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KÖRKÉP 

ALGYÓ. A faluházban ma fél 
10 és fél 11 között a 
Baba-mama klub tart 
találkozót, délután 5 órától 
pedig a nyugdíjasklub tagjai 
tartanak összejövetelt Maszlag 
Józsefné vezetésével. Este fél 
7-től Kovács Krisztina 
asszonytornára várja az 
érdeklődőket. 

BALÁSTYA. Pénteken és 
vasárnap folytatja munkáját a 
tenisziskola. A 7-14 éves 
korosztály számára heti 
kétszer két órában pénteken 
este fél hattól és vasárnap fel 
10-től tartják a 
foglalkozásokat a 
rendezvényházban. Szakmai 
vezető Borsos Gábor oktató. 

B O R D Á N Y . Várhatóan a 
faluház felújítása után, 
áprilisban indul újra a 
filmszínház, mely mint 
DVD-mozi várj a majd a 
filmrajongókat. Tervezik egy 
DVD-kölcsönző nyitását is. 

DESZK. Hetedik alkalommal 
rendezik meg 2005-ben a 
deszki Maros menti fesztivált, 
melynek célja, hogy a 
környező települések általános 
iskolás korú, tehetséges 
gyermekei 
bemutatkozhassanak. A 
verseny különböző 
időpontokban, több művészeti 
ágban zajlik: vers- és 
prózamondás, szólóhangszer, 
népdal, színjátszás, néptánc és 
egyéb tánc. A fesztiválra 
január 14-ig lehet jelentkezni. 
Bővebb információ Bene 
Ildikótól kapható a 
faluházban. Telefon: 
62/271-510. 
- Pénteken rendezi meg a község 
a szerb karácsonyt 19 órától a fa-
luházban. 

DOMASZÉK. Az önkormányzat 
fejlesztési elképzelései 2005-re a 
következők: a zákányszéki 
összekötő út beruházásának 
befejezése, a múlt évben 
megkezdődött telekkialakítás 
befejezése. A közművek - út, 
járda, belvízcsatorna, 
szennyvízcsatorna - kiépítése, a 
kisajátított földterületek bírósági 
döntés alapján megállapított 
értékének kiegyenlítése, a 
kártérítési összegek kifizetése, a 
fejlesztési hitelek törlesztése. A 
polgármesteri hivatal 
házasságkötő termét, a 
vizesblokkot átalakítják a 
mozgáskorlátozottak érdekében. 
A közösségi temető 
vizesblokkját felújítják, kerítést 
építenek. Bővítik a bölcsődét és 
az idősek klubját pályázati 
pénzből. A főtér 
rekonstrukciójának terveit 
készítik. Az informatikai 
hálózatot kiépítik, a 
telefon központot bővítik, melyre 
valamennyi intézmény 
rákapcsolható. Az iskola 
vizesblokkját, villanyhálózatát, 
PVC-padlóját felújítják. A 
sportcsarnokot festik, a parketta 
felújítását tervezik, az óvodában 
az alsó szinten a 
villanyhálózatot kicserélnék. 

KISTELEK. A 
rendezvényházban este 6 órakor 
kezdődik a tai chi-tanfolyam. 
- Az If jú Kiste lekiek Szervezete, 
az IKSZ délután 5 órától tartja 
találkozóját. 
- A sportcsarnokban 
tömegsportnapra várják a 
sportolni vágyókat. 
Sportlehetőségek: aerobik, 
tollaslabda, pingpong, 
falmászás, csocsó. 

PUSZTAMÉRGES. Ma 9 órától 
12 óráig vegyes 
aprócikk-kereskedéssel várják az 
érdeklődőket a művelődési ház 
előterében. 

ZSOMBÓ. A Wesselényi 
Népfőiskolán ma este 6 órától 
tart előadást dr. Bodosi Mihály a 
szédülésről, valamint dr. Süveges 
Ildikó a szürke hályog és a zöld 
hályog műtéti kezeléséről. 

