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Algyő délnyugati terület 
részletes rendezési terve 

(tervezési programjaj

A helyi részönkormányzat 
kezdeményezésére a Polgármeste
ri Hivatal Városrendezési és Épí
tésügyi Irodája megrendelte a 
CSOMITERV-től a Kastélykert u., 
Bartók B. u. és a 47-es főközleke
dési út által határolt mintegy 20 
ha-nyi területre, már 83-ban elké
szített házhelyrendezési terv felül
vizsgálatát. Ezt a felülvizsgálatot 
az eltelt 10 év, a megváltozott épí
tésügyi előírások, valamint a meg
változott építési igények tették 
szükségessé.

Az elkészített program egy 
hosszú távú megvalósítást tesz 
lehetővé. A terület É-i részére 
Lartalék intézmény területekre, 
illetve a 47-es főközlekedési úttal 
párhuzamosan egy 50 m-es vé
dőerdő sáv elhagyása után kis
ipari, kisüzemi termelésre, min
taboltok építésére és helyben la
kásra tesz javaslatot a program. 
A középső részen sportcentrum, 
szabadidőpark, teniszpályák és 
csónakázó tó kiépítését tesz le
hetővé. A terv készítése során fi
gyelembe lett véve, hogy a fejlesz
tés Algyő legintenzívebben la
kott része, ezért a környezeti vál
tozások iránt igen érzékeny terü
lethez kapcsolódik. A csatlakozó 
beépítés képezzen átmenetet a 
település nyugati területei felé, 
ahol a ház körüli gazdálkodással 
is számolni kell.

Az önkormányzati tulajdon
ban levő 6 ha-nyi terület első üte-

mekénti megvalósításának előfel
tétele, hogy a városrész az önkor
mányzattól igényelt 22 millió fo
rintot előközmüvesítésre, terület 
előkészítésre (feltöltés, útépítés, 
villamos energia, gázenergia és 
vízellátás kiépítés) megkapja. Vár
hatóan ez a kérdés februárban el
dől, amikor a város 93. évi költség- 
vetését a képviselőtestület jóvá
hagyja.

A terv az első ütemben kiala
kítandó 40—45 db 550— 1000 m2 
körüli egyedi telkekre, III. építési 
övezetre és oldalhatáron álló be
építésre tesz javaslatot. A telkek 
megvásárlási árát ebben a sza
kaszban csak becsülni lehet, ami 
nagyságtól függően kb. 400 000 
forint körüli lehet.

A Bartók Béla utcán meglévő 
beépített telkek megosztásával 
létrejövő telkeken a keskeny telek
szélesség miatt ikerházas beépí
tésre tesz javaslatot a tervező. De
cemberben megtartott falugyűlé
sen a programterv készítője tájé
koztatása során kérte a lakossá
got, hogy észrevételeiket, a beépí
tés módjával kapcsolatos kérései
ket adják le a kirendeltségen és 
azokat a tervkészítés során figye
lembe veszik.

Javaslataikat, észrevételeiket 
ügyfélfogadási időben a Kirendelt
ségünkön bármikor leadhatják.

Sebők Péterné
mb. kir. vezető

A tartalomból

- „Egy szöget sem 

kamtunk Szegedtől”

- Vizisport Algyőn!

- 5-let
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Bech Gáborral

- Tóth Sándor verse

- Beszéljünk róla!

- Ártáblázat
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% Algyői Hírmondó

„Egy szöget sem kaptunk Szegedtől"
A  Délvilág 1992. novem ber 26-iki szá

ma cikket közölt az algyői faluházról. Az 
írás több pontatlansága m ellett olyan fé l
reértéseket is tartalm az, m ely korrigá
lásra szorult. Dr. Piri József, a Délvilág  
nov. 30-iki szám ában m egtette a helyre- 
igazítást. Ú jságunk pedig közreadja Bor
bély János részönkorm ányzati képviselő  
vélem ényét Tót-Szenesl Attila cikkével 
kapcsolatban.

Term észetesen elismerve Eke úr „áldásos” 
tevékenységét az algyői városrész kulturális 
életének ápolásában, a mai napig oda Jutot
tunk, hogy a városrész szétesett, a lakói eltá
volodtak egymástól és a valóságtól. Vélemé
nyünk szerint a kultúrotthon igazgatójának 
élére kellett volna, hogy álljon annak a moz
galomnak, melynek a célja az új faluház fel
építése és működtetése. E mellett Eke úr kí
vülállóként szemlélődik és nagyon messzire 
állhat, mert semmit sem lát meg.

1. A  felem legetett és elszalasztott régi le
hetőség a 18— 20 millió forintos új kultúrház 
még a régi pártállami rendszerben valósult 
volna meg 1/3 részben az NKFV —  a megye 
1/3 és az algyőiek hozzájárulásából, csak Eke 
úr elfelejti, hogy abban az időben évi 800000 
Ft volt a község fejlesztési alapja és igencsak 
elhúzódott volna az építkezés, mire összejön a 
községi 1/3 rész. A  másik apró csekélység az 
hogy a „nagy pénzekről” akkor is, és most Is 
máshol „fent” döntöttek és egyik évben volt, a 
másikban már nem!

