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Dóra és Franciska nagypapájukkal Fotó: DM/DV 

Visszatérnek 
az apácák 
Vásárhelyre 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. A község 
képviselő-testülete holnap 9 
órától tartja soron következő 
ülését. A testület módosítja a 
távhőszolgáltatás díjáról, az 
adósságcsökkentési támogatásról 
és a 2005. cvi költségvetésről 
szóló rendeleteket. Dönt a 
Szivárvány Óvoda 
konyhaépületének felújításáról, a 
csatornahálózat kiépítéséhez 
felvett kölcsön visszafizetési 
határidejének módosításáról, a 
polgármesteri hivatal 
létszámának csökkentéséről és az 
ezzel kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulások igényléséről. 
Elfogadja a testület a II. félévi 
munkatervet, és jelentést hallgat 
meg határozatainak 
végrehajtásáról. Megalkotja az 
egészségpénztári támogatás 
szabályzatát, és meghatározza az 
ifjúsági klub működéséhez 
szükséges helyiség kialakításának 
feltételeit. Napirenden szerepel 
még a képviselők és a 
polgármester ingyenes 
továbbképzési lehetőségeiről 
szőlő tájékoztató. Zárt ülésen 
hírálja el a testület az Algyői 
Altalános Iskola igazgatói 
álláshelyre kiírt pályázatát. 
IUlajdonosi taggyűlésen dönt az 
AKTV Kft. tisztségviselőinek 
i névválasztásáról. 

BORDÁNY. A faluházban tegnap 
a bordányi Nefelejcs 
nyugdíjasklub látta vendégül a 
forráskúti és üllési 
nyugdíjasklubok tagjait. Az 
esemény alkalmával bemutatták 
a felújított faluházat is. 

DESZK. Az önkormányzati 
képviselő-testület pénzügyi 
bizottsága ma délután két órától 
ülést tart a polgármesteri hivatal 
tanácstermében. Napirenden 
szerepel a Deszki 
Településüzemeltetési Kht. 
2004. évi beszámolója, az előadó 
Molnár Sándor bizottsági elnök. 

MÓRAHALOM. Ma a 
mórahalmi Tóth Menyhért 
Városi Könyvtár lesz a 
házigazdája a 33. Csongrád 
megyei könyvtárosnapnak. A 
szakemberek megismerkednek a 
mórahalmi könyvtár 
szolgáltatásaival, és kitekintést 
kaphatnak a 20. századi cseh és 
szlovák irodalomra. A 
résztvevők délután a várossal és 
a fürdővel ismerkednek. 
- A város képviselő-testülete ma 
14 órakor tartja soros ülését a 
polgármesteri hivatal 
tanácskozótermében. Szó lesz 
többek között a Térségi 
Vízmű-üzemeltetési Intézmény 
munkájáról, különös tekintettel 
a szennyvízkezelés és a tanyai 
ivóvízellátás helyzetére. 

SÁNDORFALVA. A Sándorfalvi 
Kékszivárvány 
Mozgáskorlátozott Egyesület 
holnap 17 órakor közgyűlést tart 
a Kis körút 14. szám alatt. 
Minden érdeklődőt vár az 
alapítvány elnöke, Bata 
Szilveszterné. 
- A sándorfalvi önkormányzat 
arra kéri a lakosságot, segítsenek a 
település parlagfűtérképének 
elkészítésében. Az ingyenesen 
hívható parlagfű-zöldvonalon 
jelezhetik, ha valahol parlagfüvet 
látnak. Az éjjel-nappal 
ingyenesen hívható telefonszám: 
06-80/ 820-058. Az adatok 
alapján térkép készül, amely 
megkönnyíti az irtást. A civil 
szervezetek és az önkormányzat 
szombaton parlagfűirtást rendez. 
Gyülekező reggel 8 órakor a 
művelődési háznál. A 
parlagfűirtásra mindenkit vár a 
község önkormányzata, a 
kulturális egyesület, valamint a 
Faluszépítő és Környezetvédő 
Egyesület. 