Névlistát készített lapunkból vásárhelyi olvasónk 

Anna és Boglárka az első kettő 
Lapunk „Megjöttünk" rovata 
alapján készíti el évről évre a 
keresztnevek népszerűségi lis-
táját egy vásárhelyi olvasónk, 
Kisházi Margit. A 84 éves pe-
dagógus adatai alapján tavaly 
Csongrád megyében az Annát 
választották újszülött kislá-
nyuknak legtöbben, de dobogós 
a Boglárka és a Viktória is. A 
fiúnevek közt azonban csupán a 
hagyományosakat vizsgálta 
Margit néni. 

Naponta szorgosan böngészi la-
punk „Megjöttünk" rovatát a vá-
sárhelyi Kisházi Margit. A 84 
éves néni nemcsak kedvtelésből 
olvasgatja az újszülöttek adatait, 
hanem ki is jegyzeteli a babák 
keresztneveit, hogy januárban 
megyei listát készíthessen a leg-
népszerűbbekből . 

Anna, Boglárka, yiktória, Ré-
ka, Vivien, Eszter, Zsófia, Fan-
ni, Dorina és Noémi - sorolta 
Margit néni az otthonában, 
mutatván az asztalra készített 
ranglistát. Tavaly ezeket a ne-
veket adták a megyében, a 
„Megjöttünk" szerint, a legtöbb 
kislánynak. 56 babát-keresztel-
tek Annának, de nem sokkal 
maradt le a Boglárka sem, 
49-en kapták ezt a nevet, míg a 
Viktória 36 párnak tetszett. A 
negyedik helyen álló Rékát 31 
kislány kapta. A Vivient eggyel 
kevesebb szülő adta, míg Esz-
ternek és Zsófiának 28 kislányt 
szólítanak tavaly óta. 22 Fanni 
és Dorina, valamint 13 Noémi 
született az elmúlt fesztendő-
ben megyénkben. 

Persze a fiúnevek sem marad-

Kisház i M a r g i t s z e n v e d é l y e s e n g y ű j t i a k e r e s z t n e v e k e t Fotó: Tésik Attila 

hattak le Margit néni listájáról, így aztán nála a László szerepelt kevesebben választották. Eze-
igaz, csak a második félévet az első helyen: 19 újszülött ken kívül a listáján 14-szer a 
nézte olvasónk, és csupán a ha- kapta ezt a nevet, a Gábort Péter, 12-szer az István és 
gyományosakra volt kíváncsi. 16-an, a Zoltánt pedig eggyel 10-szer a János szerepel. (A me-

gye legnépszerűbb fiúneveinek 
teljes listáját hamarosan közöl-
jük lapunkban.) 

Régebben, legalábbis Vásárhe-
lyen, a Lídia és a Jusztina vezette 
a listát, na meg az Ernő, a Bálint, 
de ezek manapság csak elvétve 
akadnak. Inkább például a nyelv-
törő Dzsenifert választják, saj-
nálkozott a nyugalmazott peda-
gógus, aki egyébként megfogal-
mazása szerint emberemlékezet 
óta előfizetője lapunknak. 

Nyugdíjasként sem kell begye-
pesedni, vallja a történelemből 
doktorált egykori tanár, aki ra-
gaszkodik is ehhez. Nemcsak a 
neveket gyűjti, hanem a köz-
mondásokat, a szinonimákat. 
Hét kötettel is büszkélkedhetne, 
ám - szerinte legalábbis - nincs 
mire büszkének lennie, csak él, s 
teszi a dolgát. 