Algyőnek a sorsát valóban az olaj és a 
Szegedhez való csatolás pecsételte meg, de 
azért azt kijelenteni, hogy egy fillért sem ka
punk azóta, nyilvánvalóan vakságra vall! Mert 
„az átkos” régi rendszerben Is megkapta Eke 
úr is a fizetését, m eg az éves működési pénzt 
(még ha talán 100%-ot nem is tett le az asz
talra).

2. Azóta is működik az iskola, óvoda, az 
egészségház (melyben Ön is lakik), a sportkör, 
a közvilágítás, a szemétszállítás. Készítettek 
egy pár kohósalakos utat, aszfaltutat, a régi
eket javították. Vízelvezető árkokat, belvízáte
melőt építettek és működtetnek. A  buszközle
kedés sem túl rossz, és persze az Ön m unka

helyét is aládúcolták, hogy használni lehes
sen addig, amíg az új elkészül.

3. Az újságíró kérdésére, hogy Algyőn 
mekkora igény van a kulturált szórakozásra, 
Ön nem tudott válaszolni, vagy nem akart, de 
mi azért algyői lakosok lévén tudjuk, hogy az 
emberek céltalanok, és félrevezethetők, ezért 
állt az a kis csapat össze ezelőtt 3 évvel, 
melynek a tagjai vagyunk, hogy a régi rend
szerben a lakóktól összekotort 2,5 millió forin
tot (TEHÓ) a saját- és a lakosság adakozóbb 
részének a pénzét a helyi takarékszövetkezet 
szponzorálása mellett, jogosan kérhessük a 
városatyák szavazatát, amikor az algyői falu- 
házhoz megszavazták a milliókat, mert azért 
ne feledjük, a kivitelezési végösszeg 42,5 mil
lió. Megragadva a nyilvánosság erejét, egy 
mostanában oly gyakran felmerülő másik el
lenvéleményre is reagálnék. (Hogy m iért pont 
az UNIÉP-é lett a kivitelezés), azért mert a 9 
db beérkezett pályázatból 39 és 59 millió kö
zötti összegek szerepeltek. (A szponzor, az ön- 
kormányzat, a kuratóriumi tagok őket látták 
a legalkalmasabbnak a munkára, és látjuk 
ma is, nap mint nap, hogy jó l választottunk! 
A  munka nagyon jó  minőségben halad.

4. A  határidő 1992. december 25. lett 
volna, de a kezdeti nehézségek, késések mos
tanra behozhatatlanok. 1991 nyarán 2 hóna
pig nem tudtunk fedezetigazolást adni és en
nek hiányában nagy bátorság lett volna a 
kivitelező részéről a mai anyagias világban 
elkezdeni a munkát. (A városi önkormányzat 
kezdeti nehézsége miatt.) A  tervező is késett 
1-2 hónapot a kiviteli terv készítésével, menet 
közben igényként fellépő, természetes és talán 
előre nem látható dolgok terveinek és kivite
lezésének az elkészítése. Hol lesz a kábeltévé 
stúdiója, szabadtéri színpad lefedése, csator
n a bek ö tés , tü z iv íz -c s a t la k o zá s o k  szab 
ványmódosítása. Belsőépítészet, a későbbiek
ben bővíthető is legyen az épület. A  rendkívül 
csapadékos ősz, felvonulásút stb. A  fentiek 
után a kivitelezővel történt megállapodás sze
rint az új határidő 1993. január 25. Az Igaz
sághoz tartozik az is, hogy egy ilyen létesít
ménynél, ha már ennyire készen van, nem 
érdemes túl kevés időt adni, mert az a mun
kák minőségére is kihatással lehet.
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5. Nem kérjük ki kulturális szakember 
véleményét. Az épület kicsi, nehezen lehet 
használni, stb. Több kulturális szakember is 
van, aki a tervezés során beleszólt és beleszól
hatott a végleges kialakításba. A  tervezőgárda 
pedig, véleményünk az, (az Eke úr volt főnöke 
és mások) szerint nagyot alkotott. Weintragez 
Adolf, Sipos György, Vesmás Péter; munkájuk 
eredménye látható, kézzel fogható. Az épület
ről egyébként, mely Eke úr ablakától kb. 40 
m élerre áll, valóban csak azt lehet látni, m e
lyet felsorolt. A  büfét, a kistermeket, a nagy
termet, de ha bemegyünk az épületbe, mást is 
észreveszünk. Azt tudniillik, hogy ebbe az 
épületbe más szemléletű vezető kell, olyan aki 
nemcsak a népitáncot és az idősek egy részét 
fogja össze, hanem a többit is. A  fiatalokat és 
azokat, akik más iránt érdeklődnek. Videó
klub, kábeltévé-stúdió, hetente filmvetítés, 
kisszínházi bemutatók vendégszereplőkkel, 
különböző klubok stb. De talán az is fontos

