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KORKÉP 

BALÁSTYA. Egészséghetet 
tartanak ezen a heten a 
községben. Mint a korábbi 
években, most is számos 
szűrésen, vizsgálaton vehetnek 
részt a balástyaiak. Ezenkívül 
különféle előadásokat is 
meghallgathatnak az 
érdeklődők, szó lesz az 
egészséges táplálkozásról, a 
mozgásról, valamint egyes 
betegségekről, illetve 
megelőzésükről, gyógyításukról. 

FORRÁSKÚT. Több programmal 
is várja az érdeklődőket a község 
művelődési háza. Ma délután fél 
hattól jógázhatnak a 
forráskútiak. Csütörtök este 6 
órától ismét a mozgásé a 
főszerep a kultúrházban. Ekkor 
különféle aerobi lőgyakorlatokat 
próbálhatnak ki a vendégek. 
Ugyancsak este hat órától a 
kisteremben a kézimunka 
szakkör tagjai rendezik soron 
következő foglalkozásukat. 

PUSZTAMÉRGES. A 
Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlcsztési Társulása 
kéthavonta tartja soron 
következő ülését. Legközelebb 
csütörtökön délelőtt 9 órától a 
pusztamérgesi polgármesteri 
hivatalban találkoznak a 
társulás tizenhét 
önkormányzatának képviselői. 
Az összejövetel témája a 
homokháti kistérség 
egészségterve. 

SZEGED 
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Szeged egyesült államokbeli 
testvérvárosából, Toledóból 
érkezett küldöttség járt tegnap a 
Somogyi-könyvtárban. John 
Ahern (képünkön), a University 
of Toledo nyugalmazott 
professzora amerikai 
magyarokkal foglalkozó 
köteteiből összeállított 
könyvcsomagot ajándékozott a 
bibliotékának. Ahern professzort 
elkísérte felesége, valamint a 
toledói magyarság képviseletében 
Bálint Erzsébet és Újvági Baba, 
akik a könyvátadás után 
megtekintették a Somogyi 
emlékkönyvtárát és az amerikai 
magyarsággal foglalkozó 
részlegét, a Vasváry-gyűjteményt. 

ROSZKE. Az önkormányzat 
szociális bizottsága ma délután 1 
órakor ülésezik a polgármesteri 
hivatalban. A tanácskozásnak 
egyetlen napirendi pontja van: 
elbírálják a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra beérkezett 
pályázatokat. Az idén huszonhat 
nappali felsőoktatásban 
résztvevő röszkei fiatal adta be 
kérelmét. Tavaly huszonheten, 
2001 -ben pedig huszonegyen 
jelentkeztek. Az idén az 
önkormányzat 700 ezer forintot 
különített el a Bursa Hungarica 
ösztöndíjra. 

SZEGED. A Millenniumi 
Kávéházban (Dugonics tér 12.) 
ma délután 5 órától a Szegedi 
Társadalomtudományi 
Szakkollégium szervezésében 
megemlékező előadás kezdődik 
az 1956-os forradalomról. 
Gyarmati György, az 
Állambiztonsági Iratok 
Történeti Levéltárának 
főigazgatója, a Pécsi 
Tudományegyetem oktatója 
tart előadást A politikai 
rendőrség a Rákosi korszakban 
címmel. Ezt követően 19 órától 
kétnyelvű felolvasóestet 
rendeznek. 

Nagymágocs határában bukkantak a Vásárhelyen kifosztott mackóra 

Betörtek egy ékszerüzletbe 

A tettes alaposan felforgatta a fehérncműboltot. Fotó: ÜM-DV 

Nagy értékű arany és ezüst ék-
szereket tulajdonított el a be-
törő, aki a vásárhelyi Andrássy 
úti ékszerüzletet látogatta meg, 
s magával vitte a páncélszek-
rényt. A mackót feltörve, ki-
fosztva a nagymágocsi út mel-
lett találták meg. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nem bírták kinyitni a vásárhelyi 
Triumph fehérneműbolt hátsó 
ajtaján lógó lakatot tegnap reggel 
az eladók, így a főbejáraton át 
kellett bemenniük. Ott megdöb-
benve tapasztalták, hogy az üzlet 
bérelt területén álló ékszerpultot 
feltörte valaki, s kilopta belőle a 
kisméretű páncélszekrényt. A 
bolt egy részét bérlő Ame-
tiszt-Trophy Kft. hétfőn kezdte 

volna engedményes vásárát, 
ezért a páncélszekrénye nagy ér-
tékű arany és ezüst ékszerekkel 
volt tele. A betörő kiszakította 
azt a pultból, majd végighúzta az 
üzleten, jól látható nyomokat 
hagyva a padlón, egészen a hátsó 
ajtóig, ahol járműre rakta. 

