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a Algyői Hírmondó

Iskolai információ
Felvéteti eredmények

8/a osztály
1 fő nem tanul tovább, az év közben ebbe az 

osztályba helyezett Kónya László. Őt a nagymama 
neveli, Laci az ő válláról Igyekszik levenni a terhek 
egy részét. Megpróbál juhászként elhelyezkedni.

A  többiek az JV  osztály szintjéhez méltóan 
gimnáziumba és szakközépiskolába Jelentkeztek. 
Gimnáziumba öten készültek, mlndannyiukat fel
vették. A  megcélzott osztályok között van pl. bio
kémiai, környezetvédelmi, drámai osztály.

A  fennmaradó 16 tanuló Irányultsága az aláb
biak szerint oszlik meg. Közgazdasági szakközép- 
iskolába 5 diák nyert felvételt, 3 diákot pedig 
Építőipari Szakközépiskolába vettek fel. Számítás- 
technikát 2 tanulónk fog tanulni.

Választott osztályok még postaforgalmi, erdé
szeti, egészségügyi, műszaki, vendéglátóipari 
szakközépiskola. Jellemző volt a Jelentkezésekre, 
hogy egy iskolán belül hasonló képzést nyújtó 
osztályokat jelöltek meg a gyerekek első-második 
helyen. így a Jelentkezési lapok továbbküldésére 
általában elutasítás esetén sem volt szükség.

3 tanulónk esetében hosszadalmasabb utána
járással történt meg a felvétel. A  többség felvételizett, 
amit könnyebbé tett a nem igazán kedvelt vizsga.

I. helyen vettek fel 14 diákot (67%), II. helyen
4 főt (19%), III. helyen 3 gyereket (14%). Ezek az 
eredmények Jók.

8/b osztály
Az osztályban 18 tanuló végez majd. Zömük 

szakközépiskolába jelentkezett, többségüket fel Is 
vették, egészen pontosan 10 gyereket.

A  szakközépiskolai osztályok megoszlása a 
következő:

— vendéglátóipari (2 fő);
— épületgépészeti (2 fő);
— közgadasági;
— műszaki (autószerelő);
— épületvillamossági.
1 kislány gimnáziumba fog továbbtanulni, ál

talános tantervű osztályban. Egy másik kislány 
gyors- és gépíró szakiskolába nyert felvételt. A  
többiek szakmunkásképző iskolába fognak Járni. 
A  szakmunkásképzők megcélzott osztályál, szak
mái között van fodrász, gázkészülék-szerelő, cipő
felsőrész-készítő, szakács szakma.

Többen felvételi elbeszélgetés alapján jutottak 
be, főleg a szakközépiskolába jelentkezettek kö
zött. Pályaorientációjuk reálisnak mondható, mert 
sokukat: 12 főt (66%) első helyen vették fel. Egy 
tanulónak kellett megvárnia a harmadik hely dön

tését, a többiek a másodsorban megjelölt osztály
ban tanulhatnak majd (5 gyerek, 28%).

8/c osztály
Létszáma: 18 fő. Legtöbben szakmunkáskép

ző iskolát Jelöltek meg továbbtanulási célzattal, s 
általában eredményesen.

A  szakmák között van húsfeldolgozó, felszol
gáló, élelmiszereladó, sütő, kőműves, kötőipari 
konfekciós, vízvezetékszerelő, szabó, fodrász, vil
lamoshálózat-szerelő.

Jó, hogy sikerült a lehetőségeiket a terveikkel 
egyeztetni, mert így már csak egyetlen tanuló van 
az osztályban, aki még döntésre vár. Ő 25-én megy 
felvételizni a Hansági Alapítványhoz. Érte még 
szurkolok.

Első helyen felvettek: 9 tanuló, 50%. Második 
helyen kerültek be Iskolába: 3 diák, 17%. A  har
madik helyen megjelölt osztállyal kénytelen meg
elégedni 3 gyerek (17%). Néhányuknak ajánlottak 
szakmát, s elfogadván ők is továbbtanulhatnak.

