
Rómaijog-.előadás előtt fogták el a rendőrök 

Börtön helyett 
a jogot választotta 
Négy év 8 hónap börtönbüntetésre ítélték a 27 éves Bálint Tamást. 
A férfi azonban nem vonult be a börtönbe, hanem büntetése 
megkezdése helyett jelentkezett a Szegedi Ttidományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karára, ahová fel is vették. A bíróság országos 
körözést adott ki ellene, de egy évig nem akadtak nyomára, pedig 
Bálint Tamás saját nevén az egyetem hallgatója volt, az első évet be 
is fejezte. A fiatalembert lopás, csalás, okirattal visszaélés miatt 1999-
ben ítélték el. A rendőrök a kar előtt fogták el, rómaijog-előadásra 
érkezett. Bálint Tamás kényszerű okokból megszakította tanul-
mányait, amit folytatni szeretne, de a büntetés-végrehajtási intézet 
ehhez nem járul hozzá. Erről is beszél a szegedi Csillag börtönben 
raboskodó férfi a vele készült interjúban. 

- Mikor és melyik büntetés-vég-
rehajtási intézetbe kellett volna 
bevonulnia! 

- 1999. június 11-én az állandó 
lakhelyem szerinti börtönbe, Gyu-
lán. 

- Büntetőperének megkezdése 
előtt vagy az ítélethirdetés után 
döntötte el, hogy jelentkezik a 
Szegedi Tudományegyetem jogi 
karára! 

- Már akkor megfordult a fe-
jemben, hogy jelentkezek a jogi 
karra, amikor még tartott a per, de 
a végleges döntést akkor hoztam, 
amikor már szökésben voltam. 
Úgy gondoltam, hogy a börtön 
helyett elvégzem a jogi kart, így a 
büntetésem elévülésével szinte 
azonos időben diplomát szerezhe-
tek. Ezután akartam a bíróságtól 
előzetes mentesítést kérni a bün-
tetett élethez fűződő hátrányok 
alól, és a későbbiekben az igazság-
szolgáltatást szerettem volna be-
csületes úton szolgálni. Egyéb-
ként ilyen múlttal csak ügyvéd-
ként dolgozhatnék, hisz előéle-
tem miatt bíró vagy ügyész soha 
nem lehetek. Ez lett volna a „jó út-
ra térés" látványos és legtisztessé-

gesebb módja, bíztam abban, hogy 
sikerül. 

- Körözték, de sokáig nem 
akadtak a nyomára. Hogyan tud-
ta elkerülni a lebukást! 

- Ha ebben az országban valaki 
nem bűnözőnek néz ki, és tud ér-
telmesen beszélni, azt nem, vagy 
- mint engem is - nagyon nehezen 
találják meg. Egy ápolt és tisztelet-
tudó személynek egy igazoltatás 
nem jelenthet veszélyt. Természe-
tesen éjszakánként nem „mozog-
tam", és kerültem a szórakozóhe-
lyeket. 

Folytatás a 4. oldalon 
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Darvasived nyitott a szegedi Pinceszínház 

Vizsgálat a rózsák ügyében Szenzációs győzelem 
az egykori bajnok ellen 

TÉMÁINKBÓL 

TŐKÉS 
A STÁTUSTÖRVÉNYRŐL 
A státustörvénnyel kapcsolatban 
Tőkés László püspök úgy 
fogalmaz: hatalmas áttörés 
történt a trianoni határokon 
kívül rekedt nemzetrésszel való 
törődésben. Nyolcvan éven át 
asszimilálódott a kisebbségben 
élő határon túli magyar, most ez 
a folyamat valószínűleg megáll. 

3. oldal 

MENTŐKÖTÉL A PANOLNAK? 
Az első negyedévben a csongrádi 
Panol Rt. 240 fős dolgozói 
gárdájának zöme az utcára 
kerül, a cég termelési feladatait 
ugyanis a létszám harmada is el 
tudná látni. Az rt. további 
működtetését francia 
segédlettel, a Hundec Kft. 
szoros együttműködésével 
képzeli el Munz Károly 
felszámoló. 

3. oldal 

KÖTELEZŐ 
A SZAKPÁROSÍTÁS 
Egy kormányrendelet értelmében 
az idén az egyetemek 
bölcsészkaraira jelentkező 
diákok számos szakot nem 
vehetnek fel önállóan. Bár az 
intézmények általában nem 
emelték meg a költségtérítés 
összegét, a szegedi kar dékánja 
szerint a hallgatók képzése többe 
kerül, mint eddig. 

