlen jelölt bejutott a közgyűlésbe. A nemrégiben 
megalakult csoport jelzőjének értelme: a két nagy 
frakciótól, a konzervatívoktól és liberálisoktól füg-
getlen. „A tagok szuverén jogát a véleményalkotásra 
és a szavazásra semmi nem korlátozza." A kis pártok 
(MSZP, FKGP, Munkáspárt) képviselői és a nagy 
pártoktól elfordult városatyák hozták létre a csoportot. 
A függetleneknél minden tagnak vétójoga van. Csak 
azt képviselik, amellyel mindegyikőjük egyetért. 
Csakis a várost szem előtt tartva, a pártérdekeken 
túllépve kell politizálni, ez kifejezett óhajuk. A hét 
tagot számláló csoport vezetője dr. Tichy-Rács 
Csaba. 

- Az együttműködés a csoporton belül és azon kí-
vül mindig konkrét ügyekre szól. A város egészét érin-
tő, nagy horderejű kérdésekről minden alkalommal 
lakossági fórumot szervezünk, elképzeléseinket a 
választók érdekeivel egyeztetve határozati javaslatot 
készítünk, s a közgyűlés elé terjesztjük. Fórumainkra 
természetesen szakértőket is meghívunk. Sajnos, a 
liberális frakció egyes tagjai ellenséget látnak ben-
nünk. Reméljük, e nézetük rövidesen megváltozik, és 
a szembenállást együttműködés váltja fel. 

Dobó János, az SZDSZ szegedi szervezetének 
egykori tagja: 

- Mi, függetlenek nem ideológiai alapon szerve-
ződtünk. Konkrétan megfogható érdekeket kívánunk 
érvényesíteni. Mint csoport, az információkhoz is job-
ban hozzáférünk. Egyénileg ezekhez - sajnos - sokkal 

nehezebb hozzájutni. A közgyűlésnek nincsenek 
hosszú távú koncepciói a várospolitikára. Tűzoltó-
munka folyik. 

Básthy Gábor szocialista képviselő (a csoport 
helyettes vezetője): 

- A közgyűlésben a „kicsiket" az a vád érte, hogy 
ők a konzervatívok segédcsapata. Emlékeztetnék: dr. 
Lippai Pál annak idején a mi segítségünkkel lett pol-
gármester. A liberálisokkal való szövetség az alpol-
gármester-választás idején töredezett szét. A konzer-
vatívok és a „kicsik" közötti közeledés és kooperáció 
mindig konkrét ügyekben történt. Ez még nem nevez-
hető politikai együttműködésnek. A függetlenek szán-
déka az, hogy kétoldalú tárgyalásokat kezdeményez a 
konzervatívokkal és a liberálisokkal egyaránt. 

* 
A két nagy frakció vezetőjét is megkértük, kom-

mentálja a függetlenek megalakulását. 
Szabó Ferenc (liberálisok): 
- Örömmel üdvözöljük a független képviselők 

csoportját a közgyűlésben! Végre alkalmunk nyílik, 
hogy az eddig szétszórtan tevékenykedő képviselőkkel 
szervezett kapcsolatot építsünk ki. Számos olyan fel-
adat áll előttünk, amelyben szükségünk lesz sokoldalú 
szakmai és politikai segítségükre. 

Koha Róbert (MDF-KDNP): 
- Lényeges változás a mi szempontunkból nem tör-

tént, eddig is folyamatosak voltak a tárgyalások és komp-
romisszumok keresése köztünk és a függetlenek között. 

Ó.J. 

Magyarországot 
kérik fel 

az irányításra 
Amenny iben Tripoli- nem 

változtat eddigi hozzáállásán, 
úgy érvénybe lép a légi terro-
rizmussal vádolt ország ellen 
hozott szankciók végrehajtása. 
Ennek ellenőrzésére a Bizton-
sági Tanács egy különbizott-
ságot hoz létre, s várhatóan 
Magyarországot kérik fel az 
i rány í t á sá ra - hangzot t el a 
külügyi szóvivői tájékoztatón. 
Az újabb jugoszláviai köztársa-
ságra kiterjedő véres harcokról 
Hermán e lmondta : Bosznia-
Hercegovina egész területén 
é rvény t kell szerezni a tűz-
szünetnek, a nézetkülönbsége-
ket tárgyalások útján kell meg-
oldani. 