Bízunk benne, hogy a választott Iskolákban 
megállják helyüket tanítványaink. Ennél is fonto
sabb azonban, hogy ők úgy érezzék, ott a helyük, 
ezt akarták. Ha így érzik, szeretni fogják választott 
iskolájukat, pályájukat, szakmájukat, s szívesén 
tanulnak majd. (Reméljük.)

Jó tanulást, Jó munkát kíván az Algyői Általá
nos Iskola Tantestülete.

Klssné BohAcs Lidia

Májusi—júniusi program
Folyamatos feladatok. Dekorációért felel a 

sárgaépületben a 8/a osztály.
Védnök az alsó tagozatban: májusban a 4/a 

osztály; Júniusban a 4/b osztály; a felső tagozat
ban: májusban a 8/c osztály; júniusban az 5/a 
osztály. Segítséget nyújt a diákönkormányzat 
Nagy Grácsik Emese és Ficsór Barnabás.

Az úszásoktatás lebonyolításában segít a di
ákönkormányzat, majd irányítja a nyári táborok 
szervezését. Felelős: Nagy Grácsik Emese és Fi
csór Barnabás. Megjelenik a Kukkantó. Vargáné 
Kiss Erika.

Alkalmi feladatok:
Május:

9-én 14 0 órakor
Egyéni atlétikai verseny. — Molnár Zoltán.
Gyékényes Kupa
Kispályás focibajnokság — Molnár Zoltán.
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9-én 1430 órakor
Munkatársi értekezlet — Kissné B. Lídia.
A vizsgák előkészítése — Munkaközösségek 

tervei.
17 órakor

Fogadóóra.
10-én 745 órakor 

Iskolagyűlés.
11-én 13 órakor

Nevelési értekezlet az alsó tagozatban. 
Bemutató óra, 4/b osztály. — Kiss Ferencné. 
Aznap rövidített tanítási nap lesz. Kezdete: 8 

óra, de a 6. órák előrejönnek 0.-ba!
1 2 - 14-ig

Igazgatói kirándulás.
Könyvtári foglalkozás: író—olvasó találkozó, 

környezetismereti vetélkedő. — Vargáné K. Erika.
14-én 16 órakor

Az 1973/74-ben végzett osztálytalálkozója. — 
Molnár Mihály.
27-én

Jerney-napok. Sportverseny Dorozsmán. — 
Molnár Zoltán.
28— 29-én

Természetismereti vetélkedő szóbeli forduló.
— Iván Zsuzsanna.
30.—Jún. 2-lg

VIZSGA 4.—8. osztály, elméleti tárgyakból. — 
Kissné B. Lídia, szaktanárok.
31-én du.

A Tájoló színház előadása Játszunk most 
együtt! címmel a Faluházban. — Ficsór B., Nagy 
G. Emese.

Június:
3-án

Osztálykirándulások. — Osztályfőnökök.
8—9-ig

Algyői Napok. — Ficsór Barnabás, Nagy G. 
Emese.

Komplex természetismereti vetélkedő. — Al
másiné Cs. Piroska.

Testnevelés bemutatók vizsga célzattal. — 
Testnevelők.

Technika, rajz vizsgadolgozatok kiállítása. — 
Táboriné T. Judit, dr. Budai Csabáné.
7-én 1230 órakor

Osztályozó értekezlet az alsóban. — Osztály- 
főnökök.
1430 órakor

Osztályozó értekezlet a felső tagozatban. — 
Osztályfőnökök.
8-án

Statisztikák: a felelősök, osztályfőnökök, di- 
ákönk. vezetők, vizsgáztatók, gazd. vezető, mun- 
kaközösségvez., beszámolóinak beadása. Kérjük a

közalkalmazotti tanács tagjainak szóbeli beszámo
lóját is. — Felelősök.
11 -én 9 órakor

Ballagás sárga ép. — Almásiné Cs. Piroska, 
Molnár Zoltán.
13-án

írásbeli dokumentumok leadása (anyaköny
vek, naplók, Jutalomkönyvek).
15-én 14 órakor

Tanévzáró értekezlet. — Iván Zsuzsanna.
17 órakor

Tanévzáró ünnepély. — Skultéti Edit. 
Szabadságok ütemezése. — Kissné B. Lídia.