Vízisport Algyőn!
Hogy mindannyian tudjuk...
14— 18 éves fiataljaink  —  egy-két agilis sport

baráttal és szülői támogatássokkal —  Kajak-Kenu 
szakosztcdyt alakítottak a múlt év végén. Alakuló 
okirataikban és az 1993. évi munkatervükben így 
fogalmaznak. Tevékenységüket „Algyő Szeged-Al- 
győvé válásának 20 éves évfordulója alkalmából” 
indították, és az „Algyő főutcája a Tisza" termé
szetbarát elv vezérli Céljuk olyan vízi sportbázis 
kialakítása (Fehér iskola—Tisza árterület—Tisza 
részen] ahol ifjúságnevelő, hasznos szabadidő ki
töltő, egészséges életmódra nevelő tevékenység f o 
lyik a fe jle tt és célorientált ifjúságért.

A  szakosztály munkájára az algyői általános 
iskola tervezett vízisportja is rákíván épülni A  diák- 
sportkör keretén belül működő Kajak-Kenu szak
osztály működésének fontossághához nem férhet 
kétség. Mindannyiunknak tudni kell hogy Algyő 

Jövője a Jelen fiatalság aktivizálásától függ. Ma 
minél több hasznos és jó  tevékenységbe, minél több 

fia ta lt bevonva lehet a jövőtől valamit elvárnunk!
Perspektívát és tevékenyésget! Mindannyiunk 

részéről ezeket biztosítani és végezni is kell. Tele
pülésünk közönyét ezek oldhatják. Na és persze 
azon személyek, akik ilyeneket és ezek gondvitelét 
hajlandók felvá lla ln i legyen az ifjúsági- vagy fe l
nőtt szinten is.

-  Fejlődésünkért -

lenne, hogy ne csak papíron legyen meg a 
program és a szakkör, hanem működjön is, 
mert ez színesíthetné a lakosság életét, visz- 
szahozná életkedvét, újra közösség lenne az 
algyői városrészben.

Én például sűrűn látom az összes környe
ző művelődési ház programját meghirdetve, 
de az algyőiét soha. Miért? Talán Eke úr tudja 
erre is a választ, hisz elfoglalt ember lévén, 
m indenhez ért. A  homoktól a baletton keresz
tül, a hirdetésig, cs talán már azt is tudja, 
hogy a faluház működtetéséhez pályáznia kell 
majd, mert már nem jön  számolatlanul a pénz 
és bevételt is kell produkálnia az új háznak, 
még ha nehéz is lesz a kezdet.

Mi, a faluház pártolói, támogatói bízunk 
benne, hogy a kész létesítmény sok művelő
dési szakember tetszését és a vállalkozói ked
vet, fantáziát fogja megmozgatni és a város
rész csak jó l já r  egy igazságos megmérettetés 
utáni győztes igazgatóval.

S - l Q t

Kedves ajándék kislányoknak (és nagyobbak
nak is) ez a babarátétes párna. Az alap egy egyszí
nű világos párnahuzat, amelyre díszítésül egy ba
bát varrunk. Először a baba arcát megrajzoljuk, 
majd rózsaszínű fonállal, száröltéssel körbevarr- 
Juk. Szemet, szájat és orrot hímezünk neki. A 
szoknyát és a blúzt készíthetjük kékfestőből és 
batisztból, de bármilyen színes maradék anyag 
megfelel. A kezeket szintén száröltéssel körbevarr- 
juk. Vékonyszálú sárga fonalból két hajfonatot 
formálunk, amit a 
közepén a párná
hoz erősítünk. Az 
elkészített párnát 
szivaccal tömjük 
ki.
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ALGYŐI PORTRÉK
B ech  Gábor, a Pagoda ABC (volt Gazdabolt) 

vezetője.
—  Hogyan Jutott eszébe Algyőn Gazdaboltot 

nyitni?
— Három és fél évet Jártam a gyógyszerészkar

ra. 86-ban, amikor kimaradtam az egyetemről va
lamilyen állás után kellett néznem. Lévén, hogy 
Algyő az adott profilra nézve ellátatlan terület volt, 
így adott volt a lehetőség, hogy a Gazdaboltot 
megnyissam. Kezdetben a Munkás ÁFÉSZ berkein 
belül, 90-től pedig önállóan.

—  Miért szűnt meg a Gazdabolt és nyílt meg az 
ABC?

— Az utolsó 2 évben a vásárlóerő jelentős 
visszaesése miatt egyre nehezebbé vált a bolt üze
meltetése. Hiába volt rá igény, a vásárlók nem 
tudták megfizetni a permetszerek, műtrágyák 
egetverő árait. Egyébként az ünnepek után az 
élelmiszereken kívül a régi bolt profiljába vágó 
cikkeket is forgalmazni fogjuk, így pl. megmarad a 
vetőmagok és a vegyiáruk forgalmazása is. Amo
lyan szatócsboltot fogunk üzemeltetni, ahol a vevő 
gyakorlatilag minden fontos cikket megkap.

