
4 • A K T U Á L I S * SZERDA, 2002. N O V E M B E R 6. 

Hétmilliót hagytak a „mackóban" Rúzsán 

Elítélték a postarablókat 

Sok evet tölthetnek fegyházban az el ítéltek. Fotó: Schmidt Andrea 

Több éves fegyházbüntetésekre 
ítélte jogerősen a Csongrád Me-
gyei Bíróság azokat a férfiakat, 
akik még 1997 decemberében 
rabolták ki a rúzsai postát. 

Raboljunk ki egy postát! Ez az öt-
let több fiatalember fejében öt-
lött fel még 1997-ben. Könnyű 
célpontnak tűnhetett a rúzsai 
postahivatal, ugyanis a baráti 
társaság úgy döntött, innen 
emelnek el milliókat. Ahogy 
gondos rablókhoz illik, terep-
szemlét tartottak, s azt is eldön-
tötték, hogy egyikük az öttömösi 
útelágazásnál vár rájuk, így biz-
tosítva a menekülési útvonalat. 
Majd elérkezett 1997 decembe-
rének 19. napja, amikor is - a 
vádirat szerint - Cs. Zsolt Szege-
den ellopott egy Lada Niva típu-
sú autót, s ezzel a kocsival indult 
Rúzsára a rablóbanda. Cs. Zsolt 
a kocsiban maradt, míg az ügy I. 
rendű vádlottja, Szilágyi László, 
valamint a II. rendű Iván János 
szemnél kivágott sisapkában, 
fegyverrel a kézben rontott rá a 
postán tartózkodókra. Az ügyfe-
leket a földre kényszerítették, 

majd az egyik postai alkalmazot-
tat arra utasították, hogy nyissa 
ki az időzáras páncélszekrényt. 

Hét-nyolc percre lett volna 
szükség ahhoz, hogy a „mackó" 
kinyíljon, ám ezt már nem vár-
ták meg a rablók. A postán talált 
526 ezer 501 forinttal, valamint 
az egyik postáshölgytől elrabolt 
10 ezer forinttal táskájukban el-
menekültek a helyszínről, mi-
közben a széfben 7 millió forint 
maradt. A csapat Pestre szágul-
dott, s ott a pénzt elosztották 
egymás között. 

Pár hónappal később az ügy IV. 
rendű vádlottja, Ürmös István 
Cs. Zsolt társaságában már Sze-
geden akart pénzhez jutni. A Ko-
rona Kft. Napos úti telephelyét 
támadták meg, fejükön bukósi-
sakkal, kezükben pedig pisztoly-
lyal és egy kézigránátnak látszó 
tárggyal hatoltak be az épületbe. 
Ám az itt dolgozóktól megtud-
ták: náluk ugyan egy fillért sem 
találnak, a cég pénze a főnöknél 
van. Mivel a rablók nem akartak 
üres kézzel távozni, a belső szo-
bában A. Imrétől követelték a fo-
rintokat, ám a megtámadott férfi 

keményen ellenállt, dulakodott a 
rablókkal, akik jobbnak látták, 
ha gyorsan továbbállnak. 

Megismételt eljárás után első 
fokon öt vádlottat ítélt el a Szege-
di Városi Bíróság. Szilágyi Lász-
lót 5 év 2 hónapi fegyházzal bün-
tette, Iván János 7 év 6 hónapi 
fegyházat kapott, Samu József 
ítélete 3 év 6 hónap volt, Ürmös 
Istvánnak 4 évet szabtak ki, míg 
a menekülésben lévő V. rendű 
vádlott Cs. Zsolt 10 évig rabos-
kodhat fegyházban - mondta ki a 
bíróság, s valamennyiüket hosz-
szú évekre eltiltották a közügyek 
gyakorlásától is. 