Irodalmi munkásságára egyéb-
ként már pontot tett, árulta el, 
mindent kiírt magából, amit 
akart. Miközben könyveit mu-
tatta, az is kiderült, hogy már fia-
tal korában bohókásnak tartot-
ták őt pedagógustársai, akik 
gyakran csipkelődtek gyűjtő-
szenvedélye miatt. Képeslapból 
például ezer darabot raktározott 
el. A történelem mellett biológi-
át, földrajzot is tanító Margit né-
ni - mint mondta - nem foglal-
kozott a gúnyolódásokkal. Egye-
dül élt, arra költötte a pénzét, 
amire akarta, a Magyar Eszpe-
rantó Szövetség tagjaként példá-
ul szívesen utazgatott. 

- Szingli lévén ráérek, azt csi-
nálok amit akarok -, mondta bú-
csúzóul nevetve Margit néni. 

TÖRÖK ANITA 

Tizenhárom hektáron 488 lakás épül 

A kaszárnyából lakópark 
Félárbocra eresztették az országzászlót Szegeden 

Három perc némaság 
a cunami áldozataiért 

Épül a lebontott szegedi Zalka 
laktanya helyére tervezett la-
kópark. A 13 hektáros területen 
szolgáltatóházat, iker-, sor- és 
családi házakat építenek. Az ut-
cafrontra egy kisüzem is kerül, a 
pékség pedig már meg is kezdte 
működését. 

„Vadaspark-lakópark" épül a volt 
szegedi Zalka laktanya helyén. 
Erről az egykori kaszárnyakapu 
mellett fölállított jókora tábla tá-
jékoztatja a nézelődőt, aki a 13 
hektáros területre bepillantva 
már jó néhány, üdítően sokszí-
nűre festett épületet fedezhet föl. 
A derűs színárnyalatok jól meg-
férnek egymás mellett: a kék, 
sárga, zöld, téglavörös és barack-
virágszín sokfélesége változatos-
sá teszi a sor-, iker- és társashá-
zak megjelenését. 

A tábláról kiderül még, hogy a 
lakóparkban összesen 488 lakás 
lesz, beruházó a Zöldterületi La-
kópark Kft., kivitelező a Kreuter 
Kft., az értékesítést a Reál Hun-
gary Kft. végzi, a kulcsrakész la-
kások négyzetméterét pedig 155 
ezer forinttól kínálják. 

A volt laktanya helyének beépí-
tésére Takács Máté, a T T. T. Vá-
rosépítő Bt. vezetője készített ren-
dezési tervet. A program a kerete-
ket szabta meg; az egyes épületeket 
zömmel más-más építész tervezi. 

A Szabadkai út felőli oldalon 
szolgáltató- és üzletsor áll majd. 
A Németh pékség már működik 
is - amint erről a környéket be-
lengő, friss kenyérillat is árulko-
dik. Az üzletek mögött társashá-
zak, a vasúti töltés közelében 
sorházak épülnek. A lakások mé-
rete változó: a garzontól a 3-5 
szobásig, többféle alapterületből 
választhatnak a leendő lakók. A 
vadaspark felőli zónában épülő 
családi házak hagyományos, il-
letve könnyűszerkezetes techno-
lógiával készülnek. 

A mostani januáron tavaszi me-
legben vékony latyakréteggel borí-
tott utakon egymást érik a gépek, 
munkások jönnek-mennek. Az 
egyik lépcsőház függönyös ablakai 
elárulják, hogy oda már beköltöz-
tek a lakók. A földszinten Sztanko-
vitsné Cseh Piroska nyit ajtót, 
másfél éves kisfia, Botond, anyu-
kájához bújva figyel kíváncsian. 

Megtudjuk, hogy a család október-
ben költözött a lakóparkba, s a kö-
zelben még javában folyó építke-
zéssel együtt járó kellemetlensé-
gek - például hogy sárosak az utak, 
hiányzik a járda - nem rontják el 
örömüket: szeretnek itt lakni. 
Igaz, a Papagáj Markét bezárása 
óta a közelben élelmiszerbolt 
nincs, ezért a nagybevásárláshoz a 
város távolabbi körzetébe kell 
utazni. A kismama szerint jó len-
ne, ha a kecskési töltésig futó villa-
mosokról leszerelnék a hátsó ajtók 
kapaszkodó korlátját, mert akkor 
babakocsival is fölszállhatnának a 
kocsikra. Botondnak ugyanis ha-
marosan kistestvére is születik... 