Kissné Bohács Lídia
igazgatóhelyettes

Megkérdezzük a képviselőket
Algyőn az emberek szeretnék megtudni a helyi 

vezetők gondolatait és véleményét, de mindenkivel 
személyesen nem találkoznak. Innen Jött az ötlet: 
kérdezzük meg a képviselőket mi és íijuk meg a 
válaszokat. Akivel csak beszéltünk, mind helyesel
te az ötletünket, beleértve néhány önkormányzati 
tagot is.

Természetesen a pártatlanság szabályainak 
szeretnénk minden szempontból eleget tenni, ezért 
lefektetünk néhány alapelvet, amihez ragaszkodni 
kívánunk mindenkivel szemben.

Az első és egyben legfontosabb:
— Mindenkit meg fogunk keresni kivétel nél

kül.
— Mindenkinek ugyanazt a három kérdést 

fogjuk föltenni. Természetesen az esetleges más 
témában kifejtett képviselői véleménynek is helyet 
adunk lapunkban.

— Bárki elzárkózhat a válaszadástól, de akkor 
ezt Jelentetjük meg a neve mellett: „Nem nyilatko
zom.” Valahol ez Is egy nyilatkozat.

És most lássuk a három kérdést:
1. Hogyan látja Algyő fejlődését az elmúlt 4 év 

alatt?
2. Személy szerint mit tett a faluért? Mire a 

legbüszkébb és mit nem sikerült elérnie?
3. Indulni kíván-e a következő önkormányzati 

választáson?

MÁJUS
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Választás előtt ált az ország
Fontosnak tartjuk, hogy néhány dologgal 

részletesebben is megismertessük Algyő lakossá
gát a választással kapcsolatban. Kezdjük az 1994. 
évi választásokon érvényes 1989. évi XXXIV. tör
vény néhány fontos paragrafusával:

1. § A  választójog általános és egyenlő, a sza
vazás közvetlen és titkos.

3. § A  választójog gyakorlása a választópolgár 
szabad elhatározásán alapul.

4. § (1) Az országgyűlési képviselők száma 
összesen hárumszáziiyulcvaiihat.

(2) Százhetvenhat országgyűlési képviselőt 
egyéni választókerületben, százötvenkettőt megyei.

fővárosi választókerületben (a továbbiakban: területi 
választókerület) listán választanak. Az egyéni és a 
területi választókerületben mandátumot el nem ért, 
országosan összesített szavazatok alapján a pártok 
országos listáról további ötvennyolc kompenzációs 
mandátum kerül betöltésre.

(3) A megyékben és a fővárosban az egyéni 
választókerületek számát és területi választókerü
letenként a megszerezhető mandátumok számát, 
továbbá a választókerületek kialakításának elveit 
é törvény melléklete tartalmazza.

(4) Az országgyűlési képviselők Jogai és köte
lezettségei azonosak.

Hogyan oszlik meg a 386 képviselői hely)

Budapest
Baranya
Bécs-Kiskun
Békés
Borsod
Csongrád
Fe|ér
Gyftf-Sopron
Hajdú-Blhar
Heves
Jász-Nagykun- 
Szolnok 
Komárom- 
Eaztergom  
Nógréd 
Pest 
Somogy 
Szabolcs 
Tolna  
Vas
Veszprém  
Zala

Budapest 26
Baranya
Báes-Kiskun

•
S

Békés 6
Borsod 11
Csongrád e
Fejér t
Gy&r-Sopron
Hajdú-Blhar

6
B

Heves 5
Jász-Nagykun-
Szolnok e
Komárom-
Esztergom
Nógréd

s
4

Pest 14
Somogy
Szabolcs

5
»

Tolna 4
Vas 4
Veszprém 1
Zala S

Készítette: Szabó Ágnes
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Algyffi Hírmondó 1
Milyen a Választási rendszer >

Az ország 176 egyéni választókerületre oszlik, 
ami azt jelenti, hogy egy-egy körzet lakosainak 
száma mintegy hatvanezer. Az egyéni válsztókerü- 
letekkel párhuzamosan húsz (tizenkilenc megyei 
és egy fővárosi) területi választókerületet Is létre
hoztak, ahol a pártok által Indított listákra lehet 
szavazni. A  leadott voksok arányában 152 képvi
selői hely szétosztására van lehetőség.