4. oldal 

A szegediek legjobbja, Ledon Green (kezében a labda) 31 pontot 
szerzett. Fotó: Miskolcri Róbert 

Hótakaró alatt alszik a tápéi jachtkikötő 

Szőke Tisza, jégfogságban 

Az egykor hangos diszkóhajó csendben pihen a befagyott téli kikötőben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

És ha csöndre vágyom? Akkor 
ugyan hova sétálhatok én ebben a 
városban? - kérdezte minap egy 
ismerősöm, Tarján kellős közepén. 
Ahol már vagy öt perce arra vár-
tunk, majdcsak átsétálhatunk a 
szűnni nem akaró autórohamban 
a Budapesti körút túloldalára. 
Ajánlottam neki a körtöltést, az új-
szegedi ligetet, a vadasparkot, még 
a túl közelinek igazán nem mond-
ható Maty-éri evezőspályát is, ahol 
aztán télen hónál is vastagabb a 

csönd. De ma már szégyellem ma-
gam, amiért a Tisza töltése nem ju-
tott eszembe. Mert hogy azóta el-
látogattam az egykori téli (ma már 
jachtnak szólított) kikötőbe, na-
gyot haraptam ott a friss levegőből, 
s újfent bebizonyosodott számom-
ra: a nyáron oly zajos Sárga környé-
kén is elmerülhet gondolataiba az, 
akit kicsit megviselt már a szege-
di csúcsforgalom. 

Hótakaró alatt alszik mostan-
ság itt az egész környék, még a 
csónakokat, ladikokat, élénk 
színűre pingált hajókat is gará-

Fotó: Schmidt Andrea 

zsokba dugják ilyenkor gazdáik. 
Csupán a Szőke Tisza magasodik 
a holtág jege fölé, s emiél különö-
sebb látványt nem is ajánlhatnék 
annak a szegedinek, aki szereti 
fölidézni diszkós, táncos ifjúságát. 
De vajon mikor emelik ki a part-
ra ezt a hajót? És van-e olyan em-
ber, aki elmagyarázza a jachtki-
kötőbe kigyalogló gyerekeknek: a 
holtág jege mégsem korcsolyapá-
lya? Ezekre a kérdésekre is választ 
kínálunk riportunkban. 

írásunk a 6. oldalon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jelenet az előadásból: Kancsár József, Pál András és Kancsár Orsolya. Fotó: Veréb Simon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kettős premiert tartottak a hét vé-
gén a szegedi Pinceszínház és 
Művész Kávézóban: egyrészt meg-
nyílt a Horváth Mihály utcában a 
város egyetlen magánvállalkozá-
sában létrejött színháza, másrészt 
Darvasi Lászlónak, lapunk mun-
katársának Vizsgálat a rózsák ügyé-
ben című bűnügyi legendáját vá-
lasztották a művészek a teátrum 

nyitó előadásának, amit pénteken 
és szombaton este láthatott a kö-
zönség. 

A misztikus és bűnügyi történe-
tet a magyar színjátszás hagyomá-
nyos eszközeivel nehéz megköze-
líteni, költői finomságú és érzék-
letes képeket álmodott a színpad-
ra a darab rendezője, Czeizel Gá-
bor, aki már két másik Darvasi-da-
rabot, a Bolond Helgát és az Argen-
tínát is rendezte. A színházavató 

mellett megnyílt a Művész Kávé-
zó is, amely a tervek szerint a kul-
turális eseményeknek is helyt kí-
ván adni: a Darvasi-premiert kö-
vetően Czeizel Balázs Fotótarot 
című tárlatát ajánlottak a pubh-
kum figyelmébe. A bűnügyi legen-
dát legközelebb január 17-én, csü-
törtökön este fél nyolctól láthatja 
a közönség. 

írásunk a 4. oldalon 

Szenzáció a férfi A csoportos 
kosárlabda-bajnokságban: az újonc 
Naturtex-Szedeák legyőzte a koráb-
bi bajnok Körmendet! A zalaeger-
szegi, hullámvölgyekkel teb, húsz-
pontos vereség után gyorsan rendez-
te a sorait a Tisza-parti csapat, és 
nem kis meglepetésre elkapta a 
sztárokat, a magyar válogatott Gre-
benárt, Némethet és Trummert, 
valamint az idegenlégiós Edmond-
sont, Mujanovicsot és Madisont a 
soraiban tudó, vasi csapatot. Az 
első negyed után 35-19 volt a Sze-
gednek, sőt tizenkilenc ponttal is ve-
zetett már a Szedeák. Green, Elüot 
és Deák vitte a hátán szegedieket, 
ám Németh és Trummer irányítá-
sával a harmadik negyedben már a 
Körmendnél volt az előny. A hajrát 
jól bírta a Naturtex, valóságos cso-
dát tett a szegedi piarista gimnázi-
umban: Naturtex-Szedeák-Marc-
Körmend 90-88. 

A női A csoportos kosarasgárda, 
a Szeviép- Szeged nagy csatára kény-
szerítette a megerősített Szekszár-
dot. A legeredményesebb Tisza-par-
ti a régi önmagát idéző Madaras 
volt, aki 19 pontig jutott. A szoros 
találkozón végül a Szekszárd há-
rom ponttal, 71-68-ra győzött. 

Részletek A Dél Sportjában 