Időközben elfogták Cs. Zsol-
tot, aki a személye ellen lefolyta-
tott eljárás megismétlését kérte. 
Mivel ezzel a jogával élhetett, a 
másodfokon eljáró Csongrád 
Megyei Bíróság csak az I.,II., III. 
és IV. rendű vádlott ügyében dön-
tött. Végül is úgy határozott a bí-
rói tanács, hogy az első fokon ho-
zott büntetéseket jóvá hagyja, 
csupán a II. rendű vádlott Iván 
János büntetését mérsékelték 7 
évre. Az ítélet jogerős. 

B. Z. 

A tudomány 
napja 
A magyar tudomány napja szege-
di eseményeinek nyitányaként a 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
(SZAB) és a tudományegyetem 
közös ünnepséget szervez ma 
délelőtt 10 órakor a Somogyi ut-
cai SZAB-székházban. Ezen 
Solymosi Frigyes, az akadémiai 
bizottság elnöke és Benedek 
György, az egyetem tudományos 
rektorhelyettese beszél a kutatás 
jelentőségéről, majd átadják a 
SZAB-emlékérmet Márta Ferenc 
akadémikusnak, továbbá díjakat 
azoknak a kutatóknak, akik a ré-
gióban kiemelkedő tudományos 
munkát végeznek. 

Az ünnepi előadásra Dudits 
Dénes akadémikust, a Szegedi 
Biológiai Központ főigazgatóját 
kérték fel, témája: A növényi gé-
nek és a mi világunk. Ugyancsak 
ma délután 2 órától ülésezik a 
SZAB orvostudományi szakbi-
zottsága. A kutatók a daganatsc-
bészet aktuális problémái tárgy-
körben tartanak előadásokat. 
Holnap a műszaki, valamint a 
nyelv- és irodalomtudományi 
szakbizottság konferenciáival 
folytatódnak a tudomány napjá-
nak eseményei. 

Spanyol 
est 
A Millenniumi Kávéházban 
(Szeged, Dugonics tér 12.) ma 
spanyol estet szervez a Katoli-
kus Egyetemisták és Főiskolá-
sok Egyesülete. 

A 19 órakor kezdődő rendez-
vényre a belépés díjtalan. 

A kaktusz virága 
Már csütörtöktől kaphatóak jegyek a Belvárosi moziban A kaktusz vi-
rága című, kétfelvonásos, zenés vígjáték november 24-i előadására. 
Pierrc Berillet és Jean Pierre Grédy darabját Szenes Iván szövegével és 
Nádas Gábor zenéjével, Pintér Tibor rendezésében az újjáéledő Szé-
chenyi téri Korzó moziban mutat ják be. 

A British 
Council 
a Somogyiban 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nigel Bellingham, a British 
Council igazgatóhelyettese és 
Gyuris György, a Somo-
gyi-könyvtár igazgatója nyitja 
meg csütörtökön délután 2 óra-
kor a Dóm téri bibliotéka harma-
dik emeletén az angol nyelvi for-
rásgyűjteményt. Az új gyűjte-
ményt Szerdahelyi Péterné 
könyvtáros mutatja be. Délután 
fél 3-tól a tanárok számára mód-
szertani műhelyfoglalkozást tart 
a harmadik emeleten Kreativitás 
az angolórán címmel Niemi Má-
ria tanártovábbképző, Hartai 
Gabriella, a British Council 
munkatársa pedig angol nyelv-
oktató CD-ROM-okat mutat be. 

A diákok számára ugyancsak 
fél 3-tól a könyvtár alagsorában 
A mai Nagy-Britannia, ahogyan 
mi látjuk címmel Sinka Hilda ve-
zetésével brit kulturális vetélke-
dőt és plakátversenyt rendeznek. 

