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Lakossági fórum
1994. m árcius 25-én, 

pénteken 3 órakor a Művelő
dési Házban a településrészi 
önkormányzat lakossági fó
rumot rendezett.

A szép számú érdeklődők 
megismerkedhettek az ápri
lisban elkezdődő csatorna- 
építés menetével. Nagypál 
Miklós szólt az előzmények
ről, mely 1992-ben megkez
dett új szennyvíztisztító telep 
kiépítésével kezdődött.

Az első ütemben kiépíten
dő rendszer finanszírozására 
céltámogatásként 353 millió 
forintot kapott a település, eb
ből 153 millió forintba a 
szennyvíztisztító kerül, mely 
szeptembertől próbaüzemmel 
már meg is kezdi a működését.

A csatornázás első lép- 
csőjeként felépül a Búvár ut
ca és a Bartók B. utca sarkán 
a vízgyűj tő. A munkák április
ban elkezdődnek a Bartók Bé
la utcán, ezért szükség lesz a 
buszközlekedés átszervezésé
re. így 4-5 hónapon keresztül 
a Téglás utcán közlekedik az 
M 32-es autóbusz. Ide három 
ideiglenes buszmegállót épí
tenek ki.

A gerincvezetékek kiépí
téséhez a lakosságnak nem 
kell hozzájárulni. A lakossá
got terhelő költség csupán az 
ingatlanon belüli és a gerinc
vezetékig terjedő szakasz el
készítése. Amely, ha megren
delik ezt a munkát és nem 
saját maguk végzik 10—15 
ezer forintba kerülhet.

Akik rákötnek a gerincve
zetékre, ki kell építeni egy el
lenőrző aknát, mely meghatá
rozott követelm ényeknek  
kell, hogy megfeleljen, mérete 
60 cm mélysége változó lehet. 
A kibetonozott akna a későb
biekben a csővezeték tisztítá
sát teszi lehetővé és a szenny
víz minőségének ellenőrzését.

A rákötés senkinek sem 
kötelező, de a későbbiekben 
komoly pénzbírsággal bün
tethetők, akik szennyvizüket 
a csapadékvíz-csatornába ve
zetik.

A csatornadíjat a felhasz
nált víz arányában kell fizet
ni.

Fontos tudni, hogy a fel
bontott utcák állapotát az 
eredeti minőségben fogják 
helyreállítani.

A tartalomból
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A részönkormányzat 
jegyzőkönyvéből 
Hírek a Faluházból 
Kertészkedjünk ígyf 
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GYET-ről 
Lapozgatás 
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Válasz
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A részönkormányzat 
jegyzőkönyvéből

1994. március 4-én a részönkormányzat a 
soron következő megbeszélését tartotta. Meghívott 
vendégként Jelen volt: Molnár Mihály Iskolaigazga
tó és Csűri Sándor a Faluért Alapítvány elnöke.

Dr. Piri József beszámolt az utóbbi Időszak 
fontosabb eseményeiről. Elsőként a költségvetés 
elfogadásának körülményeit ismertette. A költség- 
vetés számunkra egy Jelentős tételt tartalmaz, a 
szennyvízcsatorna építésének első ütemére, amely 
érinti a Bartók B. utcát, az Egészségház utcát, a 
Fazekas utcát, valamint a Búvár utcát.

Változás történt a korábban Ismertetett ren
dezési tervvel kapcsolatban is. Ez a terv a futball- 
pálya és a bekötő út közötti területre vonatkozott. 
Amennyiben erre nem lesz pénz, a terület költségei 
nem lesznek fedezhetők. Ezért a lehetséges új 
terület a  Bartók B. utca és az élelmiszer bolt közötti 
m ár közművesített rész.

A faluház befejezéséhez szükséges pénzössze
get a lakóterületi alapból kell pótolni. Ugyanebből 
kell elvégeztetni és időben megrendelni a szúnyog- 
irtást. A hat alkalommal történő vegyszerezés költ
sége kb. 250 ezer forint lenne, de még nem érkezett 
meg az idei árajánlat.

Kovács Károly beszámolt a megalakult Gazda
kör munkájáról, amely természetesen pártsemle
ges és kizárólag a falu mezőgazdasági rétegét érin
ti. Ennek a működéséhez kéri a részönkormányzat 
támogatását. A tagok száma 29 fő.

Dr. Major Józse f a teniszpálya befejező m un
káihoz kéri a támogatást. Az idén Jó lenne, ha 
sikerülne végleges állapotban bekerítve átadni a 
használóknak.

A faluház április 23—24-re tervezett megnyi
tójának támogatására is számolnunk kell. A két
napos rendezvénysorozat fedezetére kb. 300 000 
forintra lenne szükség, de addig még szponzorok 
támogatását keressük. Ha erre nem lesz lehetőség 
csendes, kevésbé ünnepélyes megnyitón kell gon
dolkodni. A részönkormányzati tagok véleménye 
szerint a megnyitót emlékezetessé kell tenni, össze 
kell állítani egy hétvégi műsortervet, a meghívottak 
névsorát, értesíteni az algyőieket a részletes prog
ramról, hogy minél nagyobb számban vegyenek 
rajta részt.

A megnyitót minél előbb meg kell rendezni, 
április erre talán alkalmas lesz.

FELHÍVÁS!

Ne legyen közömbös egészségével és környe
zetével szemben.

Ismerkedjen meg akorszerű víztisztító, légtisz
tító készülékekkel és egyéb környezetvédő szerek
kel.

E T  R észle tes  Információ: 
Wm Karsal László  

K ft Algyő, Fűzfasor 7.
V  J F  ^  ' Tel.: (62) 367-196

Hírek a Fatuházbót
A Faluház megnyitását április végére tervez

zük. A kétnapos hétvégi program rendezvényei 
között szerepel majd:

• divatbemutató
• játékos gyermekvetélkedő
• a Dollár Boys együttes előadása
• néptáncbemutató
• a majorette-csoport bemutatója
• társastánc, operett, gála
• elektrograflkai kiállítás
• bál
• az alternatív színjátszócsoport előadása
• az algyői óvoda, iskola gyerekeinek műsora
Mindenkit szeretettel várunk, részletes ren

dezvényprogramot a későbbiekben közlünk.
Továbbra is várjuk virágfelajánlásaikat és se

gítségüket a takarításhoz!
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Kertészkedjünk így!
.fcpr Ez utóbbi évtizedekben a

mezőgazdaság területén is el- 
Y'Mi. uralkodott a vegyszerezés,

századunk pestise. A drága jó 
ü  /^T^wív anyaföldünk által nevelt min-

' l den növényre, zöldségre, gyü- 
X  mölcsre stb. kikísérleteztek

olyan vegyszert, amivel bele
avatkoztak a növények természetes életébe. Annak 
okát, hogy miért tették ezt, hosszan lehetne sorolni, 
de csak egyet emelnék ki a sok ok közül. Sokan 
meggazdagodtak ezen és sajnos a pénz hatalmas úr, 
aminek bűvöletében elterelték a figyelmet az alkalma
zott vegyszerek káros hatásáról.

Tudjuk azt, hogy az alkalmazott vegyszerek 
bizonyos százaléka . M É R E  G”, ami beépül abba 
a növénybe, amelyre rászólják, rápermetezik, vagy 
földjébe bodolgozzák. A növényt az emberek fo
gyasztják el, és m ár érthető is, hogy miért kell 
olyan sok embernek különböző betegségekben fia
talon meghalni. Ez az ára, a vegyszerek előállítá
sából megszerzett gazdagságnak. A természet 
olyan pontosan meghatározta — a legparányibbtól 
a legfejlettebb élőlényig — mindenkinek és min
dennek a helyét a Világmindenségben. Nekünk 
már csak annyi feladatunk van, hogy arra figyel
jünk, hogy ez a meghatározott rend ne bomoljon 
fel. A vegyszerezéssel ebbe a rendbe avatkoznak 
bele, ezt a csodálatos rendet bontják meg.

Szerencsére egyre többen vannak, akik fel
emelik szavukat a  természetes és egészséges élet
mód mellett. Én is ezek közé tartozom és ezért 
szeretnék „Biotanácsok” címmel rendszeresen kö
zölni — általam kipróbált — bioművelésű kertem
ben szerzett tapasztalokat.