—  Az. utóbbi időben nyílt egy-két maszek bolt 
Algyőn. Lát valami esélyt a fennmaradásra?

— Kialakulni látszik egy egészséges verseny a 
vásárlókért, amelyben az a bolt marad majd fenn, 
amelyik ki tudja alakítani vásárlókörét és verseny- 
képes árakkal, szolgáltatásokkal dolgozik.

—  Tudom, hogy focizik. Tagja az algyői csapat
nak. Mi a véleménye a helyi sportéletről?

— Igen focizom, és örülök, hogy egy jó kis 
gárda van kialakulóban. Ezt az őszi első helyezése 
is bizonyítja. Kezdetben itt is nehezen jött össze a 
csapat, de ahogy jöttek az eredmények, úgy szapo
rodott a drukkerek száma és halkult az ellendruk
kerek hangja. Jó ötletnek tartom a teniszpálya 
építését is. Lehet, hogy kezdetben kevesen veszik 
majd igénybe, de a lehetőség adott. Ugyanígy kel
lene kihasználni a Tisza nyújtotta lehetőséget is pl. 
egy vízisport szakosztály felállításával, esetleg a 
horgászok aktivitását is kihasználva.

—  A sporttól hamarosan eljutottunk a politiká
ig. Mi a véleménye róla?

— Summázva: dilettantizmus. Bővebben ki
fejtve: nehéz ma már az emberek közönyét legyőz
ni. Ez országos és helyi Jelenség is, és okát abban 
látom, hogy az országos és helyi szintű vezetők túl 
sokszor beszéltek el a tömegek feje fölött, sokszor 
használták a demagógia fegyverét, és még többször 
hazudtak. Hiányzik egy átgondolt, megvalósítható, 
logikus program. Egyébként ez helyi szinten is így 
van.

—  Például?
— Itt van ez a Faluház. Méreteivel, szépségével 

és költségével felveszi a versenyt Szeged és talán 
nem túlzók Csongrád megye hasonlójellegű épü
leteivel. Félő azonban, hogy nem lesz kihasználva. 
Nem bízom abban, hogy az UNIÉP képes lesz 
befejezni a házat. Erre akár fogadásom is van. 
(Fogadtunk.) Szerintem jobban fel kellett volna 
mérni az igényeket, és a falu szükségleteinek meg
felelő szintű Faluházat tervezni. Úgy gondolom itt 
a gigantománla csapdájába estünk.

Azt hiszem, hogy a falu hatalmas hátrányt 
szenved azzal, hogy 90-ben nem szakadt el Sze
gedtől. Még akkor is azt mondom, ha esetleg úgy 
kevesebb pénzből kellett volna gazdálkodni. Önál
lóság esetén egy gazdasági szemléletű önkormány
zat jobban be tudná vonni a helyi vállalkozókat és 
a lakosságot is a falu fejlesztésébe és a falu meg
lévő adottságait (pl. Tisza) is jobban ki tudta volna 
használni. Ma Algyőnek nincs igazi gazdája, hiszen 
a falu még mindig Szegedtől függ. Az ottani képvi
selőknek pedig Algyő bármely problémája is a 
176-ik sorszámot kapja a fontossági sorrendben.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Ma egyre többen úgy érzik 
valamiből kimaradnak. 
Tegyünk ellenei 
A cselekedet mindig abból 
születik, amit erőtel/esen 
kívánunk.

KÖSZÖNTJÜK

a Bartók Béla—Búvár—Fazekas és Egész
ségház utcában megépített KÁBELTÉVÉ ÚJ TU
LAJDONOSAIT, valamint az 1993-as évben továb
bépítendő hálózat leendő új tagjait.

Kívánunk a tagoknak — és azon kívül minden 
Algyőért érző embernek — elsősorban egészséget, 
sikerekben gazdag újévet és természetesen Jó tele
víziózást.

Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
vezetősége
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KERESZTREJTVÉNY

Jancsó M.: Allegro Barbaro 
„Kiket az élet gondra felnevelt, 
Vagyunk ma izzó felkiáltójel.”
Folytatás a rejtvényben