A betörő nem hagyta érintetle-
nül a bolt hátsó részében álló, a fe-
hérncműbolt tulajdonában lévő 
lemezszekrényt sem. Azt feszítő-
vassal nyitotta fel, kiragadta belőle 
a lemezkazettát, s ezt is felfeszítet-
te. Ebből az üzlet kétnapi bevéte-
lét, az egyik dolgozó fizetését, va-
lamint a bolt ellátmányát vitte el. 
Megdézsmálta a raktárkészletet 
is, ám hogy innen mi hiányzik, 
csak a leltár után derül ki. 

A bolt dolgozói elképedtek a 
történteken, ám nyilatkozni 

nem akartak az ügyről. Az ék-
szerüzlet tulajdonosa is elhárí-
totta kérdéseinket. Informáci-
ónk szerint az ellopott páncél-
szekrényben lévő ékszerek értéke 
több millió forint. 

A tettes, hogy a betörést minél 
később vegyék észre, távozásakor 
másik lakatot tett az ajtóra, így 
hétfő reggelig senki sem fedezte 
fel a történteket. Az Andrássy út 
felőli kirakaton át sem lehetett 
észrevenni, hogy feltörték az ék-
szeres pultot, hiszen a tettes an-
nak csak a belső tér felőli részét 
feszítette fel. Az üzlethelyiséget 
nem védte riasztó, s a hátsó aj-
tón lógó lakat mellett is csak egy 
kéttollú zárral kellett megbirkóz-
nia a hívatlan látogatónak. 

A rendőrség nyomoz a tettes 
után. 

A szemtanú a csattanásra kapta fel a fejét 

Két Peugeot ütközött össze 
tegnap a Tisza-parton 
Két Peugeot ütközött össze teg-
nap délelőtt Szegeden, a Felső 
Tisza-parton, a volt Haffncr fa-
telepnél. A járművek vezetőit 
könnyű sérülésekkel szállítot-
ták kórházba. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy Peugeot 206-os Szeged felől 
tartott Tápé irányába a Felső Ti-
sza-parton, a belső sávban. Vele 
szemben, szintén a belső sávban 

egy másik Peugeot közlekedett. 
Az Etelka sori kereszteződést el-
hagyva a 206-os sofőrje eddig is-
meretlen okból áttért a szemköz-
ti sávba. Az ott haladó másik jár-
mű vezetője hiába próbált kitér-
ni, az ütközést már nem tudta el-
kerülni. A járművek az egykori 
Haffner fatelepnél frontálisan 
egymásnak ütköztek. 

Egy szemtanú, aki a közeli 
buszmegállóban várakozott, el-
mondta, hallotta a csattanást, 

majd annyit látott, hogy az egyik 
Peugeot füstöl. .- Rohantam, 
ahogy tudtam, cibáltam kifelé a 
vezetőt - tette hozzá a nő, aki 
nem tudta, hogy a füst a légzsák 
működésbe lépése és kidurraná-
sa miatt került az utastérbe. 

A két Peugeot utasa könnyebb 
sérüléssel úszta meg a balesetet. 
A mentők mindkettőjüket kór-
házba szállították. A rendőrség a 
baleset pontos körülményeit 
szakértők bevonásával vizsgálja. 

Csoda, hogy kisebb sérüléssel úszták meg a kocsikban utazók. Fotó: Karnok Csaba 

A diakónus nősülhet 
A katolikus egyházban szokat-
lan, hogy a lelki atya hitvest is 
tudhat maga mellett. A szc-
gcd-csanádi egyházmegyében 
egyedülálló jelenség: Marunka 
Lajos az egyetlen lelkipásztor, 
aki nős létére plébániahivatalt 
vezethet. 

Az egyház jelenleg érvényben lé-
vő törvényei szerint teljesen le-
gálisan él házasságban a megye-
határ közvetlen közelében lévő 
Gádoroson Marunka Lajos dia-
kónus és felesége, Magdaléna. A 
házaspárnak két gyermeke szü-
letett, Klaudia és Simon. Az idil-
li falusi környezetben lévő 
templom és parókia egy megál-
lapodott közösség otthona, 
szinte folyamatosan szól a csen-
gő, az atya társaságát folyton ke-
resik: Gádoroson 2500 katoli-
kus él, s 1000 a templomlátoga-
tó. Mióta Marunka Lajos diakó-
nus hirdeti az igét, kétszeresére 
nőtt a hívek száma. 

A hatvanas években ült össze 
hatezer püspök részvételével az a 
vatikáni zsinat, amely határoza-
tában kimondta: diakónusok 
köthetnek házasságot. A katoli-
kus egyházban még mindig ér-
vényben lévő cölibátus rendsze-
rének oldását a dél-amerikai püs-
pökök szorgalmazták - magya-
rázta Marunka Lajos. A diakó-
nus a paphoz hasonlóan esket-

het, temethet, keresztelhet, tart-
hat liturgiát, prédikációt, ám a 
szentmise és a szent gyóntatás 
nem lehet feladata. 