Szeretném, ha minél többen felfigyelnének ar
ra, hogy vegyszer (méreg) nélkül is lehet termelni, 
csak a természetet kell segítségül hívni. Nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy akiknek megadatott, 
hogy saját kertjük van, ahol meg tudjuk termelni 
a szükségleteink legnagyobb részét, legalább mi ne 
mérgezzük családtagjainkat és nem utolsó sorban 
a természetet.

Azzal számolnunk 
kell, hogy ez több m un
kát és gondoskodást 
igényel kertünk növé
nyeivel szemben, de úgy 
érzem, hogy családunk 
egészsége megéri ezt a 
többletet.

Bakosné Fekete Mária

Március 15.
Üde, napsütéses reggelre ébredt Algyő lakos

sága. 9 órára már a templom melletti emlékműnél 
gyülekezett a falu apraja-nagyja. Az ünnepség ter
mészetesen a Himnusszal indult, amit az algyői 
általános iskola énekkara adott elő Győrffy Zsu
zsanna tanárnő vezetésével. Eztuán a 7-8. osztá
lyos szereplők uralták a színteret. Felelevenítették 
az 1848—49-es szabadságharc legfontosabb ese
ményeit. Felkészítő tanáruk: Vargáné Kiss Erika. 
Az énekkar ideillő dalokkal tette még ünnepélye
sebbé az előadást. Az ünnepség fénypontja (afféle 
hab a tortán) következett ezután. Előbb a szegedi 
helyőrség, majd Bakos József és Kovács Károly 
Algyő lakossága nevében helyezett el koszorút az 
emlékművön, valamint a FIDESZ két képviselője, 
és végül az algyői általános iskola nevében Molnár 
Mihály igazgató, Kissné Bohács Lídia és Iván Zsu
zsa igazgató-helyettesek két diák kíséretében he
lyezte el az iskola koszorúját. Beszédet mondott dr. 
Piri József és dr. Bratinka József, végül Molnár 
Mihály zárta az ünnepséget. Aki nem volt ott, 
bánhatja. Ebben az összefoglalóban próbáltam le
festeni azoknak, akik hiányoztak.

Vígh Gabriella

A március 15-én megrendezett 
kegyeleti futóverseny eredményei

5.—6. oszt. lányok
1. Kiss Tímea 6 /a
2. Sebők Tünde 5 /b
3. Juhász Edit 6 /a

7.—8. oszt. lányok
1. Baráth Anita 7/a
2. Kozma Kamilla 7 /b
3. Ádámka Mariann 8 /a

5.—6. oszt. f i ú k
1. Illés László 6 /b
2. Bajusz János 6 /a
3. Molnár Zoltán 6 /b

7.—8. o sz t.J iú k
1. Udvari Fláuius 8 / b
2. Kónya László 8 / c
3. Fejes József 8 /c
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Köszönjük Sanyi Bácsi!

Több alkalommal olvashattunk már a falu 
tisztaságát érintő kérdésekről. Ezek az írások álta
lában elmarasztaló Jellegűek voltak, és valljuk meg 
őszintén, nem alaptalanul.

A helyzet ugyan nem sokat változott ezen a 
téren, mert írhat bárki, bármit, ugyanis a szeme- 
telők és a barbár rongálok nem olvasnak újságot 
(sem). Ezcrt nincs semmi értelme, hogy hozzájuk 
ilyen módon szóljunk. Talán próbáljuk meg ezt a 
kérdést másfelől megközelíteni.

Mivel a „személyi Jogok sérthetetlenségére” hi
vatkozva nem lehet a zsákos szemetelők nevét 
közzé tenni a hátrahagyott azonosító Jelek alapján 
sem, nevezzük meg azokat, akik tesznek valamit 
környezetük tisztaságáért.

Senkinek sem kötelessége a közterület takarí
tása és rendbentartása, de ha valaki ezt teszi 
minden ellenszolgáltatás nélkül, azt észre kell ven
ni és munkáját meg kell becsülni.

Bizonyára sokan észrevették, hogy az óvoda 
előtti buszmegálló és környéke mindig tiszta és 
rendezett. Erről személyesen F arkas Sándor  bá
csi gondoskodik. Ez neki sem kötelessége, de van 
benne valami emberi jó érzés, ami nem engedi 
elviselni a közömbösséget. Időnként arra is „vete
medik”, hogy a szemközti oldalt az öreg kultúrház- 
tól a könyvtárig végig takarítja.

K öszönjük Sanyi bácsi!
Bakos József

részönkorm. képviselő

Néhány szó a G\/ET~ről

Az Algyői Hírmondó 1993. márciusi számában 
ismertette a GYET: Gyermeknevelési Támogatásra 
vonatkozó jogszabályt, amely a Magyar Közlöny 
1993/8. számában Jelent meg.

Nem ismerem a pontos számot, hogy itt Algyőn 
hányán veszik igénybe ezt a lehetőséget. Beszélgeté
seimből tudom, nem vagyok egyedül a faluban, aki a 
„Főállású anya” büszke címet viseli. Ez kissé ironiku
san hangzik, nem véletlenül. Nincs rangja a család 
körüli foglalatoskodásnak, a családért végzett mun
kának.

Jellemző az előző angolórámon lezajlott jelenet. 
Amerikai állampolgárságú tanárunk egyik társnőmet 
gyanútlanul a „Housewife” (háziasszony) kifejezéssel 
illette. A címzett hevesen tiltakozni kezdett magyarul. 
Élénken bizonygatta, ő nem háziasszony, van mun
kahelye, csak GYES-esen van otthon.

Van, akit a szükség (pl. a munkanélküliség) szorít

arra, hogy jobb híján ezt az „elhelyezkedési formát” 
válassza. Másokat, közéjük sorolom magamat is, az a 
meggyőződés vezet, hogy érdemes életéből még pár évet 
teljes mértékben a családnak szentelni, mert ez hosszú 
távon megtérülhet a házastárssal és a gyerekekkel való 
jó kapcsolatban. Úgy érzem hasznos lesz egy év eltelté
vel ismét ráirányítani az olvasók figyelmét.

A GYET elnevezést hallva a GYED, GYES folyta
tásának gondolnánk. Azonban van néhány lényeges 
különbség az igénybevétel feltételeiben.

Csak 3 vagy több kiskorú gyermek nevelése 
esetén vehető igénybe, ha a legkisebb gyerek betöl
tötte a 3. életévét, de még nem érte el a 8 éves kort. 
A népjóléti miniszter kivételes méltányosságból (első
sorban egészségkárosodott gyerekek esetében) ezt az 
időszakot meghosszabbíthatja 10 éves korig. Akkor 
is a népjóléti miniszterhez kell kérelmet benyújtani, 
ha a legnagyobb gyerek már nagykorú, de oktatási 
intézményben tanul.

— Az igénylőnek (lehet: az anya, az apa, örökbe
fogadó, nevelőszülő) a gyerek születése, örök- 
befogadása vagy nevelésbe vétele előtt 180 
nap biztosítási idővel kell rendelkeznie.

— A rendelet kizárja a támogatásban részesülők 
köréből azokat, akiknek családjában az egy 
főre Jutó Jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének háromszoro
sát. Jelenleg ez kb. 20000 Ft. Nem jogosultak 
azok sem, akik más állami támogatásban 
részesülnek, pl. GYES, munkanélküli segély, 
munkanélküliek Jövedelempótló támogatása 
vagy sajátjogú nyugdíjuk van.

— A gyermeknevelési támogatást kérni kell. A 
kérelmet az állandó vagy ideiglenes lakóhely 
szerinti illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.
Itt Algyőn a Polgármesteri Hivatal Algyői Ki- 
rendeltségén beszerezhető minden szükséges 
nyomtatvány. Ezeket kitöltés után ugyanitt 
be lehet nyújtani — tudtam meg Árvái Sán- 
dorné igazgatási főelőadótól. Ők továbbítják 
Szegedre. Néhány hét elteltével már hozza is 
a postás a Jelenlegi öregségi nyugdíj nyugdíj- 
járulékkal csökkentett összegét.

— 6000 és párszáz Ft nem sok pénz, de a jog
szabály lehetőséget ad arra, hogy a GYET 
ideje alatt 4 órában munkát vállaljon az 
igénybevevő. így az összeg kiegészíthető.

