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KÖRKÉP 

BALÁSTYA. Ma délután 5 órától 
a művelődési ház nagytermében 
mezőgazdasági előadást 
rendeznek, amelyen a Malagrow 
Kft. ismerteti és mutatja be 
legújabb vetőmag-kollekcióját, 
valamint hasznos tanácsokkal 
látja el a résztvevőket. 

DESZK. A község 
képviselő-testülete ma 16 órá tó l ' 
tartja ülését a polgármesterei 
hivatal tanácstermében. Simicz 
József polgármester beszámol a 
két ülés közötti munkáról, a 
községet érintő fontosabb 
eseményekről, a februári 
rendezvényekről, a 2004. évi 
költségvetés IV negyedéves 
módosításáról, az egyesített 
egészségügyi, szociális és 
gyermekjóiéi intézmény 
szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról, 
valamint az idei költségvetés 
előkészítésével kapcsolatos 
feladatokról. Egyéb 
előterjesztések: a helyi lakáscélú 
támogatásokról szóló rendelet 
módosítása, az általános iskola 
és napközi otthonos óvoda 
házirendjének elfogadása, a 
közoktatási feladatok elfogadása, 
a Dr. Kalocsai Géza-emlékkupa, 
a képviselők ninovei 
kiküldetése, a napközi otthonos 
óvoda nyári zárva tartására 
vonatkozó kérelem. 
A deszki óvodások - a szülői 
munkaközösség támogatásával, 
a bábszínház után - a Szegedi 
Nemzeti Színházba is 
ellátogatnak. Ma a Hófehérke 
című előadást tekintik meg. 

DOMASZÉK. A község 
hagyományaihoz híven idén is 
megrendezik a babatalálkozót. A 
2004-ben született gyermekeket 
ma délután 2 órától köszöntik a 
Rózsakert vendéglőben. Börcsök 
Lajos polgármester egy jelképes 
összeget ad át a gyermekek 
szüleinek, azzal a kéréssel, hogy 
a pénzt helyezzék el 
betétkönyvben. Domaszéken 
1999. óta rendezik meg a 
babatalálkozót. A 
képviselő-testület tervezi, hogy 
2006-tól a gyermekek a 
szüleikkel együtt a település 
közterületére, az úgynevezett 
babaparkba fát ültetnek - a 
csemete az önkormányzat 
ajándéka - , s a családok 
sajátjukként gondoskodhatnak a 
fa ápolásáról. 

FORRÁSKÚT. Az Őszirózsa 
Népdalkör a téli szünet után 
ismét hétfőnként, este 7 órától 
tartja próbáit a művelődési 
házban. 

RÖSZKE. Egy hónappal ezelőtt 
gyűjtésbe kezdtek Röszkén. Az 
általános iskolában helyezték el 
azt az urnát, amelybe a szökőár 
túlélőinek szánt adományokat 
várták. Magyari László 
polgármester lapunkat arról 
tájékoztatta, az összegyűlt 35 
ezer 890 forintot a vöröskereszt 
segítségével juttatják el a 
rászorulóknak. 

SZEGED. A Bartók Béla 
Művelődési Központban a Csend 
című új magyar opera 
ősbemutatója alkalmából Huszár 
Lajos zeneszerzővel Gyémánt 
Csilla beszélget ina este 6 órától. 
K ö z r e m ű k ö d n e k az ope ra 
színpadra álmodói és előadói. 

SZŐREG. Bált rendez a Szőregi 
Gazdakör február 5-én este 7 
órától a Két Dudás étteremben. A 
zenét Börcsök Bea és Lajkó Vilmos 
szolgáltatja. A jegyek ára 
darabonként 3900 forint, amely 
magába foglalja a vacsorát és a 
svédasztalt. Jegyek kaphatók: 
Kerekes Ferencnél (Szőreg, Magyar 
u. 87, tel.: 405-608), Rakonczai 
Arpádnénál (Szőreg, Rózsatő u. 
tel.: 405-796), valamint a Szőregi 
Takarékszövetkezetben (tel.: 
405-085). 

ZSOMBÓ. A zsombói Wesselényi 
Népfőiskolán ma 18 órától dr. 
Sonkodi Sándor tart előadást az 
egészséges életmódról. 