Néptáncos jubileum 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szeged Táncegyüttes Kálvária sugárúti székházában pénteken 
17.45-kor Tanács István koreográfus szervezésében találkoznak azok 
az egykori néptáncosok, akik harminc évvel ezelőtt az együttes alapí-
tó tagjai voltak. A Nagy Albert és Zsoldos Ildikó vezetésével indult 
Szeged Táncegyüttes a hetvenes évek elején kibontakozó országos 
néptáncmozgalom egyik úttörő csoportja volt. Szegeden 1972-ben az 
addig működő EDOSZ-táncegyüttest felváltotta egy új nemzedék, 
amely már a táncházmozgalom Martin György és Tímár Sándor által 
fémjelzett irányzatait követve új színt vitt a magyar néptáncmozga-
lomba. A pénteki találkozó megemlékezés a harmincéves évforduló-
ról. Az alapító táncosok a Juhász Gyula és a Bartók Béla Művelődési 
Központba is ellátogatnak, ahol egykor a próbáikat tartották. 20 órá-
tól pedig a Bajor sörözőben folytatják a találkozót, amelyre az együt-
tes valamennyi egykori táncosát szívesen látják. 

Vámfórum Szegeden 
Csongrád megyében számos ki-
sebb és nagyobb vállalkozás fog-
lalkozik külkereskedéssel, s ke-
rül napi kapcsolatba a Vám- és 
Pénzügyőrséggel. Mivel a szom-
szédos országba utazók száma is 
jelentős, nagy érdeklődésre tart-
hat számot az a szakmai vámfó-
rum, amit a Vámakadémia, a 

Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföl-
di Regionális Parancsnoksága, 
valamint a Vámügynökségek és 
Vámközreműködők Magyaror-
szági Szövetsége rendez csütörtö-
kön délelőtt 10 órától Szegeden, 
a Novotel Hotelben. A tanácsko-
zás előadóitól fontos információ-
kat kaphatnak az érdeklődők. 

Összegyűjtötték a költőfejedelem Szegeden megjelent írásait 

Illyés a Tiszatájban 
A szegedi irodalmi folyóirat gyűjteményes kö-
tettel emlékezik meghatározó szerzője, Illyés 
Gyula születésének 100. évfordulójára. Az Őszi 
vendéglátás azokat az írásokat adja közre, ame-
lyeket a költő a Tiszatáj hasábjain publikált. 

A Tiszatáj Könyvek sorozatban az Illyés-centenári-
umra időzítve jelent meg az Őszi vendéglátás című 
kötet, amely hiánytalanul közli az utóbbi időben 
méltatlanul keveset emlegetett költőfejedelem ösz-
szes művét, ami a szegedi irodalmi folyóiratban je-
lent meg. Száznál több verset, tucatnyi esszét, kö-
szöntőket, a sehol nem közölt Bibó-nekrológot és a 
Kiegyezés című drámát is megtalálhatják a több 
mint háromszáz oldalas kiadványban. A bevezető-
ben a szerkesztő, az Illyéssel annak idején rendsze-
res levelezésben álló Annus József elmesél egy jel-
lemző anekdotát: közre akarták adni a Tiszátájban 
annak a tévéinterjúnak a szövegét, amit 1975 nya-
rán tihanyi kertjében készített a költővel Domokos 
Mátyás, ám a cenzorként fellépő miniszterhelyet-
tes saját kezűleg csonkította meg az interjút, 
mondván, más a tévében az elszálló szó és más a le-
írt szöveg. Illyés mosolyogva fogadta a hírt, legyin-
tett, azt mondta a pironkodó szerkesztőknek: ne 
keseregjenek, majd a centenáriumon közük a teljes 
szöveget... Illyésre jellemző volt az irónia és a feke-
te humor, bár lehet ezt bölcs jövendölésnek is te-
kinteni, hiszen valóban megszületett a csonkítat-
lan interjút közreadó centenáriumi kötet. 

Érdemes újra elolvasni a régi interjúkat, és ma is 
izgalmasak Illyés Babitsról, Juhász Gyuláról írt sze-

A kötet címoldala. 

mélyes emlékekkel fűszerezett esszéi, a Sütő And-
rás 50. születésnapjára küldött köszöntője, és per-
sze a versek is, amelyekből az utolsó éveiben való-
színűleg a Tiszatájnak küldött a legtöbbet. 