— Bár a gyermeknevelési támogatás szociális 
Jellegű Juttatásnak tűnik, nagy előnye, hogy 
folyósításának időtartama szolgálati időnek 
számít. Innen ered a „főállású anya" elneve
zés.

Én szívemből bíztatok mindenkit aki megfelel a 
Jogszabályi feltételeknek és bár nem hajtja a szükség, 
vállalja fel ezt a lehetőséget. Ne törődjön a „Te nem 
dolgozol sehol?” kérdés mögött megbúvó rosszindu
lattal és irigységgel. Gyűlje le előkúszó kisebbségi 
érzését és gondoljon arra, a gyerekek olyan hamar 
felnőnek. Ajándék minden év, amit velük együtt töl
tünk.

Berek Ágota
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Lapozgatás az emlékekben
Kedves Olvasó! Bizonyára valamennyiüket ér

dekli, hogy a  nyugdíjas pedagógusainknak hogyan 
alakult az életük, hogyan telnek napjaik és milyen 
gondjaik vannak?

Elsőként otthonában felkerestem egy közkedvelt 
volt tanítónőt.

Azon a márciusi napon nem mindennapi fogad
tatásban volt részem. Ami körülvett, a tárgyak, a 
képek, diszpámák, térítők, mind ezer apró emlék, 
életének összegyűjtött mozaikjai. Kényelembe helyez
kedtünk és beszélgettünk. Hogy érzed magad, mi
vel töltőd napjaid?

Végre rengeteg időm van olvasni. Amíg tanítot
tam nagyon sok teendőm volt, erre nem futotta az 
Időmből. Szeretem a természetet, a növényeket, a 
virágokat, a kertemet. Szegény tanító bácsi, a PAPA 
halála után nagyon magányos lettem. Egyedül vol
tam. Azután igazi társra találtam, akivel összeháza
sodtunk és ma is nagy szeretetben élünk egymás 
mellett. így lettem Grosz Jánosnéből Kozmáné 
Laczkó Ildikó. Együtt minden könnyebb.

Miska bácsi kávét hoz és süteménnyel kínál, a 
maga csendes, szerény, észrevétlen módján. Közben 
a beszéd fonala kifogyhatatlanul gomolyog. Ildikó 
tanító néni mesél:

Nemrég 50 éves találkozónk volt az Iskolatársa
immal, akikkel a Tanítóképzőt végeztem. Meghívtak 
abba a faluba, ahol tanítani kezdtem, Dombegyházá
ra. Csodálkoztak a „gyerekek”, hogy ennyi idő után 
megismertem őket. Igen — 50 év után is — a szemük
ről, mosolyukról. Ebben a faluban egy három elemit 
végzett parasztasszony tanított meg a házimunkára.

Gondolom a tanítványaid Is könnyen megismer
tek, hiszen most Is olyan vidám, derűs, fiatalos vagy 
mint amikor Algyőre kerültél. Szeretném, ha az algyői 
iskolában töltött éveidről Is mesélnél.

Milyen eseményre em lékszel vissza szívesen?
— A tornaünnepétyekre, amit a Lovasnéval vezé

nyeltünk. A reggeli kocogásokra, minden óra előtt 
légzőgyakorlatókat végeztünk. Ennek az egészséges 
életmódnak köszönhető, hogy alig voltam beteg.

Mi a véleményed az emberekről?
— Egyes emberek a szívemhez nőttek. A mai 

napig is üdvözlőlapot váltunk velük. Egyébként kétféle 
embert ismerek: rendes embert és jeUemtelen embert. 
Velük szemben sem vagyok előítélettel. Nagyon boldog 
vagyok, amikor az utcán megismernek az emberek. 
Nem is én, inkább a tanító bácsi (Grosz János) volt az 
akt igazán közel állt az algyői emberekhez, ő t minden
ki ismerte és Ő is ismert szinte mindenkit. Nagyon 
köszönöm az algyőieknek, a tanítványoknak, akik 
tisztelettel gondolnak rá és a mai napig virágot visz
nek sójára.

Kikre em lékszel vissza szívesen?
— A tanítványaimra. A naplómat sokszor fellapo

zom és egy-egy részletet kiragadok és olvasom: „ ...a  
családi osztály két gyermekét négy évig én tanítottam, 
és négy évig pedig a drága PAPA volt az osztályfőnö
kük ..."

„Mi leszel, ha nagy leszel? Én tanító leszek, eszmény
képem a tanító néni Én eszménykép? Na nem. Csak 
igazi tanító akartam  lenni. Nagyon jól érzem ma
gam Soha nem panaszkodom Elégedett ember va
gyok.

Kikről, melyik pedagógus kollegáról olvas
nál szívesen a Hírmondóban?

— Gubacsi Bélánéról Török Etelkáról, Várkonyi 
LászlónéróL

Örülök a találkozásunknak, köszönöm a beszél
getést.

Karsai Lászlóné

„Azon a márciusi napon”, amikor a virágok az 
„Ildikóknak” illatoztak, egész nap a találkozásunkra 
gondoltam. Arra, hogy meglátogatom őt, a TANÍTÓ 
NÉNIT. Vajon, hogy fogad majd? Milyen lesz a kedve? 
Jól van-e? Aggodalommal, vegyes izgalommal készül
tem. S amikor végre ott álltam a kapu előtt, és 
megláttam a tündért kertet, a nyíló virágokkal össze
kacsintva már megnyugodtam. És végre Őt Is ma
gamhoz ölelhettem, mint régen. Az én Tanító nénim 
ugyanolyan, mint amikor először, kis elsősként a 
betűvetést tanította. Vidám, mosolygós, kacagós. A 
házában otthon vagyok. Ismerősként köszöntenek a 
kedves tárgyak, a képek a falon, — Jó itt. Megeleve
nednek a gyermekkori emlékek. Minden reggel ko
cogtunk, hogy egészségesek legyünk, minden órát 
énekléssel kezdtünk, hogy vidáman induljon a nap. 
Lelki szemeim előtt látom a teadélutánok és a kirán
dulások emlékképeit. A dalokat hallom, dúdolom, s 
már a gyermekeimnek tanítom.

A „kincses szoba” titkok tudója. Kisiskoláskorból 
kinőve a  tanító nénihez jöttünk vissza kamaszkorunk 
örömeivel, szerelmeivel, bánatával. Itt mindig kap
tunk sebeinkre gyógyírt, vagy akár szigorú, de Jóin
dulatú „fejmosást”. A tanító nénitől megtanultunk 
minden szépet és jót. A természet szeretetét. Hogy 
légy jó, kedves és szeress. „Mert ha szeretet nincsen 
énbennem, semmi vagyok.” Belénk ivódott az Ő egyé
nisége. Minden találkozás, minden levélváltás arról 
győz meg, hogy még mindig van mit tanulnom Tőle. 
Csodálatra méltó a Jókedve, derűlátása, hite, ereje, 
bölcsessége. E pár sor Neki ajánlom Igaz szeretettel: 

Születésnapjára m indenjót, nagyonjó egész
séget, boldog és örömteli éveket kívánok vala
mennyi volt osztálytársam  nevében.

Köszönöm, hogy a tanítványa lehettem.

Nagy Némediné 
Karsai Marianna
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Tengerparti üdülések a Szeged Touristtal
6720 Szeged, Klauzál té r 7.
Tel.: (62) 321-800, 312-928

Akciós ajánlataink
—  m í j v É z i t f

} 0-iq történő befizetés esetén személyenként 35"oo 'Tf kedvezményt adunk.
—  O Z a S Z O 'R S Z r fc j /B I 'B IO W 'E

Jáá)us i-június i8-ig terjedő időszakra árainkból 50% kedvezményt adunk!

Kedvezményes áraink (csak algyőieknek)

2 főre 3 fő n 4 főre. 5 fő n 6 fő n 7 fő n

május 21— 30. 4 900,— 6350,— 8350,— 9 950,— 10 050,— 11 550,—

június 1— 18. 10 725,— 13 575,— 20 025,— 23 700,— 24 600,— 26 775,—

Jelentkezni leket az utazási irodában és ‘Balázs ÁgnesnélSXlgyőn a Xócsag u. iy .  
szám alatt az esti órákban.

Válasz a Tisza Volántól
Az Algyői Hírmondó márciusi számában köz

zétett „Busz-story” című cikkükkel kapcsolatban a 
következő tájékoztatást adjuk.