FOTÓ: SOMOGYI KÁRÓLYNÉ 

Emlékezés Jancsó Miklósra 
Halálának évfordulóján minden évben megemlékeznek a kétszeres 

Kossuth-díjas szegedi tudósról, a nemzetközi hírű gyógyszertankutatóról, 
dr. Jancsó Miklós akadémikusról. Tegnap - elhunytának 26. évfor-
dulóján - egykori munkahelyén, a SZOTE gyógyszertani intézetében 
elhelyezett emléktáblájánál hajdani tanítványa, dr. Husz Sándor, a 
SZOTE Bőrgyógyászati Klinikájának docense emlékezett a nemzetközi 
hírű tudósra. Az emléktábla megkoszorúzása után adták át a Jancsó 
Miklós emlékérmet dr. Kovács László professzornak. A kitüntetett 
„Progeszteron antagonisták a humán reprodukció szabályozásában" 
címmel tartott emlékelőadást. 

Dokument? 
A valutával csínján kell bánni, 

így volt ez mindig, s a számla-
nyitáshoz, a forgalmazáshoz kez-
detben nélkülözhetetlen volt az 
útlevél. Azután jött a nagy szabad-
ság és - mára kiderült, kivételesen 
- személyi igazolvanyra is nyitottak 
valutaszámlát, illetve az okmány 
felmutatása mellett ki lehetett venni 
a pénzt. Ilyenkor azt pecsételték a 
hivatalos papírra, hogy „belföldi 
felhasználásra", és nem is volt 
akadálya annak, hogy a márkákért 
hi-fitornyot vásároljon a család. 
Április elejétől már van, nem árul-
nak valutáért hifitornyot. 

Ezt a jegybank illetékesei is ész-
revehették - talán ugyanabban az 
épületben hozták a valutásáruhá-
zakat tiltó rendelkezést - és úgy 
döntöttek, nincs akadálya, hogy 
visszatérjenek a békebeli utasítás-
hoz, amikor ugye csak útlevélre le-
hetett a valutaszámlán forgalmazni. 
A személyi igazolványosdi ugyanis 
csak néhány évig élő kivétel volt, 
mára pedig megszűnt az indíték, 
hivatalosan nem lehet semmit 
valutáért árulni. Akkor pedig csak 
külföldre lehet - érdemes, mond-
hatnánk, logikus - vinni a márkát, 
tehát kérhetik az útlevelet a szám-
lavezetők. Pontosabban, utasításuk 
van arra, hogy kérjék. Volt, ahol 
megpróbálták, de csak másfél na-
pig bírták, azután áthidaló meg-
oldást kellett keresniük. 

Azért szívesen belehallgattam 
volna abba a párbeszédbe, amelyik 
a betétesek és az ügyintézők között 
alakult ki április első napjaiban. 
Feltételezzük, hogy egy úr megígér-
te kedvesének, estére a kaszinóba' 
mennek. (Apropó, a zsetont mégis-
csak valutáért árulják, igaz, előtte 
nyakkendőt kell kötni.) Szóval, ettől 
az ügyféltől - aki korábban mindig 
boldogult a személyivel, mi több, a 
számlát is annak segítségével nyi-
totta - egyszerre csak útlevelet 
kezdtek követelni. Bizonyára jó 
nagyra nyílt a szeme, s az a lehető-
ség sem dobta fel, hogy hazasza-
ladhat az utazási okmányért. 

A dolog egyébként mára már 
mindenütt működik, találtak meg-
oldást arra, hogy az ügyfelek aka-
dálytalanul - útlevéltelenül is -
felvehessék saját pénzüket. Lehet, 
hogy ehhez, azaz a kiizzadt gyakor-
lathoz kellene végre igazítani a meg-
lehetősen elavult szabályozást is ? 

KOVÁCS ANDRÁS 
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