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Május 30-án a Szegedi Fegyház

igazságügy-miniszter mulatta be
a szépszámú közönségnek és a

■
és Bátyi István Csillag című bör
tönkönyvét, amelyet Cuál Béla

napon a miniszter meglátogatta 
az intézetet és az Alföldi Bútor-

Képek, események
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Ifj. Győri Zoltán, akit most avattak bv. tisztté, hadnagyi rendfokozattal kezdi pályá
ját, amely -  remélhetőleg -  olyan sikeres lesz, mint az elődeié, hiszen ifj. Győri Zoltán 
bévés dinasztiából származik. Már az apai dédapja is főfegyőr volt Márianosztrán, a 
nagyapja szintén fegyőr, de édesapja is a testület tagja, hiszen Győri Zoltán bv. ezre
des neve és szakmai teljesítménye ismert a mi köreinkben. Édesanyja szintén a testü
let tagja. Mindez örömmel tölt el bennünket, régi bévéseket, remélem, hogy szakmánk 
és hivatásunk folytatása jó kezekbe kerül. Ifjú Győri Zoltán a főiskolai évei alatt sza
kaszparancsnok volt, ez jelzi azt, hogy az alma nem esett messze a fájától.

A drogos, főleg az önmagát „aranylövés
sel” kivégzett fiatal, már nem tud sikolta- 
ni, helyette a rendezett sorokban fekvő 
koporsók sikoltanak, amelyek Urbán 
Ad ám és Urbán Tamás fotóművészek ki
állításán hökkentették meg a járókelőket 
a metró Nyugati téri aluljárójában. Ti
zenhat koporsó jelképezte a tizenhat bu
dapesti fiatal halálát. A nevet csupán kez
dőbetűkkel jelölték, de az életkort és a ha
lálozási időpontot már pontosan és hitele
sen tüntették fel a kiállítás alkotói, akik a 
művészet tiszta eszközeivel figyelmezte
tik a fiatalokat, hogy a drog nem játék, 
vagy ha mégis annak tekintik, akkor nem 
más, mint játék a halállal.
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A Rendőrtiszti Főiskolán, ahol a jövő rendvédelmi szervezeteinek tisztjeit képzik, 
csak azok teszik le ünnepélyesen az esküt, akik érettségi után választják ezt a ne
mes hivatást és szakmai pályát. Erre az első év sikeres elvégzése után kerül sor. A 
látvány nemcsak a szülők, de a növendékek szívét is megdobogtatja. Eme szép és 
felemelő jelenetre mindig szervezetenként (határőr, vám- és pénzügyőr, rendőr) 
kerül sor, ennek függvényéban az eskü szövege részleteiben más és más. A bévé- 
sek azért nincsenek az eskütételnél jelen, mert ők már „anyaintézetükben” esküt 
tettek, igaz, kevésbé látványosan, de éppolyan felemelő érzéssel. Képeink a rend
őrök, azaz a leendő rendőrtisztek eskütételét, annak zárópillanatát ábrázolják, 
amikor a résztvevők díszmenetben vonulnak el elöljáróik előtt. -  á. j. -