Az észrevételben szereplő időszaknak és 
utasszám nak megfelelően az M32 Szent György 
tér—Algyő autóbuszvonalra m ár korábban a na
gyobb befogadóképességű IK 280 tip. (csuklós) 
autóbuszokat rendszeresítettük és azok ott m un
kanapokon mintegy 100 db járatot teljesítenek. Ez 
a csúcsidei 15 perces követési idővel és az utas
számmal összhangban van.

Előfordulhat azonban — mint ahogy az ész
revételben szereplő december, jan u ár hónapok
ban — egyszerre több, az előzőekben említett 
típusú  autóbusz hibásodik meg és Javításra 
kényszerül. Ez történt a cikkben leírt időszakban 
is. Az egyik algyői busz december 20-ától, a 
m ásik jan u ár 3-ától került javításra, pótlásukról 
intézkedtünk, de csak IK 260 (nem csuklós) tí
pusú állt rendelkezésre, amely kisebb befogadó- 
képességű. Sajnos ezek a meghibásodások 30 
napot meghaladó javítást igényeltek és közben

még ja n u á r 5-étől további csuklós autóbusz 
üzemképtelensége következett be.

így került sor a cikkünkben szereplő „kisbusz” 
közlekedtetésére, amely egyébként hivatalosan 97 
fő befogadóképességű. Csúcsidőben a többi autó
buszvonalon is Jelentős az utasáramlás, így a tí
pus-átcsoportosítás is korlátozott. Az algyői elju- 
tási gondok enyhítésére rásegítő Járatok beállítá
sával operatívan intézkedtünk, ez azonban csak 
szükségmegoldásként fogadható el.

Az eljutást nehézségek ismeretében kiemelt 
figyelemmel fogjuk kísérni az algyői Járatok közle
kedését és járműállományunk fejlesztésénél elő
térbe helyezzük a nagyobb befogadóképességű 
autóbuszok beszerzését. Megoldást jelent, ha 
ezekből olyan tartalékképzésre is lesz lehetősé
günk, amely azonnal a szükséges vonalra vezé
nyelhető.

Kéijük válaszunk elfogadását és szíves meg
értésüket.

Mező István s.k. 
forg. igazgató

Heintz Ferenc s.k. 
üzletágig.h.
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űr. Bmtmka József
Magyar demokrata Fórum

Bratinka Józsefet nem kell bemutatni Szegeden. Neve ham ar Ismertté 
vált 1988 ősze. az MDF megalakulása óta. Részt vett Raffay Ernő Időközi 
választási kampányában, szónoka volt a szegedi Lenln-szobor „letakarást” 
akciójának, transzparensre írott nevét a Kárász utcán forgatta a márciusi szél 
1990-ben. Azóta Is látjuk-hallJuk beszélni az Aradi vértanúk terén, Budapes
ten, Strasbourban vagy Brüsszelben és legutóbb a szegedi kopjafa mellett, 
Antall József halálakor.

42 éves tanár, nyelvész. Magyar—francia szakot végzett a szegedi egye
temen, az utolsó évet a párizsi Ecole Normale Superieure ösztöndíjasaként. 

Hazatérve a magyar nyelvtörténet oktatója lett a JATE Bölcsészkarán. Néhány év múlva, 1982-ben mint 
a magyar nyelv oktatója utazik vissza Franciaországba, a lille-i egyetemre, ahol négy tanévet tölt le.

1990-ben az MDF városi képviselőjelöltje, majd országgyűlési képviselőnek választják. Érdeklődé
sének és nyelvismeretének megfelelően a Külügyi Bizottság m unkájába kapcsolódik be. Tevékenységéről 
elsősorban a nemzeti kisebbségek ügyével kapcsolatban hallhatunk. Mint magyar delegációvezető, 
munkájával számos nemzetközi elismerést és tisztséget szerzett: alelnökké választották az EBEÉ 
(Helsinki folyamat) parlamenti szervezetében, 1994 Januárjában újraválasztott alelnöke az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésének.

„SZÉLSŐSÉGEK NÉLKÜL, MAGYARKÉNT, VISSZA EURÓPÁBA!” — ezt írtam választási plakátjaimra 
1990-ben.

Én azóta Is ehhez tartom magam, és úgy hiszem, sikerült tennem is érte valamit: hazánk ma 
független és egyenrangú partnere Európa fejlett országainak. Ez pedig nemcsak Magyarországnak, 
hanem nekünk, szegedieknek, a három határ metszéspontján élőknek is fontos. Én ezen akarok 
munkálkodni, városom és régióm érdekeit követve, ajövőben is!

A 3. Választókörzet
Északi városrész. Makkosháza, Baktó, Algyő, Tápé, Petőfitelep, Zsombó, Üllés, Bordány, Újkígyós 
Képviselőjelöltek:

Boros Imre Magyar Igazság és Élet Pártja
Botka László Magyar Szocialista Párt
dr. Bratinka József Magyar Demokrata Fórum
Dobaj Ferenc Egyesült Történelmi Kisgazda Párt
Horpácsy András Kereszténydemokrata Néppárt
dr. Kalivoda Imre Köztársaság Párt
Lakatos Lajos Tibor Munkanélküliek Csökkent Munkaképességűek és a Lét

minimum Alatt Élők Pártja
Molnár Mihály Agrárszövetség
Molnár Sándor Vállalkozók Pártja
Pácza István Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt
dr. Pászti Ágnes Konzervatív Párt
Rózsa Edit Szabad Demokraták Szövetsége
Sándor János Zöld Alternatíva
Samyai István Nyugdíjasok Pártja
Siklósi András Független
Tóth József Magyarországi Szociáldemokrata Párt
dr. Tóth Károly Nemzeti Demokrata Szövetség
dr. Zalányi Sámuel Fiatal Demokraták Szövetsége
dr. Zlehovszky Ilona Munkáspárt
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VÁLASSZON, HOG)/KÉPVISELJEM!

Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
3. számú Választókörzetének 

képviselőjelöltje 
TÓTH JÓZSEF 

MSZÚP

)n szeretném megköszönni a sok-sok algyői embernek 
azt az előzetes bizalmat, hogy jelöltállító (kopogtató) szelvényét nevemre adta le, és ezt 
becsületes, korrekt munkával szeretném meghálálni megválasztásom esetén,

1948. november 1-jén születtem  Kiskundorozsmán. Általános iskolai tanul
mányaimat 1963-ban fejeztem be, ezt követően a 600. sz. Szakmunkásképző Intézet
ben szobafestő-mázoló szakmunkásvizsgát tettem 1966-ban. ADÉLÉP-nél helyezked
tem el fizikai dolgozóként 1974-ig. 1974-től a CSOMIÉP Építőipari Vállalathoz kerül
tem szakipari művezetőnek.

1977-ben a Vedres István Építőipari Technikumot végeztem el.
A CSOMIÉP Vállalatnál 1979-ben vezetőváltás alkalmával a dolgozók szakszerve

zeti titkárrá választottak.
1990-ben az Építők Csongrád Megyei titkára, 1992-től az MSZOSZ Csongrád 

Megyei Képviseletének vezetője lettem.
Szakmai pályafutásom alatt módom volt megismerni a kétkezi munkástól a 

középvezetőkön keresztül a felsővezetők helyzetét is. Korán rájöttem, hogy vannak 
emberek, embercsoportok, akik nem tudják, vagy nem merik kifejezni akaratukat, 
igényüket, ezért szükség van egy-egy olyan emberre, aki felvállalja helyettük az 
ütközéseket, az érdekeik képviseletét.

Azt is megtanultam az idősebb munkásoktól, hogy hallatlan erőt és biztonságot 
ad, ha az emberek összefognak, ha az ember mögött szervezett erő áll. Külön-külön 
ütközetet sem  tudunk nyerni, nemhogy csatát. A munkavállalók tömege, a felhalmo
zódott szaktudása, a szorgos, értékteremtő ember munkája egy társadalom legfonto
sabb közege. Méltán lehet büszke az az ember, aki az előbbiekért bármit is tehet. Ezer 
szál köt Algyőhöz, itt éltek nagyszüleim (Détár Sándor és felesége), itt született 
édesanyám  (Détár Anna) és itt él nagyon sok hozzátartozóm (Szabó, Palócz, Herceg, 
Boldizsár családok). Gyermekkorom számtalan emléke fűz a falu
hoz, de felnőttként is kötődöm, hiszen a 70-es évek árvizes házain, 
mint fizikai dolgozó sokat dolgoztam és túlóráztam, hogy a csalá
dok minél előbb beköltözhessenek új otthonukba.