Felkötjük a farsang farkát - így 
mondták még jó ötven éve az 
idősebb emberek, ha vízkereszt 
után meglátogatták a rokono-
kat, barátokat, ismerősöket, 
vagy szórakozni mentek. A far-
sang farka Forráskúton egy hét-
tel meghosszabbodott: ott már 
tegnap elűzték a telet, noha a 
népszokás szerint az idén feb-
ruár 6-ra esik farsangvasárnap, 
a nagy mulatozások vége. 

- Idén kicsit szakítottunk a ha-
gyományokkal, előre hoztuk a 
télűző mulatságot, ugyanis egy 
hét múlva bérbe veszik a műve-
lődési házat - meséli a fehér csip-
kés miniszoknyát, neccharis-
nyát, bakancsot és fekete felöltőt 
viselő, boszorkánynak öltözött 
Kovács Mónika igazgatónő, aki 
három seprűs társával egyetem-
ben a tegnapi mulatság hangu-
latfelelőse Forráskúton. A „bo-
szik" cirokjárgányukkal terelget-
nek mindenkit az üstökhöz, 

MEG EGY HET MULATOZAS 
A farsang január 6 -án , „vízkereszttel" kezdődik. Időtartama változó: hús-
vét vasárnapjától függ, onnan számítanak vissza negyven napot. A „far-
sangfarki" vasárnapot megelőzi a „zabálócsütörtök", amikor a farsangi 
ételeket készítik. A nagy mulatozások ideje idén február 8-ig, „húshagyó-
keddig" tart. 

amiben forralt bor és tea fő. Hu-
szár Antalné a férfiak italát méri, 
miközben elmondja, hogy ebben 
a hidegben kicsit változtattak 
Horváth Teri receptjén és a fe-
le-fele arány helyett kétharmad 
rész borból főzik a lélekmelegí-
tőt. 

Az italtól kipirosodott ötszáz 
forráskúti nem sokkal később el-
indul a tuskóhúzó agglegények 
után, akiket - a néphagyomány 
szerint - kinevetnek, mert nem 
találtak párt maguknak. A far-
sang ugyanis régen a lakodalmak 
időszaka volt, mert mágikus 
kapcsolatot képzeltek el az egy-

Jellegzetes farsangi ételt, fánkot kínálgattak Forráskúton Fotó: Gyenes 

bekelő ifjú pár és az ébredő ter-
mészet között. 

- No én csak a jó mulatság ked-
véért húzom a tuskót, abból is 
egy kisebb fajtát - mutatja meg-
görnyedve Zádori László, aki 24 
éve házas. - A köldökig érő sza-
kállat nem volt egyszerű felten-
ni, de szereztem egy kis gyantát. 
Hogy veszem le?.Az már más 
kérdés, de a móka kedvéért a 
szőrtelenítést is vállalom. 

A menet visszatértekor a téren 
már áll a máglya, amire a telet 
jelképező szalmabábut rádobják 
és elégetik. Közben a jelmezesek 
- apácák, boszorkányok, kaka-

sok - és a helybeliek 
körbetáncolják a ma-
gasba csapódó tüzet, 
majd - a tavasz győzel-
me után - kezdődhet a 
lakoma. Tálalják is a 
szalagos fánkot, ami a 
farsang jellegzetes étele, 
majd asztalra kerül a 
rózsa- és a forgácsfánk 
vagy másképpen csörö-
ge. 

- Heten sütöttünk 
fánkot, szívesen, jó 
szívvel hoztuk - mond-
ja Illés Imréné, aki ró-
zsafánkkal örvendeztet-
te meg a télűzőket. 

- Én tizenkét órán át 
sütkéreztem, de tetszik 
tudni, a csöröge mun-
kásabb, kóstolja csak 
meg - biztat Kovács Ist-
vánná. 

Tényleg finom. Sen-
kit sem zavar, hogy „za-
bálócsütörtök" előtt 
négy nappal készült a 
fánk, s ízlik a bálterem-
be gyülekezőknek is, 
akik hetedhét országra 
szóló mulatsággal adják 
hírül, hogy Forráskúton 
az idén egy héttel hosz-
szabb a farsang farka. 