Vízszintes: 1. A beküldendő első
része. 19. Nyilvánosságra hoz. 20. Itá
liai. 21. Jellegzetes nyelvjárású magyar 
népcsoport. 22. Svéd és török autójel.
23. Magot szór. 25. Valamilyen gépet 
összeállít, javít. 27. Kálium, szén. 28. 
Leittasodik. 32. Isten (Úr) neve az Ószö
vetségben. 33. Csont latinul. 35. A be
küldendő negyedik része. 39. Régi pen
getés hangszer, fordítva. 41. Tallium. 42. 
Fordított vízilabda. 43. Médi tetvére. 44. 
... Sámuel, királyunk. 46. ről ragpárja. 
48. Olasz pénznem. 49. Spanyol, magyar 
autójel. 51. Afrikai dob. 53. József Attila 
szerint korán hal meg, névelővel. 56. 
Hidrogén, kálium. 57. Orosz harci repü
lőgép volt. 59. Radames szerelmese (Ver
di). 60. A beküldendő második része. 
64. Kína, egynemű betűi. 68. Bíró László. 
66. Tájokzatlan, kevés tudása van. 67. 
Készpénz. 68. Római 1500. 71. Görög 
légitársaság. 73. Maga eló'tt mozgat. 74. 
Opus. 76. Népszerű svéd popegyüttes 
volt. 78. Kersztüldöfi. 81. Lombos nö
vény, 'fordítva. 83. A  vegyjele: Pb. 85. 
Részben leengedi 86. Az első ENSZ-főtit- 
kár (Tiygve). 87, Balatoni csatorna. 88. 
Petőfi S. verse. 90. Einsteinium. 91. Jé
zus keresztjén olvasható. 92. Zúzna. 94. 
Badari egyneműi. 96. Togó fővárosa. 98. 
Ilyen név is van. 99. EY. 101. Eltékozló. 
104. Újbabilóniai uralkodó, aki lerom
bolta Jeruzsálemet (i.e. 604—562). 109. 
Szaglószerv. 111. Római 51. 112. Portu
gália fővárosa.

Függőleges: 1. Házőrző. 2. Férfika
bát. 3. Bosszús szócska. 4. Ráspolyoz. 5. 
Öreg, koros. 6. Orosz mérföld (1067 m).
7. GN. 8. Száz forintnak ... a fele. 9.....
s jól, ebben áll a nagy titok (Kazinczy). 
10. Igekötő. 11. Honfoglaló vezér. 12. 
Okoskodik. 13. Kenyeret vágná. 14. Máj 
termeli. 15. Énekes. 16. Létezik. 17. 
Rengeteg. 18. ... homo (Munkácsi M.).
24. Poriadóssá váló fa. 26. Ijedten. 28. A 
beküldendő harmadik része. 29. Síelés 
cikkcakkos pályán. 30. Erkölcsileg rom
lott. 31. Névelős téli csapadék. 34. Kéj
sóvár, nőkkel erőszakoskodó férfi. 36. 
Amorf. 37. Műtő. 38. Szesz tréfásan. 40. 
... est ómen. 45. Az a távolabbi. 47. ... -  
Lautrec, francia festő. 50. Ilyen fogó is 
van. 52. Irattartó. 54. Kén, antimon. 55. 
Norvég, japán autójel. 58. Tíz angolul. 
61. Kohó régiesen. 62. Major Tamás. 63. 
Dísz. 69. Dániel becézve. 70. Kölcsönbe. 
72. Becézett Aranka. 75. Hím birka. 77. 
Toldi szolgája. 79. Két szem. névmás. 80. 
Bibliai szereplő. 82. Munkát végez a kő
műves. 84. Völgybe jut. 88. Argon. 89. 
Mesterkélten, nagyképűen viselkedik. 
91. Időszám. előtt. 93. Háziállat. 95. Ká
bítószer. 97. Cseremisz. 98. Üregben la
kó éjjeli állat. 100. Dickens álneve. 101. 
A holló költője. 102. ... Angeles. 103. 
Vágány. 105. Fordított növény. 106. Ki
csinyítő. 107. A abc ötödik betűje. 108. 
Numero. 110. Helyrag. 111. Lásd ott.

Összeállította: Gonda József

Előző szám megfejtése: A  gazdag em
ber bölcsnek tartja magát, de a nincste
len, ha értelmes átlát rajta.

A helyes megfejtők közül könyvjutal
mat nyert: Dombi Gyula, Szeged, Arany 
J. u. 15.

Beküldési határidő: január 20.
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Algyői Hírmondó II

Új ^Esztendőre
TLltűnt egy esztendő az élet ködében,
Jía[adnak, az  évek, mint vándor az  éjben. 
Maiadnak, szaladnak velük együtt én is,
*Ve a Határkőnél most megállók mégis. 
Megállók csöndesen s felnézek az égre, 
felhők szép fodrára, estíiajnali fényre.
S  úgy nyitok utat a rofmnó időnek, 
így mondok búcsút az öreg esztendőnek.

Tiredj vén Szilveszter Új TLv, jöttöd várom,
Jíu  szadik századot immár veled járom.
‘Ve afiogy te elmúlsz, elmúlik majd minden, 
állandó és örök itt a földön nincsen.
Mert elszáll az  illat és lehull a virág,
Napok múlásával változik a világ.
JLenull a falevél, elfiordják a szelek,
S  én, ki porból lettem, ismét porrá leszek.