Az algyői ember mindig szorgalmas ember volt, akár fiatal, akár 
öreg, ezért megérdemlik, hogy rendesen képviseljék őket is!

Tóth J ó zse f
MSZDP 

országgyűlési képviselőjelölt

3 2

MSZDP
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ú ti  KALWObA IMRE 
Köztársaság Párt

1944-ben Budapesten születtem. Kertészeti Technikumot, majd Kertészeti 
Egyetemet végeztem. Első munkahelyem a Szegedi Délalföldi Pincegazdaság volt, 
ahol borászati előadóként dolgoztam. Nyolc éven keresztül a Városi Tanács 
főkertészeként sikerült néhány maradandó nyomot hagynom az akkori években 
viszonylag igényesebb növényanyagú lakóhelyi parkok, a város körüli, sajnos 
azóta is befejezetlen erdősáv-rendszer létesítésével.

19'/8-tól a domaszéki Szölöfürt Mg. Szakszövetkezet elnökeként ambiciózus 
szakemberek segítségével egy eredményesen gazdálkodó, új megoldások Iránt 
fogékony kollektívát alakítottunk ki. Munkámat az akkori Megyei Tanács .Alkotó 
díj’’-jal ismerte el. Két év óta a szövetkezetből kivált Domagro Kft. ügyvezetője 
vagyok. A kft. eredményesen működik.

Életem során mindig sokan megtiszteltek bizalmukkal, én pedig szívesen vállaltam mások gondjainak 
enyhítését. MSZMP-tagságomat is főként ilyen értelemben használtam ki, semmi olyat nem téve, amit ma ne 
vállalhatnék. A Köztársaság Párt Ideológiai mentessége, szakszerűsége, komplex gondolkodásmódja a prob
lémák megoldásában nagyon megfelelnek elképzeléseimnek. Képviselőként gazdasági, agrárgazdasági kérdé
seken túlmenően Szeged város és a környező települések lakosságának életminőségét befolyásoló tényezők; 
mint a Tisza vízminőségének javítása, a levegő füst- és porszennyezettségének csökkentése, az eladott 
önkormányzati lakások kedvezményezett forrásból való felújításának szorgalmazása, képeznék fő tevékeny
ségi területeimet. A kitűzött célok elérése, választókörzetem szolgálata érdekében kész vagyok más pártok 
képviselőivel való együttműködésre.

Tisztelt Algyői Lakosok!
A Köztársaság Pártról ugye Önök sem sokat tudnak. Ez a párt nem mutat fel zaftos botrányokat, sem 

belső torzsalkodást, nem rekeszt ki senkit, nem ideológizál. Mégis, ha azt mondom: Palotás János, a párt 
elnöke nevének hallatán sokan felkapják fejüket.

Pedig ennek a pártnak nem egyedüli értéke Palotás János személye. Legalább ennyire fontos a párt 
mögött meghúzódó, talán különböző Ideológiai nézetet valló, de a racionalitást kedvelő szakértők tömege, akik 
a párt programját kidolgozták és a változó gazdasági és politikai helyzetben folyamatosan alkalmassá teszik 
az újabb kihívások megválaszolására.

A párt programja széleskörűen felöleli a társadalmi élet minden területét. Filozófiáját azonban talán 
legjobban egy szlogennel lehet világossá tenni.

„JSddig a politika  érdekében gazdálkodtunk, a jövőben a gazdaság érdekében kell politizálnunk . ”
Folyamatosan romló gazdasági helyzetben nem lehet virágzó kultúráról, sportról, értékálló nyugdíjakról, 

kiegyensúlyozott, szélsőségmentes politikáról beszélni.
A Köztársaság Párt programjának egyes fejezetei megfogalmazzák azokat a tennivalókat, amelyeket a 

Párt parlamentbe kerülése és megfelelő politikai súlya esetén részben azonnal részben az elkövetkező időkben 
meg kell tenni, ahhoz, hogy életünkben, életkörülményeinkben érezhető, pozitív változás következzen be.

A program közel 200 oldalas, minden fejezete, minden megállapítása összefügg, ezért nagyon nehéz 
egy-egy részt kiragadni, mert az összefüggések bemutatása nélkül könnyen ránk süthetik a demagógia 
bélyegét. Mégis egy példát bemutatok: a mindannyiunkat érintő személyi jövedelemadó és társasági adó terhét
— fokozatosan — maximum 30%-osra kell csökkenteni, mert a jelenlegi 44%, illetve 36%-os adó a gazdaság 
versenyképességét, az életszínvonal alakítását kedvezőtlenül befolyásolja. Ez csak így elmondva: demagógia. 
De, ha hozzáteszem, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy az államháztartás azonnali reformjával a kiadások azonnali 
csökkentését, a különféle központi, és sokszor párhuzamos irányítási apparátusok ésszerű visszaszorításával 
az állami kiadások jelentős lefaragását tervezzük, ha hozzávesszük, hogy az elviselhető mértékű adó fizetését 
ajelenleg az adó fizetése alól törvénytelenül kibúvóktól is megköveteljük, így már látszik realitása a maximális 
30%-os adómértéknek. Adót követelni azonban csak akkor etikus, ha be tudjuk mutatni, hogy a felhasználása 
milyen közösségi célokat szolgál, ha az adó mértéke olyan, hogy megfizetése nem teszi tönkre az állampolgárt.

A Köztársasági Párt programja tartalmazza a társadalombiztosítás reformjával kapcsolatosan a 
nyugdíjas társadalom helyzetének javítását, azonnali követelményként fogalmazza meg a nyugdíjak értékál
lóságának garantálását. ÚJ egészségügyi és betegbiztosítási rendszerrel megszüntetné a pazarló és alacsony 
hatásfokú egészségügyi ellátás anomáliáit.

Ha sikerült felkeltenem az érdeklődésüket a párt programja iránt, érdeklődőknek szívesen adok bővebb 
információt, esetleg a program egy-egy fejezetének másolásával pontos információt is.

Választási irodánk címe: 6726 Szeged, Tisza Lajos krt. 2—4. Tel.: 326-836
Végül engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem azon algyői polgárok eddigi bizalmát, akik jelöltállí

tásomban, a  működési feltételek előteremtésében segítségemre voltak. Kérem Önöket, hogy a kopogtató 
cédulák átadásával, majd szavazataikkal támogassanak, hogy képviselhessem érdekeiket.
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Horpácsy András — önmagáról

Kereszténydemokrata Néppárt

1943-ban születtem Szegeden, mely várostól tanulmányaim  
sem  szakítottak el. A Radnóti Gimnáziumban érettségiztem, két 
évig elektroműszerész tanuló voltam, majd beiratkoztam az 
Orvostudom ányi Egyetem G yógyszerésztudom ányi Karára. 
1968-ban végeztem, ezzel azonban tanulmányaim nem fejeződ
tek be. Szakgyógyszerészi bizonyítványt, tanári diplomát szerez

tem, majd politikai szociológiát tanultam. Dolgoztam gyógyszertárban beosztott gyógy
szerészként és vezetőként, az Orvostudományi Egyetemen oktatástechnikai tanárként, 
virtusból aratóként és szükségből rakodómunkásként. Közben figyeltem — és gondol
kodtam. Miért vagyunk szegények? Miért vagyunk vesztesek? Miért nincs vizünk 
nyaranként? Miért az boldogul, aki gátlástalan? Miért alázzák meg az anyákat és miért 
halnak meg idő előtt a férfiak? Elég kérdeznem, vagy felelnem is kell?

Miután a válaszadást, a megoldások keresését találtam illőbbnek a puszta kérde
zésnél, vállaltam a politizálást. Úgy gondoltam, nincs jogom panaszkodni, ha nem  
próbálok sorsom on javítani. Ha nem vagyok hajlandó részt vállalni a város, azaz a 
magam sorsának alakításából, el kell tűrnöm, hogy m ások tegyék azt, m ások alakítsák 
az én sorsomat. 1990-ben Szeged város önkormányzati képviselőjévé választottak, 
amely m egtiszteltetést igyekeztem arra használni, hogy választókerületemben eltűn
jenek a sáros utak, hogy javuljon a közbiztonság, hogy Szeged ne a por és a bűn városa 
legyen. Családom, feleségem és három gyermekem bátorítottak, amikor erőmet vég
sőkig kellett feszítenem, és örültek, amikor egy-egy út elkészült, amikor egy-egy 
konfliktust rendeznem sikerült. Persze sok még a feladat, de mint a hűvös hullám, a 
kétszerkettő józansága hull rám — meg tudjuk oldani, ha nem restellünk összefogni.