Kálmán CS. GÁT LÁSZLÓ 

Az ital miatt szúrhatott az óföldeáki férfi 1 

Kést rántott az idősotthon lakója 

Napszemüveges 
rablót keresnek 
Egy fiatal, napszemüveges férfi megpróbálta kirabolni a vásárhelyi 
központi gyógyszertárat. A rendőrség eddig nem nyilatkozott, 
napok óta keresik a tet test . Egyelőre nem jutottak a nyomára, 
viszont a közeli üzletek tulajdonosait ellátták tanácsokkal arra az 
esetre, ha a napszemüveges újra próbálkozna valahol. 

Egyenruhás rendőrök járták végig a hét elején a Vásárhely belvárosi 
üzleteit, hogy az ott dolgozóktól érdeklődjenek: láttak-e egy gyanúsan 
viselkedő férfit a múlt vasárnap. Az ugyanis megpróbálta kirabolni a 
központi gyógyszertárat. A rendőrök, azt is elmondták az üzletekben 
dolgozóknak, mi a teendőjük, ha valaki hasonló szándékkal állít be 
hozzájuk. A rendőrök a történtek óta figyelik a környék üzleteit. Egy 
hétig nem nyilatkoztak az esetről, azt remélve, ezalatt a forró nyo-
mon haladva elfogják a tettest. A nyomozás azonban eddig nem járt 
eredménnyel. 

Azon a vasárnapon este 7 körül, égy órával a zárás előtt lépett be a 
Szegfű utcai központi gyógyszertárba egy sötét napszemüveget viselő 
férfi, aki egyenesen a nyitva lévő pénztárhoz sietett. Nem recept, ha-
nem egy fegyvernek látszó tárgy volt a kezében, melyet ráfogott pénz-
tár gép mögött ülő gyógyszerésznőre, s megszólalt: „Ide a bevételt!" 
Bedobott a pénz számára egy nejlonzacskót. A gyógyszerésznő úgy 
tett, mintha engedelmeskedne a felszólításnak. Az időt azonban ad-
dig húzta, mígnem a tettes türelmét vesztette, elvette a nejlonszaty-
rot, és kimenekült a patikából. 

A vásárhelyi rendőrkapitányság rablás bűntette kísérletének alapos 
gyanúja miatt indított eljárást a 25-30 év körüli, 170-180 centiméter 
magas, vékony testalkatú, sovány, hosszúkás arcú, bajuszt és szakállt 
nem viselő ismeretlen tettes ellen. A patika hívatlan látogatója fekete 
színű kötött sapkát, fekete napszemüveget és háromnegyedes fekete 
kapucni nélküli orkánkabátot viselt. 

A rendőrség kéri, hogy aki bármit is tud a történtekről vagy a tettes-
ről, értesítse a vásárhelyi rendőrkapitányságot, vagy hívja a 107-es te-
lefonszámot. 

B. K. A. 

Bérbe adják 
a csongrádi fahidat 
Bérbe adja a közútkezelő kht. a 
csongrádi fahidat, ám fizetni 
csak azoknak kell, akik 7,5 ton-
nánál nehezebb járművel kel-
nek át rajta - tudták meg a 
csongrádiak a kht. igazgatójától 
egy fórumon. Az önkormányzat 
nem pályázik az üzemeltetésre, 
a város polgármestere azonban 
reméli: lesz jelentkező. 

Basa Zoltán, a Csongrád Megyei 
Közútkezelő Kht. igazgatója kije-
lentette: az átkelés éppoly zavar-
talan lesz, mint eddig. A változás 
mindössze annyi, a kht. bérbe 
adja - pályázat útján - hozzáértő 
üzemeltetőnek, hogy a fenntar-
tás és üzemeltetés olcsóbb le-
gyen. Ezt a lépést elsősorban a 
kht. pénzügyi lehetőségei kény-
szerítik ki. A lényeg: nem lesz 
változás, fizetni sem kell 7,5 ton-
na súlyhatárig. Aki viszont ennél 

nagyobb összsúlyú járművel akar 
átkelni, annak fizetnie kell. 

A Csongrádhoz kötődő tisza-
zugi települések - Szelevény, 
Csépa, Tiszasas - jelenlévő pol-
gármesterei ugyancsak félelmük-
nek adtak hangot a bérbe adott 
fahíd további sorsával kapcsolat-
ban. A tiszántúli falvaknak szük-
ségük van a csongrádi szolgálta-
tásokra. 