A  törvény 58 parlamenti helyet biztosít a tizen
négy országos listát állító párt számára. Az 58 
mandálum egyébként arra szolgál, hugy a pártokra 
leadott szavazatok arányának minél Jobban meg
feleljen a képviselői helyek eloszlása az újonnan 
alakuló parlamentben. Mindez úgy valósul meg, 
hogy az egyéni választókerületekben a párt egyéni 
Jelöltjeire, Illetőleg a területi körzetekben a pártlis
tákra leadott, de képviselői mandátumot nem 
eredményező szavazatokat összesítik. Ezeket a 
voksokat töredékszavazatnak nevezik.

Ki szavazhat)
Kizárólag a magyarországi — állandó vagy 

ideiglenes — lakhellyel rendelkező s a szavazás 
napján az országban tartózkodó magyar állampol
gárok vehetnek részt az országgyűlési választáson. 
A  törvény szerint minden nagykorú — 18 éven 
felüli vagy nagykorúsított — polgárnak van válasz
tójoga, kivéve azokat, akiket Jogerős bírói döntés 
zár ki (például szabadságvesztésüket töltik, eltil
tották őket a közügyektől, cselekvőképességet ki
záró vagy korlátozó gondnokság, illetve kény
szergyógykezelés alatt állnak).

Hogyan kell szaOazni)
A választópolgár voksait csak személyesen és 

általában csak a lakhelye szerinti — a választási 
értesítésen feltüntetett — szavazóhelyiségben ad
hatja le reggel 6 és este 7 között. (A törvény a helyi 
választási szerveket felhatalmazza arra, hogy reg
gel 5-kor nyissák és este 8-korzáiJák a szavazóhe
lyiséget.) Kérésre a mozgásképtelenek lakásukon 
is szavazhatnak, ilyenkor két szavazatszámláló 
mozgóurnát visz ki a lakásra. A  polgármesteri vagy 
szavazóköri pecséttel ellátott szavazócédulákat — 
külön kell ugyanis szavazni az egyéni képviselőkre, 
illetve a pártlistákra — kőtelező tollal kitölteni: 
egymást metsző vonalat (például keresztet, x-jelet 
rajzolva) a kiválasztott Jelölt vagy párt melletti 
körbe. A  szavazat érvénytelen, ha nem lehet meg
állapítani, hogy kit támogat (mert például két kör
ben is van, vagy egyikben sincs jel). Az elrontott 
szavazólapot a szavazatszámláló bizottság — ké
résre — egyszer kicseréli. A  szavazáskor a válasz

tópolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát 
(például személyi igazolvánnyal, útlevéllel).

Ki győz az egyéni Választókerületben >
Egyéni választókerületben — 1990-hez ha

sonlóan — az első fordulóban az a Jelölet szerez 
mandátumot, aki az érvényes szavazatok több 
mint 50 százalékát megszerzi, feltéve, hogy a helyi 
választók több mint fele leadta voksát. Ha ilyen 
jelölt nincs, akkor második fordulót tartanak. En
nek érvényességéhez már az is elegendő, ha a 
polgárok több mint negyede az urnákhoz Járul. A 
második forriulóhól az ajelölt jut aT, Házba, aki a 
legtöbb szavazatot kapja.

Reméljük, ezzel az összesítéssel segítséget 
tudtunk nyítftani a falu választópolgárainak.

Tájékoztatjuk
Tájékoztatjuk csatornaszolgáltatásunk leen

dő Igénybe vevőit, hogy az 1994. évben Szeged 
város önkormányzatának beruházásában épülő 
szeged-algyői csatornákra az alábbi feltételek
kel lehet rákötni.

A csatomalekötés a gerincvezetéktől 3 m-ig 
épül meg a telekhatár felé. A csatlakozás fennma
radó részét az ingatlantulaj donosnak kell megépít
tetni. Őket terheli a geodéziai bemérés és a hely
színi szemle költsége is.