Néhány tudnivaló a „kopoqtatócédulárót”

Az ajánlószelvények gyűjtésére április 8-ig van lehetősége a pártoknak és a 
független képviselőjelölteknek. Ajelölteknek 750 ajánlási szelvényt kell összegyűjteni. 
A Jegyzői Iroda Önkormányzati csoportjánál leadott szelvények ezután kerülnek 
ellenőrzésre, minden egyes szelvény hitelességét a TÁKISZ állapítja meg.

Az ellenőrzés garantálja azt, hogy egy állampolgár nevén és adataival csak egy 
szelvény szerepeljen. Az ajánlási szelvényekért ellenértéket elfogadni tilos. A választó- 
polgár az ajánlószelvényen csak egy személyt tüntethet fel, akit képviselőjelöltként 
ajánl.
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Betty Tratfers: Azonos hullámhosszon

3. rész

— Jó estét, jó arcok! — a beköszönést hatal
m as ováció fogadta. Ugynis a színpadon minden 
Idők egyik legjobb magyar együttese, az EDDA 
Játszott.

— Szálljunk fel, ha ti is akarjátok! — szólította 
fel a  közönséget Attila, az énekes. Az egész ütemes 
taps és a jelenlévők éneke kísérte. Előbb gyors 
számokat Játszottak, Alexa érezte, hogy szinte rá
tapadt a ruha, Gábor keze a derekán nyugodott. 
Ekkor a gitáros belekezdett egy gyönyörű, lassú 
balladába. Előkerültek a gyertyák és az öngyújtók, 
mindenki a  zene ütemére ringatózott.

— De nagyon vártam, hogy arcod újra lássam 
... — az énekes szinte suttogta ezeket a szavakat, 
Alexa arcán is könnyek csorogtak, miközben Gá
bor kezét fogta. Most kivételesen a boldogságtól 
sírt, annyira jó volt, hogy a fiúval lehetett.

— Ez a szám olyan, m intha rólam szólna — 
mondta a  fiú, majd elmosolyodott. Ezért a tulaj
donságáért szerette a legjobban a lány, hogy min
dig mosolygott, egyszerűen nem lehetett neki elle
nállni, annyira kedves és aranyos volt, hogy min
denkit levett a lábáról. A koncert végén Gábor 
eltűnt, és a lány ott maradt egyedül. Rögtön oda- 
sereglettek az osztálytársai, akiket kifejezetten 
utált.

— Jó hapsit sikerült kifognod. Nem mondom, 
annyi csaja volt már, hogy te is a sokadik vagy — 
mondta egy Anna nevű, fekete hajú, nagyszájú 
lány.

— Vigyázz magadra, nehogy rögtön az ágyban 
végezzétek — szólt oda egy másik, aki nagyon 
hajtott Gáborra, és mióta Alexa lecsapta a kezéről, 
esküdt ellenségei voltak egymásnek.

— Mindenki magából induljon ki Edit, ne is 
haragudj, de erre m ást nem tudok mondani — 
vágott vissza Alexa nyugodt hangon. Editről 
ugyanis szinte mindenki tudta, hogy rengeteg 
sráccal Járt és többel le is feküdt. — És még az 
ilyennek já r a  szája, Gábor miért nem Jössz már?
— gondolta magában a lány. Ezalatt a fiú nagyne- 
hezen bejutott az együttes öltözőjébe, ugyanis ri
portokat akart készíteni az iskolarádió számára. 
Rövid alkudozás után mindegyikükkel sikerült tíz 
percet beszélgetni, ráadásul még autogramot is 
szerzett. Elkezdte a tömegben Alexát keresni. Ha
marosan észre is vette, egy csoport lány közt áll
dogált, olyanokkal akit a fiú is utált. Sietett, hogy 
minél előbb eltűnhessenek innen. Mikor odaért

hozzájuk, Alexa megkönnyebbülten rámosolygott 
és megfogta a kezét, Gábor odaköszönt a lányok
nak egy hellót, majd elhúzták a csíkot. Elmentek 
sétálni, olyan jó volt a fiúhoz bújni, élvezni a 
közelségét.

— Mivel bolondítottak a lányok a távollétem
ben?

— Azzal, hogy milyen sok barátnőd volt, meg 
hogy vigyázzak, nehogy lefektess — felelte a lány.

— Te vagy az első barátnőm, a szexuális éle
tem pedig, ami egyébként nincs, nem tartozik 
másokra, de főleg rájuk nem. Én csak téged sze
retlek — lassan csókolózni kezdtek, miközben oda- 
fönn az égen úgy ragyogtak a csillagok, mintha ők 
is örülnének a szerelmesek boldogságának.

(Folytatjuk.)

AZ ÉV LEGSZEBB Gj/ERMEKARCA

vetélkedőjét rendezzük meg első alkalommal 
1994. április 19., 20., 21-én

A gyermekekről fénykép készül azonos méret
ben, egyforma körülmények között. A szakmai zsű
ri és a közönség ezek alapján választ majd leány 
és fiú. győztest 3 kategóriában:

0— 1
1—3
3—6 éves korig.
Jelentkezni lehet: az Ady Endre Művelődési 

Házban. Nevezési dy: 470,— Ft/fő, melyért 3 db, 
levelezőlap méretű színes fotót adunk.

Ajándékot kap minden résztvevő.
Je len tkezési határidő: 1994. április 15.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére a 

gyermeknapon kerül sor a Faluházban.

Jelentkezési top

Név:__________________________

Életkor:__________ év

Szülő neve, nagyszülő neve:_____

szülő, nagyszülő aláírása
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„Minden igazi étet: találkozás” (M. Buber)
Életünk mozgató rugója a másik emberrel való 

találkozás — akár megnyílunk a találkozásban, akár 
bezárulunk. Az ember egymagában nem tud élni, a 
Másik nélkül, találkozás nélkül nem élet az élet. Az 
emberek közötti távolságot a találkozás hidalja, úgy, 
hogy közben az ember önállósága megmarad. Mind
azt, amik vagyunk, annak a sokféle találkozásnak 
köszönhetjük, amelyekben részünk volt, különösen 
is néhánynak, amely „egy életre” szólt. Olyan talál
kozások Is vannak, amelyek nem nyitnak meg, nem 
ösztönöznek, hanem bénítanak, Ijesztően semmit
mondóak, és így kioltják bennünk az elmélyült talál
kozás reményét. Érthető, ha az emberek visszahú
zódnak a csalódást, sebet okozó találkozások után.

Minden találkozás kockázat. Hogy milyen ha
tást gyakorol ránk valamely találkozás, leginkább a 
következőktől függ: — ml magunk hogyan érkezünk 
a találkozásba — ki az, akivel találkozunk — mi 
történik velünk a találkozásban. Akár csalódottak, 
megrendültek vagyunk egy találkozás után, akár 
megkönnyebbültek és vidámak: valami történt ve
lünk, valami, ami nemcsak tőlünk függött.

Az evangéliumokban nemcsak csodákat, tör
vényeket, példabeszédeket találunk, hanem olyan 
elbeszéléseket is, amelyeket „Jézus-találkozások
nak" nevezhetünk. Ezekben Jézus nem ad nagy ta
nítást, hanem „csak” találkozik. És mégis, akivel 
találkozik, annak számára az élet új lehetősége jele
nik meg. (Lk 19,1-10)

„Azután Jerikóhoz érkeztek és bevonultak. Volt 
ott egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok feje. 
Szívesen látta volna Jézust szemtől-szembe, de a 
tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű 
volt. Előrejutott tehát és felmászott egy vad fügefá
ra, hogy láthassa, mert arra kellett elmennie. Mikor 
Jézus odaért, Joltekintett és így szólt: ,Zakeus, szállj 
le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom” ő  
sietve leszállt és boldogan fogadta. Mindazok, akik 
ezt látták, zúgolódni kezdtek, hogy a bűnös embernél 
száll meg.