A csongrádiaknak okuk és jo-
guk van a félelemre, mert fogy a 
város - fogalmazta meg a közér-
zetet Murányi László önkor-
mányzati képviselő. Redő Tamás 
polgármester elmondta: az ön-
kormányzat nem pályázik az 
üzemeltetésre, de bízik benne, 
lesz, aki igen. S a fahíd az igazga-
tó ígérete szerint ingyenesen és 
változás nélkül szolgálja az átke-
lést: ez a lényeg. 

B. GY. GY. 

A szociális o t thont csak kívülről fotózhat tuk • 
belépést, és kérdéseinkre sem válaszolt 

az intézményvezető megtiltotta a 
Fotó: Schmidt Andrea 

udvarára. Mint mondta, aznap nyugdíj-
osztás volt, a férfi ezt ünnepelhette meg 
valamelyik kocsmában késő estig, és ezt 

követően lógott be a kerítésen át. Az asz-
szony nem sokkal később a mentőautó 
érkezését is látta háza ablakából. A gya-

núsítottat úgy jellemezte: kötekedő, ne-
héz ember. 

- Nem értem, egyáltalán miért vesznek 
fel ilyeneket az otthonba? - kérdezte. 
Hogy a közeli Zöldfa kocsmában öntött-e 
fel a garatra a később kést rántó férfi, nem 
tudtuk meg, mert a fiatal pultosnő, akit 
szombaton ott találtunk, aznap este nem 
dolgozott. Ám máskor megfordulhatott 
ott is, hiszen a vendégek közül többen is 
ismerték. 

- Fogalmunk sincs, min szólalkozhatott 
össze a két öreg. Lehet, hogy a férfi éppen 
azért szúrt, mert szobatársa szóvá tette az 
ittasságát? - találgatott egyikük. 

Az 1949-ben szeretetotthonként alapí-
tott, jelenleg a megyei önkormányzat által 
fenntartott és 137 idősről gondoskodó 
szociális intézmény vezetőjét, Vass fózsef-
nét hiába kérdeztünk a történtekről. Mint 
mondta, az eset időpontjában nem volt 
Oföldeákon, egyelőre ő sem kapott pontos 
tájékoztatást a rendőrségtől, de egyébként 
sem nyilatkozna. Az otthon dolgozóinak, 
gondozottjainak ugyancsak megtiltotta, 
hogy válaszoljanak kérdéseinkre, sőt ah-
hoz sem járult hozzá, hogy az intézmény 
kapuján belépjünk. Hasonló eset egyéb-
ként nem is olyan régen történt a faluban: 
két évvel ezelőtt ítélték hét év börtönre az 
otthon 68 esztendős lakóját, mert kis hí-
ján átvágta egy ugyancsak bent élő 74 éves 
asszony torkát. 

SZ. I. M. 

Zabálócsütörtök" előtt már elkészültek a fánkok 

Forráskúton hosszabb 
lett a farsang farka 

Életveszélyesen megsebesítette késével 
lakótársát az óföldeáki szociális ot thon 
egyik gondozottja péntek éjjel. A gya-
núsított a falubeliek szerint egy helybeli 
férfi, áldozata pedig Földeákról beköl-
tözött szobatársa. Az intézmény veze-
tője nem nyilatkozott lapunknak. 

Az ügyben nyomozást folytató Csong-
rád Megyei Rendőrfőkapitányság szűk-
szavú közleménye szerint pénteken ké-
ső este az óföldeáki szociális ot thonban 
egy 68 esztendős férfi előzetes szóvál-
tást követően késsel megszúrta 55 éves 
lakótársát, aki súlyos, életveszélyes sé-
rüléseket szenvedett. A gyanúsítottat a 
rendőrség őrizetbe vette. Ennél többet a 
főkapitányság szóvivője, Tuczakov Szil-
vána a hét végén nem tudott mondani 
lapunknak. Az elkövető információink 
szerint az óföldeáki illetőségű F. Mihály 
- a környéken sokan Csirkés vagy Tyúk 
Miskaként ismerik, korábban tanyán élt 
- , akit megtámadott , az pedig a vele egy 
szobában lakó, Földeákról beköltözött 
Sz. Tibor. A falubeliektől azt is hallot-
tuk, hogy a tettes saját bicskájával szúr-
ta meg lakótársát, akit meg is kellett 
operálni. 

Az egyik közelben lakó idős asszony, 
aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le, a fér-
fit látta a bűncselekmény éjszakáján, 
amint erősen kapatosan az oldalsó kerí-
tésen igyekezett bemászni az idősotthon 