Csak egy az állandó, csak egy: az  lír  Isten 
CKki van odafenn és aki itt lent. 
akinek kegyelme letörli a könnyet,
S  elfialó kebelbe életerőt öntfiet.
Vándor vagyok én is, te is jó barátom,
CÁ célt itt a földön soíia nem találom.
V e te sem találod, fiúiba keresed,
J { a  csak a megváltót, ‘Jézust meg nem leled.

Jézus Xrisztus az út, igazság és élet,
(Benne a halál is életre éled.
J i a  hisszük: a sátán tőlünk visszaretten,
S  feltámadunk egykor új szellemi testben.
Jöjj hát, új esztendő, szívemet kitárom,
Ünnepi imával Megváltómat várom.
S  földi vándor, pályám bármikor ér véget, 
M z á r  éti. Jézus, én követlek rTéged.

Tóth Sándor
plébános

JANUÁR
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Beszéljünk róla!
A 60-as, 70-es években születettek sokmin

dent megtanultak. Például, hogy hogyan kell a 
szocializmust építeni és hogyan kell felkarolni a 
hátrányos helyzetbe került osztálytársaikat. Moz
galmi dalokat, indulókat is tanultak miközben a 
testvérosztállyal közösen programokat szerveztek. 
Egy apróságot elfelejttek beléjük nevelni: hogyan 
kell majd akkor viselkedni, ha felnőnek.

Természetesen a család pótolhatta a hiányos
ságokat. Sok meg is tette, így felnőtt egy olyan 
nemzedék, aki otthon úgy viselkedett ahogy illett, 
az iskolában pedig átalakult aktivistává. A  mai 
iskolások már hittanórára is járhatnak, táncolni 
és viselkedni is tanulnak. Minden más egyebet is 
tanítanak nekik, ami segít majd a polgári életben.

Nem ez az újság az első mely felfedezte ezt a 
hiányosságot, de szeretnénk mi is segíteni azok
nak akiket érint. Első lépésként talán az utcára 
kéne kimenni vásárolni, sétálni.

A vásárlás az egyik leggyakoribb tevékenysé
günk, az illemszabályok mégis eltérőek sok eset
ben. Nem köszönünk áruházakban, nagy élelmi
szerboltokban belépéskor. Nem szokás köszönni a 
piaci árusnak, bár tőle olykor kedvességet is ka
punk az áru mellé. Nagyon változó és érzékeny 
határ húzódik ezen és azon világ között, ahol igenis 
illik köszönni vásárláskor. Egy kisebb közért, egy 
virágbolt, nem beszélve a drágább tartós fogyasz
tási cikket árusító boltokról. Ilyen helyeken joggal 
várják el a köszönést és mi is joggal várhatjuk el,

hogy viszonozzák azt. Nyugat-Európában vásár
láskor sokkal gyakrabban köszönnek, illetve kö
szönnek vissza, mint nálunk. Sőt az eladó is elkö
szön a kiszolgálás befejezésekor és megköszöni a 
vásárlást, mielőtt a vevő a pénztárhoz fárad. (Sze
rencsére kezd már nálunk is szokássá válni.) A 
személyes kiszolgálást minden esetben illik meg
köszönni.

Hölgyekkel kapcsolatos udvariasság
Ezeknek az illemszabályoknak a többsége 

még a lovagkorból származik. Ha tartalmuk né
mely tekintetben át is alakult, a megmaradt szo
kások ma is szükségessé teszik, hogy a hölgyek 
lehetőséget és időt adjanak a férfiaknak az elvár
ható udvariassági formalitásokra. A  leggyakoribb 
példa a kabát le-, illetve felsegítése, a férfi előreen- 
gedése egy helyiség bejáratánál, vagy a Járműről 
leszálláskor.

Ha egy hölgy cigarettára gyújt, váljon pár 
pillanatot, ha férfi partnere láthatóan segíteni 
akar, de keresnie kell saját öngyújtóját, gyufáját. 
Ebbe a kategóriába tartozik az, hogy egy nő — ha 
nem muszáj — soha ne vegye át a férfi partnere 
szerepét, például az étteremben rendelésnél, ital- 
töltésnél. Hagyjon időt a férfinak, hogy leüléskor 
vagy felálláskor segédkezhessen a szék elvételében 
vagy odahelyezésében.

Illemtanunkat fo ly  tatj uk!