Az önkormányzati beruházás kivitelezése 
alatt a bekötni szándékozók a kivitelező vállalatot 
megbízhatják a csatornabekötés elkészítésével. A 
csatornahálózat üzembehelyezésekor ezen ügyfe
leinket csatornás nyilvántartásba vesszük a kivi
telező által átadott névsor alapján. Azon ügyfele
ink, akik a beruházás ideje alatt bekötésüket elké
szíttetni nem tudják, azt a későbbiekben csak az 
alábbi módon tehetik.

A csatomaüzemeltetőtől egyedi hozzájárulást 
kell kérni a bekötési engedélyt kérő lap kitöltésé
vel. Annak birtokában szabad csak a bekötést 
szakkivitelezővel megépíttetni.

A  fent leírtakkal kapcsolatosan felmerülő kér
désekre esetleges bővebb felvilágosítást vállala
tunk engedélyezési csoportjánál adhatunk.

Ügyintézőink: Szabó Attila, Pólyák László (te
lefon: 486-586).

Ügyfélfogadási idő:
j o00 i ~30szerda: 8 — 16

csütörtök: 1300— 1800
Szegedi Vízművek és Fürdők
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6 Algyői Hirmondd

Hírek a Fatuházbót

Bemutatkozás
A nevem: Varga Levente. Kinevezett dolgozója 

lettem ennek az újonnan épült, csodálatos Faluház
nak. Algyőn még Jórészt Ismeretlen vagyok, ezért 
szeretnék bemutatkozni a Hírmondó hasábjain.

Úgy gondolom, a legegyszerűbb lesz, ha azok
ra a kérdésekre válaszolok, amiket személyesen Is 
feltennének nekem az emberek.

Mindenek előtt: ki vagyok?
1969-ben születtem, egy kis faluban Szolnok 

mellett. Az általános Iskolát Is egy kis faluban 
Jártam, de már Csongrád megyében. Az érettségit 
Szegeden a Radnóti Miklós Gimnáziumban szerez
tem meg. A  diplomát pedig Baján az Eötvös József 
Tanítóképző Főiskolán. Eszerint általános Iskolai 
tanító vagyok, de még a főiskolán megszereztem a 
népművelői kiegészítőt.

Nagy családban nőttem fel, három bátyám van 
és egy öcsém. Anyám ápolónő, apám körzetorvos. 
Egymás mellett élnek és dolgoznak Csengelén.

A második kérdés: hogy kerültem ide, Al- 
győre?

Hallottam hírét az algyői Faluháznak és meg
tudtam, pályázatot írt ki a Bartók Béla Művelődési 
Központ egy népművelői állásra. Megpályáztam és 
több jelentkező közül én győztem. így alakult ki a 
mostani helyzet: Molnárné Vlda Zsuzsanna e Fa
luház vezetője, én pedig a népművelő, az ő beosz
tottja.

Mit akarok itt csinálni?
Pezsgő kulturális életet. Egy érdekes, sok em

ber által olvasott újságot. Rendezvényeket, koncer
teket, bálokat. Kiállításokat, szakköröket. Iskolai 
rendezvényeket.

Egymással: jó szórakozást.
Varga Levente

Bérleti díj

A  Faluház lehetőséget kíván nyújtalii Algyő 
lakosságának egyéni célú — családi és egyéb — 
rendezvényeinek a megtartására Is. Ezekre az ese
ményekre az alábbi árakon az épület részben vagy 
egészben bérbe vehető:

— Kisterem a földszinten:
500 Ft/óra (36 m2);

— Klubterem az emeleten:
1000 Ft/óra (72 m2);

— Színházterem: 2000 Ft/óra (250 m2);
— Lakodalom rendezésére:

15 000 Ft/hétvége+ügyeletl díj.
Az árak ÁFA-t tartalmaznak. Huzamosabb 

Időn keresztüli bérlés esetén a díjak csökkenthe
tők.