SZŐREG. Ma délelőtt 10 órától a 
szőregi fiókkönyvtárban a 
Vakációs programok keretében 
vidám illemtanórára várják a 
gyerekeket. Délután 2 órától a 
művelődési házban ultiparti 
lesz, 5 órakor a Sárga Rózsa 
Népdalkör tart összejövetelt. 

Marton Franciska és Dóra, a 
Szín 5-ös testvérpár - minden-
evő. Szinte az összes tantárgy a 
kedvencük, sportolnak, zongo-
ráznak. A családi hagyományo-
kat folytatva ők is a Radnótiba 
szeretnének majd járni, de ami-
re a legjobban vágynak, az egy -
kistestvér. 

Lapunk Szín 5-ös játékának fo-
tózásán találkoztunk a szegedi 
testvérpárral, Marton Francis-
kával és Dórával. A két kislány 
éppen csak részt tudott venni a 
programon, a csupa ötös bizo-
nyítvány jutalmaként ugyanis 
másnap hajnalban szüleikkel 
már Görögországba utaztak. 

A megfontolt Franciska és a 
cserfes Dóra érdeklődése iga-
zán sokoldalú. Franciska szep-
temberben megy hatodik osz-
tályba. Arra a kérdésre, hogy 
mi a kedvenc tantárgya, szinte 
az összeset felsorolta: a mate-
matika, a rajz, az irodalom - a 
verstanulás és a fogalmazás - , a 
testnevelés. Szabadidejében 
gyermekfitneszre jár, továbbá 
zongorázik. A szőke kislány 
már azt is tudja, mivel szeretne 
felnőttkorában foglalkozni. 
Költői lelkületű felnőttek so-
sem találnák ki, hogy - ingat-
lanközvetítéssel. 

FOTÓZÁS ÚJ HELYSZÍNEKEN 
A Szín 5-ös fotózások további me-
netrendje. 
Mórahalom: csütörtökön 14-től 18 
óráig az Aranyszöm Rendezvény-
házban 
Csongrád: csütörtökön 14-től 18 
óráig a művelődési központban 
Kistelek: pénteken 14-től 18 óráig 
a rendezvényházban Makó: pénte-
ken 12-től 16 óráig a Hagymaház-
ban. -

Megrepedt a dorozsmai Petőfi 
Sándor Művelődési Ház tűzfala. 
Egyes helyeken szinte gyermek-
fej nagyságú rések tátonganak. A 
fontos szerkezeti részek is meg-
roggyantak, ezért az 1804-ben 
épített egykori községház na-
gyobbik részét le kell bontani. A 
régi helyett máris épül az új: az 
udvar túlsó felén dolgoznak a 
munkások. 

Révész Ferenc Andrásné mű-
velődésiház-igazgató megnyug-
tató választ adott a kérdésre, el-
fér-e majd minden klub, alapít-
vány, szervezet és egyesület az új 
épületben. A Weintrager Adolf 
tervei szerint készülő, 330 négy-
zetméteres, kétszintes ház nagy-
terme tágasabb lesz a réginél. Az 
elemeire bontható színpadot az 
udvaron tartott rendezvényeken 
is használhatják. A két klubhe-

- Amikor új házat kerestünk, 
nagyon megtetszett ez a foglalko-
zás. Lehet ajánlgatni, elmonda-
ni, miért jó egy ház. Dóri és én 
egy olyan házat választanánk, 
ahol négy emelet van és minden-
kire külön fürdőszoba jut. 

A két évvel fiatalabb Dóri sem 
vesztegeti az idejét, iskola után 
kosárlabdázni jár, és neki is szin-
te minden tantárgy kedvenc. 
Zongorázik ő is, de négykezest 
még nem játszottak. - Mert Dóri 
még nem tud - jegyezte meg 
Franciska. 

A két lány nem véletlenül dol-
gozik ilyen keményen, a Radnóti 

lyiség kisebb, mint az öreg épü-
letben volt, de így is jut hely a 
tíz-tizenöt klubnak, művészeti, 
óvodai és iskolai csoportnak. Az 
emeleti galériában helybeliek 
munkáit mutatják be. A padlás-
térben állandó helyet kaphat a 
helytörténeti kiállítás. 