Zakeus azonban odaállt az Úr elé és így szólt: 
„Nézd Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom 
s ha valakit megcsaltam valamivel négyannyit adok 
helyette." Jézus erre kijelentette: „Ma üdvösség kö
szöntött e házra, mert ő is Ábrahám fia. Hiszen az 
Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami 
elveszett. ”

A korabeli zsidóság a vámosokat egy sorba em
legette a tolvajokkal és a rablókkal. A foglalkozásuk
kal járó lehetőségek következtében az ő prédájuk, 
áldozatuk volt a többi ember.

A római vámrendszer tág lehetőséget adott 
minderre. A vámszedés jogát átadták annak, aki a 
legnagyobb összeg beszedését és beszolgáltatását 
ígérte. A vám-bérlőnek csak a kialkudott összeget

kellett befizetni, hogy hogyan szedi ezt be, ill. meny
nyivel többet szed be a saját kasszájába, az már 
csak a találékonyságán múlt. A nép egyértelműen 
elítélte a vámost — mert az együttműködött a meg
szálló erőkkel — mert tisztátalannak számított a 
pogányokkal való együttműködés miatt — mert ki
zsigerelte a népet. Társadalmi helyzetét meghatároz
ta, hogy a rómaiak lenézték őt, a zsidók (saját népe) 
pedig féltek tőle. Az egyéni anyagi jómódot választot
ta — mások rovására. Ugyanakkor azonban elveszíti 
egyéb kapcsolatait, magányossá válik az életben. Le
alacsonyítja magát, talpnyaló: élete meghasonlott 
élet. Zakeus sem kap helyet az emberek között, akik 
Jézust váiják, csak hátakat lát, és elítélő, sanda 
pillantásokat. Mégsem akar lemaradni ő sem a lát
ványosságról. Kíváncsisága találékonnyá teszi: fára 
mászik. így Zakeus, a veszedelmes hatalmasság, a 
kicsi emberke, kiteszi magát annak a veszélynek, 
hogy nevetség tárgyává legyen. És Jézus felfedezi őt 
rejtekhelyén, és a távolból a közeibe hívja, sőt be
megy hozzá. Érthető a tömeg megütközése, zúgoló
dása. Jézus nem tagadja, hogy bűnösről van szó, de 
nem teszi szóvá bűnös életét, amit a vámos úgyis 
(ön)igazolni tudna: „a mai világ, meg kell élni, az 
árak...”

Hogy valaki nem számításból, kétszínűén köze
ledik a meghasonlott emberhez, hanem nyitottan és 
őszinte szívvel, hogy valaki a kitaszítottat barátjául 
fogadja és vendégségbe meg hozzá, hogy ezáltal eb
ben az emberben világossá lesz bűne, de ugyanak
kor az igaz élet forrása is — ebben rejlik a titka 
ennek a szabadító találkozásnak Jézus és Zakeus 
között. így „ebbe a házba elérkezett az üdvösség”, 
mert a meghasonlott találkozik az üdvözítő teljes
séggel, mert lefegyverző szabadsággal találkozik az, 
aki másoktól és magától is fél, bátorító kapcsolatra 
talál az, akinek senki sem barátja, és ezért új élet 
tárul fel a bűnös előtt. És ez az új helyzet lehetősé
get ad arra, hogy felülvizsgálja és megváltoztassa 
eddigi magatartását. Zakeus Jézusban olyan valaki
vel találkozik, aki nem fél tőle, és nem vádolja őt. 
Jézus közelebb áll hozzá, mint ő saját magához. 
Ezáltal megszabadul. Jézus titka az, hogy olyan dol
gokat tulajdonít Zakeusnak, amit mások nem, a 
testvéri érzést, a szabadságot. Ez a bizalom életre 
hívja, és meg is teremti mindezt benne.

Amikor a keresztények a Húsvétot, Jézus feltá
madását ünnepük, akkor nemcsak egy régen történt 
eseményre emlékeznek. Jézus nemcsak feltámadt, 
hanem él, sőt, velünk van. Az Ő szerető Jelenléte, a 
vele való találkozás az, mely újra és újra életre kelt 
minket, eltölt bennünket azzal az örömmel, hogy az 
élet győz a halál felett, a szeretet a gyűlölet felett.

Balogh József

ÁPRILIS
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Húsvéti szokások

A tojás, a  bárány és a nyúl.
A tojás az élet újjászületésének és a termé

kenységnek egyik legősibb jelképe.
Nem véletlen, hogy éppen a tojás vált a világ és 

az élet teremtésének szimbólumává sok országban. Ez 
a forma (a tojás kerekded formája) egyik legtökélete
sebb alakzat, amit a természet létrehozott.

Egyik a zsidó népek húsvéti tojásfogyasztása, 
a másik az ókori jelképek világa, amelyben a föld 
megszületésének, Asztarté istennőnek a szimbólu
ma volt. A harmadik ok pedig a hosszan tartó böjti 
Időszak megszorításai, hiszen a keresztények nem
csak zsíros ételt, húst, vajat, de tojást sem ehettek, 
így sok tojást összegyűjtöttek „osztán Husvétban 
nagy örömmel ették, osztották jó akaróiknak. S 
hogy kedvesebb legyen, meg is kezdték festeni” — 
íija Bőd Péter.

A tojások színezése, díszítése is a régi korokra 
nyúlik vissza. Már az ősi zsidó szokások között is 
találkozunk vele. A színek és díszítő minták alkal
mazása nemzedékről nemzedékre hagyományozó- 
dott, s mindig igen mély Jelentéssel bírt.

A leggyakrabban használt színe a piros, ma
gyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit 
adhatta. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak, s a 
hiedelmek szerint az ártó szellemekkel szemben is 
védelmet nyújtott.

A tojások piros színe Bálint Sándor kutatásai 
szerinti Krisztus vérét jelképezte.

A tojásfestés szokása s a tojások díszítése az 
egész világon eltelj edt. Országonként és népen
ként különböző díszítő szokások és technikák ala
kultak ki.

Még a  királyi udvarokban is resztvettek a to
jások díszítésében. 1290-ben I. Edward angol ki
rálynak alattvalói 450 darab tojást küldtek húsvéti 
ajándékként, melyet aztán színezéssel díszítettek 
vagy arany levelekkel borítottak és szétosztottak az 
udvar népei között.

Készítettek nemes anyagokból is, ékkövekkel 
díszített tojásokat is. Ennek legnagyobb mestere 
az orosz cárok megrendelésére dolgozó híres fran
cia ötvösmester, Fabergé volt.

E díszes tojások anyaga arany, platina vagy 
hegyikristály volt s drágakövek és arany ötvös
m unka díszítésük volt.

A tojásfestés népszokásként elsősorban Kelet- 
Európában m aradt fenn a mai napig. Eredetileg a 
tojások egyszínűek voltak, pirosas színüket növé
nyi anyagok festékanyagából nyerték.

Később, elsősorban német területen kialakul
tak a feliratos tojások. A díszítést viasszal „írták” a 
héjra, amit aztán festés után lekapartak. Lehetett

a díszítés név, üzenet, keresztényjelképek valame
lyike vagy virágminta ... stb.

A húsvéti Jelképek sorában különböző állatok 
is megjelennek, ilyen például a bárány.

E jelkép eredetére a Bibliában találhatunk 
magyarázatot; Szent Pál szavai szerint: „Krisztus 
a mi húsvéti bárányunk, aki megáldoztatott éret
tünk.” Talán a legismertebb megjelenése a  Bibliá
ban: János evangéliumának az a sora, amelyben 
Keresztelő János nevezi Jézust „Isten Bárányának 
aki elveszi a világ bűneit.”

Sokkal nehezebb feltárni a másik húsvéti állat 
Jelkép, a húsvéti nyúl megjelenését.

Ha az ünnep termékenységgel kapcsolatos vo
natkozásaira gondolunk, talán magyarázatot talá
lunk e szapora állat húsvéti szerepére.

A nyúl és a tojás ősi kapcsolatát vélték felfe
dezni angol kutató germán hagyományok alvilági 
istennőjének a legendájában.

Eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az 
istennő haragjában változtatta nyúllá.

Meglehetősen hosszú idő kellett, ahhoz, hogy 
a „tojást hozó nyúl” annyira népszerű legyen, mint 
manapság.