összeállította: Balázs Ágnes

Tájékoztatásul közöljük náhány áruféleség beszerzési árát

Üzlet 1 l-es étolaj 
Vénusz

Chiho zöld 
őrölt 25 dkg

Persíi 
60 dkg

Mirelit 
zöldborsó 

30 dkg
1/2 kg 

zsemlemorzsa

Mini ABC 91,— 129,— 154 — 37,20 —

Napsugár 9 1 — 129,— 154,— 37,— 4 3 —

Bartók B. u.-i 
ABC

96,— 135,— 155,— 41,50 
40 dkg-os

54,—

Vásárhelyi u.- 
ABC

95,— 150,— 154,— 48,— 
40 dkg-os

—

Zöldért 92.— 140,— 160,— 48,— 
40 dkg-os

—

Pagoda 96 — — 160,— 40,— 40.—

TA1UTTÁO
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Asztalon a gomba
Az év 8 hónapjában Algyő 

és környékére Jellemző száznál 
Is több gombafaj néhány példá
nyának bemutatásával és gyűj - 
tésükről írtam. Azonban gaszt
ronómiai (táplálkozási) fel- 
használásukról Igencsak kevés 
szó esett. Az utóbbi 5-6 hétben 
a „soknak mondható” csapa
dék hatására megjelentek a 

várva várt gombafajok, de a korábbi évekhez viszo
nyítva igencsak kevésnek bizonyultak. Úgy gon
doltam, itt az ideje annak, hogy néhány jó ta
náccsal lássam el a Tisztelt Olvasókat: hogyan is 
készítsenek néhány, gombák felhasználásával ké
szítendő ételt változatosabban, de mégis egyszerű - 
en.

Tanácsolom, hogy a főzés kezdetén csak na
gyon kevés sót adjunk minden gombás ételhez, — 
a rántott gombát is csak mértékkel sózzuk — a 
szükséges sót csak a végén adjuk hozzá, vagy a 
sült gombát sütés után sózzuk meg. Ha ugyanis 
már a sütés elején Jól megsózzuk, sok levet enged 
a gomba. Gombás ételt a legjobb főzőmargarinnal, 
vagy olajjal elkészíteni, mert a gomba amúgyis 
nehezen emészthető. Tartalmasabbá teszi a gom
bás ételeket, ha tálaláskor zsírszegény tejföllel, 
tejszínnel keverjük el, és igen kellemes zamatot ad 
az ételeknek a sok friss zöld fűszer: petrezselyem
zöld, kapor, metélőhagyma (snidling), borsikaiu és 
bazsalikom.

A gombákból sokféle leves készülhet. Lehet 
még párolva, sütve, panírozva, tésztába mártva és 
kisütve, egytálételként és főzelékként is elkészíteni 
fantáziájuk szabadjára engedésével. Csak azt a 
néhány alapszabályt kell szem előtt tartaniuk, 
amelyek segítségével meg tudják őrizni a gombák 
igazi zamatát. A  gyűjtés után minden esetben 
meg kell vizsgáltatni a gombákat gomb<isza- 
kértővel és csak azután használhatják fel biz
tonságosan a család örömére a gombák hozzá
adásával készült ételkülönlegességeket!

Sqjtos gombaleves
Hozzávalók: 30 dkg vegyes erdei vagy mezei 

gomba, 1 evőkanál margarin, 1 kis fej vöröshagy
ma, 1 evőkanál liszt, a liter húsleves, 1 háromszög
letű medvesajt, egy kevés só, őrölt szerecsendió 
(ebből egy csipetnyi elég), pirospaprika, 2 dl tej
szín, 1 tojássárgája, egy kevés (6-8 db) finomra 
vágott petrezselyemzöld, 2-3 levélke friss (vagy 
csipetnyi száraz) bazsalikom.

Elkészítés: A  margarinban üvegesre pároljuk 
az apró kockára vágott vöröshagymát, és a vékony

szeletekre vágott gombával még 5 percig pároljuk, 
majd a liszttel megszóljuk és enyhén átpirítjuk 
(vigyázzunk nehogy leégjen), felengedjük a levessel 
és lassan főzzük a forrástól számított 10 percig. 
Feloldjuk benne a szeletekre vágott sajtot és fűsze
rezzük. A  félig felvert tejszínhez keverjük a tojás- 
sárgáját és erre töltjük a levest. Végül megszóljuk 
a finomra vágott zöld fűszerekkel. Főzhetünk bele 
apró vajas galuskákat is.

Gombagulyás
Hozzávalók: 30 dkg vegys gomba, 1 fej vörös

hagyma, 1 evőkanál margarin, vagy olaj, 1 nagy 
zöldpaprika, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyem
gyökér, 1 paradicsom, egy kevés só, kevés kömény
mag, 1 db babérlevél, 1 kiskanáls őrölt pirospap
rika.

Elkészítés: A margarinban, vagy az olajban 
üvegesre pároljuk az apróra vágott vöröshagymát, 
rádobjuk a vékony karikára vágott sárgarépát és 
petrezselyemgyökeret, a metéltre vágott húsos 
zöldpaprikát és a hámozott, szeletelt paradicso
mot, és egy kevés köménymaggal meghintjük, és 
fedő alatt addig pároljuk — ha kell egy kis víz 
hozzáadásával — míg a répafélék félig meg nem 
puhulnak. Beleadjuk a kisebb darabokra vágott 
gombát — különösen ízletes többféle erdei gombá
ból! — megsózzuk, rászóljuk az őrölt pirospapri
kát, babérlevelet is hozzárakjuk, és meleg vízzel 
felengedve a forrástól számított 10— 15 percig főz
zük. Csipetkét főzünk bele.