NY. P. 

HONVÉDSÉG! É P Ü L E T B Ő L ÜZEM 
A lakópark Szabadkai úti frontjá-
nak város felőli sarkán drótkerítés 
választja el a hajdani kaszárnyá-
ból hírmondónak megmaradt épít-
ményt. Kreuter Zoltán, a generál-
kivitelező Kreuter Kft. vezetője tá-
jékoztatása szerint fölújítás után 
egy kisüzem működik majd az 
épületben. 

A magyar kormány felhívásá-
ra tegnap délben a közintéz-
ményekben, illetve a külön-
böző munkahelyeken három-
perces néma megemlékezés-
sel adóztak a szökőár több 
mint 150 ezer áldozatának. 
Például a szegedi okmányiro-
da dolgozói csatlakoztak a 
tisztelgőkhöz, kiadónk épü-
letének homlokzatán fekete 
zászló emlékeztet a tragédiá-
ra. 

Tegnap nem sokkal déli tizen-
kettő óra előtt már több mint 
százan gyülekeztek a szegedi 
Huszár utcában, várva az ok-
mány-, az adó- és a szociális 
iroda kinyitására. Az intéz-
mény dolgozói az udvaron 
gyülekeztek, ott tartották a 
háromperces néma megemlé-
kezést, amellyel a szökőár ál-
dozatainak adóztak. 

Déli tizenkét árakor az ok-
mányiroda helyettes vezetője, 
Kiss Zsuzsa arra kérte mintegy 
százhúsz, az udvaron összegyűlt 
munkatársát, hogy háromperces 
némasággal emlékezzenek a szö-
kőár áldozataira. Az udvaron 
csend lett, sokan maguk elé me-
redtek, mások a földet nézték. A 
megemlékezés után a hivatalno-

SEGÉLYVONAL 
A M a t á v segélyvonalat hozott 
létre az ázsiai károsultak 
megsegítésére, mindazok, 
akik január 3 1 - é n éjfélig tár -
csázzák a M a t á v 1 7 4 9 - e s se-
gélyvonalát, hívásonként 2 0 0 
forinttal támogathat ják a dél-
kelet-ázsiai földrengés és 
szökőár károsultjait . Az ado-
mányokat a Magyar Vöröske-
reszt gyorssegélyként jut tat -
ják el a rászorulókhoz a N e m -
zetközi Vöröskereszt közremű-
ködésével. 

T 
( 
l 
I 

A szegedi városházánál a né-
ma megemlékezés előtt félár-
bocra eresztették az ország-
z á s z l ó t Fotó: G'yenes Kálmán 

kok visszamentek az épületbe, 
elkezdődött a munka. 

Ekkorra már az épület előte-
rében ügyeik intézésére vára-
kozók közül sokan türelmet-
lenkedtek, mert nem tudták, 
miért nem nyitnak ki a meg-
szokott időben az irodák. Egy 
nyugdíjas bácsi úgy vélte, 
szólhattak volna nekik, a tü-
relmüket kérve. Keresztes 
Anita egy barátját kísérte el az 
ügyintézésre, ő azt mondta, 
ha tud arról, ami az udvaron 
történik, szívesen beállt volna 
a megemlékezők sorába. A 
szintén sorára váró Pál Mag-
dolna elmondta: őt is nagyon 
sokkolta a hír, borzasztó, ami 
történt, sajnálja az áldozato-
kat, egyetért a megemlékezés-
sel. 

Szerdán dél után hét perccel ki-
nyitott mindhárom iroda, a nap 
a szokásos rend szerint folyt to-
vább a szegedi Huszár utcában. 
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