Az anyagi felelősséget a kérelmezőnek vállal
nia kell! További felvilágosítást nyújtunk a Falu
házban személyesen.

Köszönet
A Faluház megnyitójára megjelentetett külön

kiadásunkban köszönetünket fejeztük ki azok ré
szére, akik munkájukkal vagy adományukkal hoz
zájárultak a megnyitáshoz. Ez a hosszú-hosszú 
lista nem lett teljes. Egyrészt azért, mert véletlen- 
ségből kimaradtak nevek. Másrészt azért, mert a 
kézirat nyomdába kerülése után is kaptunk fel
ajánlásokat és segítséget.

Különösen fáj nekünk, hogy az Algyői Taka
rékszövetkezet kimaradt a felsorolásból, hiszen ők 
anyagiakkal és munkával Is támogattak minket!

Ezért szeretnénk név szerint köszönetét mon
dani az ott dolgozóknak:

Tari Erzsébet, Kordás Gézáné, Tóth Zoltánná, 
Kovács Gyuláné, Kovács Sándorné, Kőmívesné 
Elekes Valéria, Puskás Katalin.

Feltétlen köszönetét kell mondanunk még az 
előzőekhez hasonlóan Sebők Péternének, a segít
ségéért, és id. Bakos Józsefnek az adományáért.

Elnézést kérünk a hibánkért!
Most következzenek azok, akik még nem ke

rülhettek be a felsorolásba:
Köszönet Papdl Ferencnek és Farkas Imrének, 

akik a bútorok és egyéb holmik szállításában se
gítettek. Köszönet az adományokért: Kiss Mihály- 
nénak, Békés Istvánnénak, Karasz Bélának, if). 
Bakos Józsefnek, a Veszprémi Autószalonnak, He
gedűs Mihálynak, az óvoda dolgozóinak. Külön 
köszönet Herczeg Józsefnek, aki egy nagyképer
nyős televíziót adományozott a Faluháznak!

És végezetül ki keü emeljük Molnár Balázsné 
és Korom Ferencné nevét, akik csodálatos virág- 
költeményeikkel emelték a megnyitó hangulatát és 
látványosságát.

Köszönet mindenkinek!
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Konzervatív Párt 
Gazdák és Polgárok Szövetsége

Összefogás nélkül nincs eredmény!

„Sokan azt gondolják: Magyarország Volt, 
Én azt szeretem hinni, tesz " 

(Széchenyi István)

A magam és a Konzervatív Párt nevében kö
szönöm az irántam tanúsított bizalmukat. Köszö
nöm. hogy ajánlószelvényeikkel elősegítették képvi
selőjelöltségemet, s így én Is harcba szállhatok a 
Parlamentbe való bejutásért. ígérem, hogy megvá
lasztásom esetén méltó módon fogom képviselni az 
Önök érdekelt, s nem újságot olvasni és szundikálni 
megyek a magyar törvényhozásba! Cselekvő el
szántsággal nézek a nehéz feladatok elé.

ígérem azt is, hogy minden igyekezetemmel 
azon leszek: az állampolgároknak visszaadjam azt 
a hitet, amit az elmúlt négy évben elveszítettünk. 
Hiszek ugyanis abban, hogy csak építkezéssel és 
nem rombolással tudjuk ismét virágzóvá tenni sza
bad hazár k:it, Magyarországot.

Pártomról, a Konzervatív Pártról el kell mon
danom, hogy ma az egyetlen olyan politikai szer
vezet, amely joggal és büszkén tekinti magát Szé
chenyi István és Deák Ferenc politikai és egyben 
szellemi örökösének. Számunkra a magyar igazság 
szentháromsága egyet Jelent a virágzó gazdaság, a 
külső és beiső béke, a nemzeti kultúra harmóniáját 
megvalósító politikával. A negyedik a ráadás, nem 
más, mint a Konzervatív Párt célja, az állampolgá

rok, a családok megelégedettsége, jó közérzete, az 
ország tekintélyének növekedése a világ szemében.