Hajdú Mihály
okleveles gombaszakértő 

gombavlzsgáló szakellenőr

Közérdekű információ
Iskolai hirek
1993. január 30. — I. félév lezárása. Zárás 

előtti héten vizsgahét (4., 6., 8. osztály vizsgázik). 
A félévi értesítők 1993. február 5-ig kerülnek ki
osztásra. Iskolabál — félévzárás után.

1993. február 8— 15-ig SÍSZÜNET
Memoriter verseny: 1993. január második 

hetében.

Algytf visszahívható telefonfülkéi
367-082 — Báró utca és Bíró utca sarok.
367-291 — Búvár u. 4.
467-053 — Kastélykert u. 40.
367-099 — Vásárhelyi u.. Kosárfonó u. sarok.
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A Nap állása 
a Bak jegyében

(dec. 22-től jan . 20-ig)

£  je gy b en  születetteken  
V e  fe ltűn ik  a többnyire melankoli-

kus temperamentum. Lényük 
igen komoly, gondolkodó, nagyon kitartó és tö
rekvő. Rendkívül becsvágyóak és igyekeznek f e 
lülemelkedni azokon a viszonyokon, amelyekben 
születtek. Ez a törekvés náluk nem lelkesedő, 
hanem vasakarattal és következetességgel érik 
el a körülményeikhez képest legmagasabb foko t 
anélkül, hogy az akadályoktól visszarettenné
nek. Ha a természetükben rejlő nagy erkölcsi 
értékeket teljesen kihasználják, úgy el is érik a 
kitűzött célt. Sok a rendkívül gazdag ember kö
zöttük. De a sors nem ajándékoz nekik semmit, 
mindent óriási szorgalommal, a legszívósabb ki
tartással és sokszor megelőző nélkülözésekkel 
kell kiharcolniok. A magasabb rendű típus eré
nye a komoly tárgyilagosság, amely minden kön
törfalazást kerül, a szigorú kötelességtudás, a 
megvesztegethetetlen becsületesség és az igaz
ságérzet. Ezáltal magasabb állásokat vállalhat
nak. Sok közöttük az igazgató és más vezető 
állásban levő egyéniség.

Takarékos, gazdaságos rendszere következ
tében megfogható teljesítményeket tud fe lm uta t
ni, m ialatt mások még csak álmodoznak erről. 
Nagy szorgalommal rendszeres tudást szerez, 
később ébred fe l  benne a vágy a tekintély és a 
hatalom iránt. Igyekszik mindent akaratának 
alávetni. Legbensőbb lénye a szolgálat. Pedig 
éppen olyan jó l  tudnak uralkodni, sőt hajlamuk 
szerint többnyire urak is, nem pedig alárendel
tek. Sokszor találjuk őket különös állásokban, 
ahol látszólag egy job b a n  reprezentálni tudó 
egyéné a vezetés. Titokban mégis a Bak-típus a 
király, és a reprezentáló többi embert csak, mint 
dróton ugráló bábokat vezeti saját akarata sze
rint. Külsőleg ritkán megnyerők, többnyire egész
ségük sincs tökéletesen rendben, pedig szívós 
természetük van. Nem közlékenyek, ezért kevés 
barátot szereznek maguknak. Józanságuk elle
nére, titokban, ánélkül, hogy maguknak is beval- 
lanák, vonzza őket a misztikum, a vallásos dol
gok, a mágia és a tudomány szélsőséges terüle
tei, amelyhez az asztrológia is tartozik.

Majdnem minden Bak-típus pesszimista és 
mindig sötéten látó. Mindig van az arcukon valami
lyen komor kifejezés.

A Bak szerencsenapja a szombat, szerencse- 
köve az ónix, szerencseszíne az indigó.

FIGYELEM!
Az ÁFA-üal meqnöfJekedett nyomda- 

köttségek miatt január hónaptőt lapunkat 
30 forintért tudják megvásárolni Kedves 
Vásártóink.

Szerkesztőség

Hirdessen a Hírmondóban!
Hirdetések felvétele: minden hónap 20-ig 

a könyvtárban, nyitvatartási időben.

Hirdetések díja:
10 szóig 50,— Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,— Ft
Egész oldalas hirdetés 1000,— Ft

Egy nyári fekete 13 éi/es kancatő teljes felszereléssel és 
qumiskocsWal eladó. Érdeklődni lehet: Fazekas u. 2/}. 
délután 5 órától.

150 literes Hajdú gyártmányú Villany boy tér eladó. Érdek
lődni: Bácska u. 10.

fi Hírmodó előfizethető 
a könyvtárban!

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: Dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András, KarsaJ Lászlóné, Balázs Ágnes 
Levélcím: 6750 Algyö. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült' a DÉMÁSZ Rt. nyomdában, 500 példányban
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