Az új épület - akárcsak kiszol-
gált elődje - közösségi házként is 
működik majd, a nemzeti és egy-
házi ünnepek mellett helyi ün-
nepségek színhelye is lesz. Ön-
kormányzati költségvetésből, 
143 millió forintért épül, a ké-
sőbbi bővítésnek sincs akadálya. 
A régi községházából megma-
radt, mintegy 30 négyzetméteres 
szárnyat a Somogyi-könyvtár ed-
dig igencsak szűkös körülmé-
nyek között működött fiókja ve-
szi birtokba. 

NY. P. 

gimnáziumban szeretnének to-
vábbtanulni, mert ott végzett 
édesanyjuk és nagypapájuk is. -
Ha mi is oda járunk, az már vala-
mi! Családi hagyomány - ma-
gyarázták. 

A gyerekeknek mindezek elle-
nére szabadidejük is van, ekkor a 
család két imádott tacskójával 
játszanak. - Annyira aranyosak, 
ahogy mindent szétkaparnak 
meg szétrágnak - mondták ne-
vetve. 

Dóri és Franciska nagypapá-
ja, Bagó fános a fotózásra is el-
kísérte őket. Tőle tudjuk, hogy 
az egész család büszke a gyere-

Ü N N E P I 
P R O G R A M O K 
Hetedik alkalommal rendezik 
meg a dorozsmai napok ese-
ményeit - mától vasárnapig. Az 
ünnepélyes megnyitón, ma dél-
után 4-kor Botka László szege-
di polgármester elhelyezi az új 
művelődési ház alapkövét, 
majd 6 órától a Péter & Pán 
duó ad nosztalgiakoncertet. 
Pénteken gyermekrajz-kiállítás 
és komolyzenei koncert, szom-
baton nyugdíjasklubok vetélke-
dője, a Dorozsmáról elszárma-
zottak találkozója várja az ér-
deklődőket. Szombaton citerás 
találkozó is lesz, föllép a Folko-
lor együttes, este az Apostol 
együttes tagjai, Meződi József 
és Németh Zoltán énekelnek, 
utána nosztalgiabulin játszik az 
Indigó zenekar. Vasárnap reggel 
búcsúi szentmisét celebrálnak 
a dorozsmai templomban. 

kekre. A jó bizonyítvány jutal-
maként egyik évben számítógé-
pes játékot, ét termi vacsorát 
kaptak. De hogy „igazán" mit 
szeretnének, azt a kislányok 
egyszerre kiáltották: egy kis-
testvért! 

GONDA ZSUZSANNA 

A tervek szerint teljesen meg-
újul Felsőváros egy része. Már 
csak az anyagi forrás hiányzik. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már jó ideje látható a felsővárosi 
fiókkönyvtár kirakatában az a 
fejlesztési terv, amely ha megva-
lósul, teljesen megújul a város-
rész egyik területe. A tervek a Lu-
gas, a Gyík, a Selyem utca és a 
garzonház által határolt területet 
érintik. 

- A garzonokat és az előtte lévő 
teret az 1980-as években építet-
ték, ezért már megérett a re-

Ötvenöt év szünet u t án újra-
kezdi a m u n k á t a Szent Do-
monkos-rend Vásárhelyen. A 
tan í tó apácák egykor iskolát 
és zárdát t a r to t t ak fönn a vá-
rosban, most szóba került , a 
2006/2007-es tanévtől ők mű-
ködte tnék a Virág utcai óvo-
dát . 

A római katolikus egyházhoz 
tartozó Szent Domonkos-
rendi nővérek hódmezővásár-
helyi tevékenysége ötvenöt 
éves kényszerszünet u tán az 
idén nyáron ismét megindul. 
Szó volt arról is, hogy az apá-
cák működte tnék a 
2006/2007-es tanévtől a Virág 
utcában lévő óvodát. Ez ügyben 
azonban még csak az előkészü-
letek folynak, a közgyűlés fel-
hatalmazásával a vásárhelyi 
önkormányzat most szerzi be 
az ezzel kapcsolatos szakértői 
véleményeket. 

