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Az a lapöt le t ; valljuk 
meg, zseniális. Es persze 
alapvetően jogtulajdonos-
ellenes. Hiszen a kazetta-
hamisítás a sokszorosítás-
sal és a terítéssel foglal-
kozó „szakembereknek" 
hihetetlen hasznot hoz, ám 
a szerzőket és a kiadókat 
fö lö t tébb megrövidí t i . 
Nem csoda hát, hogy a 

rendőrség a szervezet t 
gazdasági bűnözés eme ke-
vésbé látványos ága ellen 
is kellő szigorral lép fel az 
utóbbi időben. 

A napokban Csong-
rádon - igen, ilyen is elő-
fordul néha - s ikeré l -
ménnyel párosult a nyo-
mozás. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

„Semmiféle titkos- és nemzetelle-
nes szervezet tagja nem voltam és 
nem vagyok. ...Esküszöm a Szent Ko-
ronára, hogy a Vitézi Rend célkitű-
zéseit és előírásait életem végéig meg-
tartom." Szombaton a szegedi fo-

gadalmi templomban csaknem négy-
száz ember mondta egyszerre ezeket a 
szavakat, mielőtt a Vitézi Rend fő-
kapitánya, vitéz József Árpád királyi 
herceg kardjával vitézzé ütötte volna 
őket. Az avatási szertartást megelő-

Fotó: Nagy László 

zően, ökumenikus istentisztelet kere-
tein belül dr. Bartha Tibor refor-
mátus lelkipásztor és Gyulay Endre 
megyés püspök szólt az avatandókhoz 
és az egybegyűltekhez. 

(Folytatás az 5. oldalon.) 

Mai mellékletünk: 
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Egymillió ember fogadta 
Zágrábban a pápát 

• II. János Pál pápa a hor-
vátországi látogatás csúcspont-
jának tekintett zágrábi szabad-
téri miséjén vasárnap elítélte a 
volt Jugoszláviában háborúra 
uszító nacionalizmust, amely-., 
hez - a hadban álló felek állítá-
sa ellenére - semmi köze sincs 
a hi tnek.A hí rügynökségek 
becslése szerint közel egy-

mil l ió ember vett részt az 
istentiszteleten. A zágrábi egy-
házmegye megalapí tásának 
900. évfordulójához kapcsolt 
miséjét a katolikus egyházfő 
horvát nyelvű imával kezdte és 
horvátul is folytatta az isten-
tiszteletet. 

Szentbeszédében magyarul 
is megszólalt. 

u A német elnök megköszönte 

fit éve nyitottunk 
Mint német államfő, azért 

j ö t t em, hogy honf i tá rsa im 
nevében kifejezzem köszöne-
temet mindenért, amit önök 
tettek értünk. Mély hála tölti el 
sz ivünket minden magyar 
polgár iránt, s ennek kifejező-
dése az is, hogy minden erőnk-
kel támogatjuk Magyarország 
útját az Európai Unió és az 
Észak-atlanti Szövetség felé. -
Ezt ünnepi beszédében mondta 
Román Herzog, német szövet-
ségi elnök azon a szombati gá-
laesten, amelyet a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat rende-

zett az 1989-es határnyitás 5. 
évfordulója alkalmából . Az 
ünnepi műsoron - amelynek 
bevételét jótékony célra for-
dítják - megjelent Göncz Ár-
pád köztársasági elnök, Horn 
Gyula miniszterelnök és Hans-
Dietr ich Genscher egykori 
külügyminiszter is. 

Román Herzog hangsúlyoz-
ta: Németország számára egy-
értelmű volt az akkori kelet-
német menekültek jogi státusa, 
ugyanakkor a magyar kor-
mánynak számolnia kellett töb-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az öröm a hétvégén sem 
maradt el a szegedi pályá-
kon. Gyenes Kálmán fotóri-
poter egy ilyen pillanatot ka-
pott el a Sándorfaiva-Tápé 
megyei I. osztá lyú labda-
rúgó-mérkőzésen . Persze 
tegnap este a Sportcsar-
nokból sem sírva távozott a 

közönség. Bár lehet, hogy a 
vérbel i szurkolók öröm-
könnyeket hullajtottak, hi-
szen kedvenc csapatuk , a 
Pick Szeged olyan játékkal 
rukkolt ki, ami sokáig emlé-
kezetes marad. 

(Bővebbet A Dél-Sportja 
mellékletből tudhatnak meg.) 

Vallott a halálosztó 
Magda Marinkó meg-

tört és vallott - állította 
tegnap este A Hét stábja. 
Az újságírók háromne-
gyed órás beszélgetést ké-
szítettek a többszörös gyil-
kossággal vádolt szerbiai 
férf iva l , aminek sugár-
zását Magda Marinkó 
azonban letiltotta. Kovács 
Lajos vizsgálótiszt beszá-
molója szerint a halálosztó 
három gy ilkosságot ismert 

el: a kecskeméti és oros-
házi mészárlást, valamint 
egy szerb barátjának likvi-
dálását. A Z. Nagy-gyil-
kosságot továbbra is ta-
gadja. 

A tévéstáb tagjai lát-
hatták az egykori idegen-
légiós rajzait is, melyek 
alapján az a véleményük 
alakult ki, hogy Magda 
Marinkét halá l fé le lem 
kínozza... 

• „Bármennyire is szeretnék 
eltérni az elmúlt időszak be-
szédeitől, mégiscsak meg kell 
ismételnem az ismert fordula-
tot: nehéz évet zártunk, de az 
előttünk lévő sem lesz köny-
nyű" - mondta szombaton ün-
nepélyes tanévnyitó beszédé-
ben dr. Rácz Béla, a József At-
tila Tudományegyetem megbí-
zott rektora a Belvárosi Film-
színházban. 

Általános tendencia - foly-
tatta a r e k t o r h o g y a társada-
lom nem ismeri el automatiku-
san a felsőoktatási intézmé-
nyek létjogosultságát. Az okta-
tás területén olyan szakok 
beindítására van igény, ame-
lyen a szerzett diploma gyors 
és sikeres karriert biztosít. En-
nek a jogos igénynek csakis új 
szakok indításával, a hallgatói 
létszám emelésével tud megfe-
lelni az egyetem. Az idén az 
Állam- és Jogtudományi Karon 
270, a Bölcsészettudományi 
Karon 601, a Természettudo-
mányi Karon pedig 602 első-

(Folytatás az 3. oldalon.) 

Közel 1500 gólya a lATE-n 

Az új szakok iránt növekszik az igény - hangzott el szombaton, az egyetemi tanévnyitón. 
(Fotó: Nagy László) 