Ma már piros tojás helyett a boltokban kap
ható plússnyuszik és ajándékot rejtegető csoklto- 
Jások vannak, a piacokon élő nyuszikat árulnak 
kiszorítva ezzel a hagyományos húsvéti állatot a 
bárányt, megérdemelt helyéről.

Balázs Ágnes

................ ........................*—

Szeged (/árosi 
Férfi Kézilabda Bajnokság 

őszi Végeredménye

1. Ságvári Öf. 11 10—1 349-255 20 pont
2. Tisza Füszért 11 10—1 389-296 20 pont
3. Algyő 11 7—4 294-298 14 pont
4. Szol. Mól. Rt. 11 6 1 4 305-299 13 pont
5. V.R.T.E. 11 6—5 262-271 12 pont
6. Dorozsma Öf. 11 6 1 4 290-281 11 pont*
7. Deszk 11 5 1 5 279-298 11 pont
8. Gábor D. DSK 11 4 1 6 274-260 9 pont
9. Sándorfalva II. 11 4 1 6 232-255 7 pont*

10. Napfényterv Kft. 11 2 1 8 270-312 5 pont
11. Tisza V. serd. 11 2—9 327-387 4 pont
12. Röszke 11 1—10i 259-328 2 pont

A *-gal Jelölt csapatoktól 2 pontot levontunk, 
mert egy mérkőzés az ő hibájukból elmaradt.
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KEREskedelMi, SzereIő, SzoííjAItató Kfr.

»  Épületgépészeti kivitelező munkák

» Víz-, gáz-, központi(ütés-szerelés 

» Technológiai csőszerelés 

» Minősített hegesztőmunkák 
EC IU>, EC ll.b-x, COC II.b, AWt 

» Épületgépészeti és -technológiai 
tervezőmunkák 

»  Építési szakipari tevékenység 

» Generálkivitelezés

H E qE dűs M ihA ly

67 50 SzECjEd, BereI< u. 5 1. 
TeIeíon: (62) 567^022

VEqyEsipARÍ SzolqÁliATÓ ás KEREskedElivii Betétí TÁRSASAq

LflSTIK VáLIaLJa:

reklámtáskák, tasakok készítését.
valamint,

sóder, homok és egyéb fuvarozását.
M egrendelhető : A lgyő, Téglás u. 123. sz. alatt.

Ugyanitt megrendelhető: kertfeltöltéshez fekete termőföld, 
szállítással 1100 Ft/kocsi (5 t).

Algyő, Bartók B. u. 20. sz. alatt javítunk:
ferménydarálókaf, 

elektromos szivattyúkat és villanymotorokat.

ÁPRILIS
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A dr. Tóth Háziorvosi B t 
—  tájékoztatja Önt —

d n . TÓTh M á r ía

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 9 9 4 .  ÁpRilis hAVÍ RENdElÉSE

1-én 13—17 óráig
5—8-ig 8—12 óráig

11—15-ig 13—17 óráig
18—22-ig 8—12 óráig
25—29-ig 13—17 óráig

A következd táppénzes felülvizsgálat időpontja:

1994. április 1-jén 8—11 óráig
1994. április 1-jén dr. Tóth Máriát 

dr. Bellányi Dénes helyettesíti.

+  1+

Háziorvosok április havi 
rendelési ideje

Április 1.
8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Április 5—8-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Áprilisi 1—15-ig 

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Április 18—22-ig 

8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Április 25—29-lg 

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Iskolai információ

Március havi szavalóverseny eredményei:
1. I. Fodor Tibor 2 /b

II. Nagy Nikoletta 2 /a
III. Szilágyi Peijési Réka l / a

2. I. Sebők Melinda 3 /b
II. Kerekes Tímea 4 /b
III. Szalma Ágnes 3 /a

3. I. Csontos Péter 5 /a
II. Papp Csilla 6 /a
III. Kiss Tímea 6 /a

4. I. Suti Szlmonetta 8 /a
II. Révész Renáta 8 /a
III. Kónya Barbara 7 /a .
A városi szavalóversenyen részt vett:
— az alsó tagozatból Sebők Melinda 3 /b ,
— a felső tagozatból Suti Szlmonetta 8 /a  és 

Révész Brigitta 8/a.
A városi kémiaversenyen Kónya Barbara 

7 /a  IV. helyezett: a megyei fordulóba jutott. Masz
lag Erika 7 /a  a X. helyen végzett.

A fizikaverseny eredményei:
6. osztályból I. Vígh Attila, Boldizsár Tamás; 

7. osztályból I. Maszlag Erika, Kónya Barbara; 8. 
osztályból I. Portörő Péter, Juhász Norbert.

Természetismereti vetélkedőn az 5 /a  osz
tályban az első helyezett csoport: Szabó Richárd, 
Mihály Helga, Görög Andrea, Czirok Szilvia.

Történelmi vetélkedőn 5—8. osztályig 8 cso
port vett részt, ahol a gyerekek a zenétől a törté
nelem ismeretig bizonyították tudásukat.

ÁP R ILISI PROGRAM

1—10-ig TAVASZI SZÜNET
6-án Budapest Néptánc Fesztivál
7-én Százszorszép Fesztivál 

(Ságvári Endre tornaterem)
8-án Dunaújváros — Nemzetközi Atlétikaverseny
9-én Néptáncfesztivál Gyulán

12-én Városi szavalóverseny — Tabán
13-án Csongrád megye élővilága — vetélkedő
14-én Megyei vers- és prózamondó verseny 

(alsó tagozat)
18-án Helyesírási verseny —

Tiszaparti Ált. Iskolában 
(részt vesz 2 fő a 4. oszt.-ból)

19-én 12 órakor „Bűvész-show" az alsóban,
14 órakor a felsőben

23—24-én a Faluház ünnepélyes átadására 
műsor

25-én Matematika-verseny Makkosházán
29-én ANYÁK-napja az alsóban az osztálykertben
30-án Hermann Ottó Biológiai verseny 

megyei forduló (részt vesz Portörő Péter)
máj. 2-án ANYÁK-napja az új Faluházban 

17 órakor

Áp r il is
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<jfc A  A  A  Jfc A __J*&__J Í L ^  J

*/ Figyelem! Itt a tavasz!

Xiültetésfiez egynyári virágok, 
muskátlik, virág föld, 

virágcserép, többféle növénytáp, 
növényvédőszer, műanyag 

erkély-, balkonláda, különféle 
cserép burkolok nagy 

választékban.
CK közelgő anyákiiapjára 
cserepes és vágott virágok 

gazdag választékát kínálja

az Ida virágüzlet.

'Előrendelés telefonon: 367-257 .

V4fit £ ><& j í f r 4 í t 4 f i f r <) í f r ' & 4 f r  
* * * * * * * *

forog
Szerezzen örömet családjának, kedvesének!

Fényképről élethű másolatot 
készítek

bármilyen méretben. 
Szén-ceruzarajz, szépia és olajfestmény-portrék 

megrendelhetők.
Algyő, Radnai u. 7., Bakos József

RÉqi kishÓMokoiN qyÜMölcsös eIacJó. 

VÍZ, villANy, ápül'ET VAN. 

É n d E k lő d N i:  HódiviEzővÁsÁRhEly, 

Szerem Lei u. 11., 1 9  ó r a  után vAqy 

teIeíonon: 5 4 6 " 8 4 1  8 - 1  2  ó r a  közön.

Redőny-reluxa-harmonikaajtó megrendelhető: Boldizsár 
József Algyő, Bartók B. u. 28.

Teherfuvarozás zárt és nyitott teherautóval. Fuvarrendelés: 
Algyő, Vásárhelyi u. 60. Telefon: 367-255.

Indul a FITNESS torna!
MincCenítit várunk

forfiatár tiéífqiC
az új iskpCáBan. 

Időpontok: hétfő és szerda 
18—19 óráig. 

Részvételi díj: 400 Ft/hó. 
Jelentkezés 
a helyszínen!

Xellemes 
húsvéti ünnepeket 

kívánunk 
minden 
Olvasónknak! , á

Algyői Hírmondó « A helyi ónkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vtda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Hegyes András. Karsai Lászlóné, Kis MIhályné, Balázs Ágnes 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉMÁSZRt. nyomdában, 500 példánybaji

Áp r il is