A magyar társadalom nagy része konzervatív 
lelkületű. Meg akarja őrizni szülei, nagyszülei, s 
dédszülei emlékét, vállalja életük, sorsuk folytatá
sát. A múlt folytatói és a belátható jövő előkészítői 
szívükben konzervatívok. Tudjuk azt is, hogy a 
polgárokat eredendően nem a nagypolitika, hanem 
a kispolitika érdekli. A saját sorsuk személyes le
hetőségei, a munkahely, a kereset, a kevés vagy a 
több jövedelem. Az emberek nagyobb hányada szí
vesen hajlandó többet és jobban dolgozni, csak 
ebből legyen haszna a családnak és önmagának. A 
Konzervatív Párt nagyra becsüli az ilyen polgárokat, 
ezért állandóan javítani akarja azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik a magán- és állami vállal
kozások biztatóbb működési lehetőségeit.

Erős országot, működő gazdaságot, magas 
szintű oktatást akarunk. Minket nem az érdekel 
elsősorban, hogy milyen mértékben vagyunk része
sei a központi hatalmaknak, a vezetés felelős
ségének, hanem áz, hogy az emberek életének napi 
lehetőségein, esélyein szeretnénk mindig legalább 
egy kicsit javítani. Nem á nagy ötletek, hanem a 
szapora, kis lépések politikáját szeretnénk folytatni. 
Avassuk be jobban az embereket az ország irányí
tásába. Értük és nem ellenük szeretnénk dönteni.

Hiszünk abban, hogy jó pártot szervezünk, ma
gas színvonalon politizálunk. Távol minden szélső
ségtől. Érdemes velünk jönnil Nálunk senki sem 
érzi Idegenül magát. Aki közöttünk a másikkal ok
talanul szembefordul, mert maga akar mások elta- 
posásával élre törni, azt nem támogatjuk. Merjünk 
a jobbaktól és tehetségesebbekből vezetőket válasz
tani. Mindenki azt a feladatot válassza, amire leg
inkább alkalmas. Ezért higgyjünk egymásban és 
közös szervezetünkben, a Konzervatív Pártban.

Nálunk az emberek megszokták, hogy eszme- 
rendszerekhez csatlakoznak, márpedig a gazdaság 
elemei meghatároznak eszmerendszereket. így lé
nyeges különbség mutatkozik a csatlakozók tábo
rában ha a magántulajdon szentségét kimondjuk, 
s más erők jelentkeznek a kollektív és az í'llami 
tulajdon meghatározásánál is.

Mi azt valljuk, hogy a magántulajdon alapján 
álló nemzetgazdaság kiépítését tekintjük célunk
nak, amely mindig annyi, vagy több jövedelmet 
termel, mint amennyit felhasznál, mert csak egy
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ilyen gazdaság képes egy nagyobb integráció részévé 
válni. Már most el kell fogadnunk, hogy a népek 
a Földön egy nagy közös integráció felé haladnak, 
s mi ennek részévé kívánunk lenni.

Véleményünk szerint a nemzetgazdaságban az 
alábbi területeken kell újraszabályozással rendet 
teremteni az idei választások után: az adórend
szerben, az államháztartásban, a lakás- és szociál
politikában, az oktatásban és a kultúrpolitikában, 
a bankrendszerben, a privatizációban, a piacgazda
ságban, az agrárágazatban, a harmadik szektor fej
lesztésében, az ipari koncepció megalkotásában, az 
infrastruktúrában, az állami beruházásokban, és 
természetesen a környezetvédelemben is.

A Konzervatív Párt nem hirdeti azt, hogy nem 
ígér semmit! A politikának ugyanis csak akkor van 
értelme, ha segíteni tud egy országnak és polgára
inak. Megbízhatóan, kiszámíthatóan, szakmailag 
magas szinten akarunk politizálni. A Parlamentben, 
vagy a végrehajtó hatalomban egyaránt. Köztünk is 
lesznek megtévedtek, akiket a hatalmi láz magával 
ragad, de lesz erőnk a mérséklésükre. A vezetés 
nem más, mint sokszor felelősségtudat és eszerint 
cselekvés. De nem akarunk hazudni és illúziókat 
ébreszteni. Nehezebb évek Jönnek, mint sokan gon
dolják. A konzervatív politika bevallja a bajt is. 
Dönt akkor is, ha ennek hatása népszerűtlen lesz, 
ám ez az ország javára elkerülhetetlen. Támogasson 
minket ebben. Ezért nem az előlegezett tekintélyt, 
hanem a tényleges teljesítmény elismerését kérjük.