Utoljára a negyedik században 
volt módjuk a diakónusoknak a 
házasságkötésre. Ezerötszáz év-
vel később nyílt erre újra lehető-
ség. Marunka Lajos a lelki szol-
gálatot választotta. Kispap korá-
ban került közelebbi viszonyba 
Magdalénával, akit szeret. Az 
atyának akkor éppen elég kevés 
esélye volt arra, hogy hivatását, 
és szerelmét is megtarthassa, 
családja és hívei töltsék ki az éle-
tét. A sors mégis úgy hozta, hogy 
mind a kettő megvalósult, mert 
„először van a gondolat, mely 
szóvá válik, majd testesül" -
mondja Lajos atya, aki Istenben 
való teljesség birtokosának érzi 
magát a kis faluban. Mindazo-
náltal hivatalosan kijelentette: a 
cölibátus áldás az egyház számá-
ra. Úgy fogalmazott: a nőtlensé-
get vállaló pap minden pillanatát 
teljes mértékben Istennek szen-
telheti. Marunka Lajos úgy gon-
dolja, hogy a megnövekedett szá-
mú hívek lelki szolgálata éppen 
annyi időt igényel, amelyben 
nem kell lemondania arról sem, 
hogy a családját apaként és férj-
ként feleségét boldoggá tegye. A 
kettő a gádorosi plébánián 
egyensúlyban van. 

B L A H Ó G A B R I E L L A 

Egyes időszakokban százak várakoztak bejutásra 

Tómultus az új 
szegedi áruház előtt 

Sorokban kígyóztak a vásárlók az üzlet előtt . Fotó: Miskolczi Róbert 

Már a nyitás előtt hosszú so-
rokban álltak az emberek Sze-
ged legújabb, a Szilién sugár-
úton tegnap megnyílt áruháza 
előtt. 

Bár csak kilenckor nyitott Szeged 
legújabb műszaki áruháza, az 
Euronics, az első vásárlók már 
fél nyolckor megérkeztek, hogy 
biztosan meg tudják venni a ka-
talógusból jó előre kinézett ter-
méket. 

- Egy videokamerát szerettem 
volna vásárolni, de nem tudtam 
megvenni, mert elromlott a 
banktermináljuk. így most siet-
hetek egy automatához, hogy le-
vegyem a pénzt. Kaptam egy cet-
lit, amivel a biztonsági őrök so-
ron kívül beengednek. Azt egy 
kicsit furcsállom, hogy nem tet-
ték el nekem a kamerát, lehet, 
hogy már nem is lesz meg - me-
sélte „élményeit" Elekes Mihály-
né. Az asszony elmondta, hatal-

mas a választék, az árak is igen 
kedvezőek, ezért döntött úgy, 
hogy beáll a sorba. - Háromne-
gyed órát álldogáltam, mire beju-
tottam. Tízesével mehettünk be 
a boltba. Iszonyatos odabent a 
meleg - tette hozzá. 

- Egy mikrohullámú sütőt sze-
retnék venni, de attól tartok, 
hogy elfogy, mire bejutok - bosz-
szankodott sorban állás közben 
Tóth P. Zoltán. A férfi elmondta, 
bár nem szeret sorban állni, de 
ezúttal kivételt tett. 

Odabent a mosógépek és hű-
tők között magabiztosan sétál-
tak a vásárlók. A többség hatá-
rozott céllal jött. - Dél körül 
hagyott alább a roham, de egész 
nap álltak az emberek az utcán 
- mondta Deák Szabolcs keres-
kedelmi igazgató. - Elsősorban 
a tévék és a házimozirendsze-
rek i r á n t é rdek lőd tek a vásár-
lók. 

G. SZ. L. 

Veszettség esetén ebzárlatot rendelhetnek el 

Kilőttek két rókakölyköt 
Folytatás az 1. oldalról 

Az már most biztos, hogy a ró-
kák érintkeztek más állatokkal, a 
telektulajdonos kutyája például 
összeverekedett velük. A vizsgá-
lat eredményétől függően tehát 
elképzelhető, hogy akár az egész 
térségben ebzárlatot kell elren-
delni, amely 90 napig is eltart-
hat. 

A két kölyök minden valószí-

nűség szerint egy alomból szár-
mazott, és a kotorék is nyilvánva-
lóan a környéken van. Feltételez-
hető tehát, hogy a vasúti töltés-
nél, a nádas részen vannak még 
rókák. Éppen ezért az állatorvos 
felveszi a kapcsolatot a vadásztár-
sasággal, mert esetleges betegsé-
gük miatt azokat is ki kell lőni. A 
veszettség ugyanis az emberre is 
halálos veszélyt jelenthet. 

TÍMÁR KRISZTA 