Az apácák visszatelepülése 
nem megy zökkenőmentesen, 
hiszen az egykori Andrássy úti 
zárdaépületet annak idején ál-
lamosították, s azt a Szegedi 
Tudományegyetem főiskolai 
kara, illetve a Gregus szakkö-
zépiskola használja. 

A rend tagjai így az Andrássy 
út 13. szám alatti Károlyi-ház-
ban kapnak majd helyet. 

- Várhatóan augusztus elején 
költöznek ide a nővérek, miu-
tán a rend tavaly elhatározta, 
visszatér a városba - tudtuk 
meg Seidl Ambrustól. 

A belvárosi római katolikus 
templom plébánosa hozzátette: 
az apácák szálláshelyeinek elő-
készítése a plébánia feladata. 
Ármella nővér már a városban 
tartózkodik, rajta kívül még 
négy apáca érkezik majd Hód-
mezővásárhelyre. 

B.K.A. 

konstrukcióra. A volt Lila, most 
József Attila Alternatív Szakisko-
la előtti területen pedig hosszú 
ideje csak füvesítést végeztek -
magyarázta Kovács János. A Sze-
gedi Környezetgazdálkodási Kht. 
közterület-fenntartási igazgató-
helyettese elmondta, az időseb-
beknek játszóparkot, egy belső, 
zártabb területen pedig a kiseb-
beknek alakítanak ki játszóteret. 
A tervek közt szerepel egy vizes 
játszótér is. Pintér Ferenc, a terü-
let önkormányzati képviselője 
városi költségvetésből és pályá-
zati pénzekből szeretné 2006-
ban elkezdeni a megvalósítást. 

Munkahelyek Csongrádon 
Hetvenmillió forintból fejlesztette technológiáját 
a csongrádi Hundcc Kft., az IBM egyik beszállítója. 
A lemezmegmunkálással foglalkozó francia tulaj-
donú vállalkozás most új munkahelyeket kínál, ám 
eddig nem sok szakember jelentkezett. 

Önerőből fedezte hetvenmilliós beruházását a 
csongrádi Hundec Kft., amely a kilencvenes évek 
vége óta üzemel Szegedi úti telephelyén. Az első-
sorban lemezmegmunkálással foglalkozó vállalko-
zás nemrégiben egy francia szakmai befektető tár-
saság, a Jean Richárd Ducros (JRD) tulajdonába ke-
rült. Az anyavállalaton keresztül a multinacionális 
IBM beszállítója lett a Hundec, ennek köszönhető-
en a Csongrádon gyártott szervervázak hetven szá-
zalékát exportálják. A jelenleg nyolcvan főt foglal-
koztató társaság 2004-ben 850 millió forintos for-

galmat bonyolított le, százmillióval nagyobbat, 
mint 2003-ban. Tavaly ősszel, illetve idén tavasszal 
összesen három élhajlító és úgynevezett stancoló 
berendezéssel bővült a cég gépparkja. Ezzel meg-
duplázódott a gyártókapacitás, melynek eredmé-
nyeként tíz új munkahely létesült a Hundecnél. 

- Nagyon nehéz feltölteni a szükséges létszámot 
- mondta lapunknak farács fános. A vállalkozás 
műszaki igazgatója hozzátette, a hatékony terme-
lés érdekében három műszakban dolgoznak az 
üzem munkatársai, akiknek átlagéletkora nem éri 
el a 35 évet. - Az idősebb korosztály képviselőinek 
nincs jártassága az idegen nyelvű programokkal 
irányított gépek üzemeltetésében, a magyarországi 
szakképzés pedig nincs összehangolva a munka-
erő-piaci kereslettel - szögezte le jarács. 

B.D. 

Dorozsmai napok 

Új művelődési ház épül 
Életveszélyessé vált a régi dorozsmai művelődési ház, ezért az 
épület nagy részét le kell bontani . Udvarán már épül az új, a 
korábbinál tágasabb nagyteremmel, klubhelyiségekkel, emeleti 
galériával. 

Felsővároson a terv már kész, csak a pénz hiányzik 

Közösségi parkot és 
játszóteret álmodtak 

Lajos Sándorné unokájával, Kiss Balázzsal nézegeti a felsővárosi 
fejlesztési terveket Fotó: Karnok Csaba 