H. ZS. 

A szentesi kórház udvarán találták rá az árvára 

Soma, a vadaspark új vidrája 
Elárvult vidrakölyköt fogadott 
bc a Szegedi Vadaspark. A Soma 
névre keresztelt apróságot a 
szentesi kórház udvarán fogták 
be. 

Nem sokkal nagyobb, mint egy 
kismacska a Szegedi Vadaspark 
új vidrája. Az alig kétkilós Soma 
anyja valószínűleg elpusztult, így 
magára maradt az apróság. A tel-
jesen legyengült kölyköt a szen-
tesi kórház udvarán fedezték fel 
az ápolók. 

Somát eleinte cumisüvegből 
etették a vadaspark gondozói. 
Mostanra azonban annyira meg-
erősödött, hogy már egyedül is 
képes táplálkozni. A tejről pedig 
fokozatosan szoktatták át a szi-
lárd táplálékára, vagyis a halra. 
Ezt eleinte csak pépes formában, 
tejjel keverve volt hajlandó me-
genni. Ma azonban már maga 
birkózik meg az egész kárászok-
kal is. 

A vidra fokozottan védett állat, 
élete a vizekhez kötődik. Hosszú 
percekig képes a víz alatt marad-
ni, így nagyon nehéz befogni. Ré-
gebben értékes prémje miatt va-
dászták, főleg csapdával. Nyu-
gat-Európában szinte teljesen ki-
pusztult, nálunk azonban még 
mindig szép számmal élnek. A 

Mostanra már megerősödött a két hónapos vidrakölyök. Fotó: Schmidt Andrea 

Tisza mentén élő példányok az 
emlékezetes ciánszennyezést 
úgy vészelték át, hogy egyszerű-
en elköltöztek a folyó mellől. 

A két hónapos árva jelenleg a 
papagájházban lakik, de hamaro-
san kiköltözhet onnan. A gondo-

zók nagyon remélik, hogy a park 
korábbi vidrája, a nőstény Bea 
befogadja és felneveli a kicsit. 

Amúgy nem Soma az első elár-
vult vidrakölyök a parkban. Né-
hány évvel ezelőtt hozták be Va-
zult. Autósok bukkantak rá az el-

gázolt anyja mellett kucorgó 
csöppségre. Vazul azóta felnőtt és 
a Tisza mentén szabadon is en-
gedték. Későbbiekben Soma is 
visszakerülhet természetes élő-
helyére. 

K.T. 

HÍREK 
JAKUCS LÁSZLÓ EMLÉKE 
A Közéleti Kávéház Szegedi hal-
hatatlanok címmel indított soro-
zatában Jakucs László professzo-
ra, a Béke-barlang felfedezőjére 
emlékeznek ma 18 órától az Eöt-
vös-kollégiumban (Tisza L. krt. 
103.). A vendégek: Kevei Ferenc-
né, az SZTE Éghajlattani és Táj-
földrajzi Tanszékének tanszékve-
zető egyetemi docense, Mezősi 
Gábor, az SZTE Természeti Föld-
rajzi Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanára, valamint Barta 
Károly. Házigazda: Rakonczai Já-
nos és Pleskó András. 

GÖRÖG TÁNCISKOLA 
A Szegedi Nemzetiségi Önkor-
mányzatok Társulása ma görög 
tánciskolát szervez. Az érdeklő-
dőket Szelteridisz Vaszilisz tánc-
tanár este 6 órától várja a Nem-
zetiségek Házában (Osztróvszky 
utca 6.). A belépés díjtalan. 

IDEGENFORGALMI KLUB 
A Magyar Turisztikai Egyesület 
Csongrád megyei választmányá-
nak idegenforgalmi klubja no-
vemberi összejövetelét ma dél-
után 5 órakor tartja Szegeden, a 
Teréz utcai Hotel Alfában. A ta-
lálkozón a jövő évi kiemelt sze-
gedi turisztikai rendezvényeket 
mutat ják be, illetve ismertetik az 
önkormányzat elé terjesztett ja-
vaslatokat. A szakmai programra 
minden érdeklődőt várnak. 