Jöjjenek velünk! Önök lesznek a garacia arra, 
hogy szándékaink nem korcsosulnak el. Építkezni 
fogunk, nem rombolni. Képesek leszünk megoldani 
az összetett problémákat is. Helyre tolni a kizökkent 
időt.

Ehhez várunk szövetségeseket)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tisztelt Algyői Polgártársaim!
Saját erőmből és az Önök támogatásával és 

szavazataival kívánok képviselő lenni, s ha megbíz
nak bennem és programomat ismerve mellém áll
nak, tisztességgel és becsülettel vállalom választó- 
körzetem ügyeinek, problémáinak megoldását.

Hagyományőrző, keresztény polgári család
ban születtem Szegeden. Itt tanultam és a József 
Attila Tudományegyetemen szereztem diplomát, az
óta ügyvédként tevékenykedem szülővárosom 3. 
számú Ügyvédi Irodájában, megszakítás nélkül. 
Nyelveket tanultam, nyelvvizsgáztam, majd polgári 
civil körök munkáját próbáltam segíteni, támogatni.

Családom, barátaim Szegedhez és környékéhez 
kötnek engem. Egy gimnazista korú fiúgyermekem 
van. Édesapám hithűsége és az őt mindenben tá

mogató édesanyám biztos családi hátteret, erőt 
nyújtott számomra diákköri éveim nem éppen fel
hőtlennek minősülő politikai légkörében.

Pártnak tagja sem én, sem családtagjaim nem 
voltak. Vallom HA A CSALÁD ELÉGEDETT, A NEM
ZET ERŐS!

Az értékek megőrzése és továbbfejlesztése, ten
ni másokért, a közjóért, visszaállítani a családok 
valódi megbecsülését, visszaszorítani a bűnözést, 
biztosítani az egyházak működéséhez szükséges 
eszközöket, időseknek valós megélhetést!

Vallom: a család és a nemzet alappillére az 
erkölcsi

Szeretném újfent megköszönni, hogy ajánló- 
szelvényeikkel lehetővé tették hivatalos j elültetése
met és ígérem ezt az előlegezett bizalmat meg fogom 
hálálni. A Magyar Országgyűlésben én dolgozni kí
vánok, az Önök érdekeit következetesen képviselni.

S azt is megígérem — bekerülésem esetén — 
legalább negyedévenként beszámolok arról, hogy mi 
történt az elmúlt időszakban a Parlamentben és 
megkérdezem választóimat, hogy milyen problémá
kat, gondokat tárjak a Tisztelt Ház elé.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Tisztelt Algyőiek!
Május 8-án találkozunk! Jöjjenek el, minél töb

ben. És válasszanak engem!
A szavazófülkében jusson eszébe, hogy biztos 

nyerőszámai:
A MESESZÁMOK: A 3-AS A 7-ES!
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A legdrágább kincs. . .

... ez jut eszembe nap mint nap, amikor mun
kába siető nőket, gyereküket kezén fogó asszonyo
kat, hajlott hátú, öreg nagymamákat látok. Ők 
mind ÉDESANYÁK. így csupa nagybetűvel, hiszen 
május első vasárnapja az ő ünnepük. Ha máskor 
nem is, de legalábbis ezen a napon mondjunk 
köszönetét az egész életünkért. Hiszen Ő az aki 
kicsit mérgelődve, de háromszor is megmelegíti az 
ételt, ha későn érünk haza, Ő ül az ágyunk mellett, 
ha betegek vagyunk, és Ő az aki a leckét is kidol
gozza, csak nekünk a „gyerekeknek” mindenünk 
meglegyen. Sorsába beletörődött, nem vár ezért 
köszönetét. De milyen nagy öröm az neki, ha azzal 
jövünk haza az iskolából, hogy „Anyu ötöst kap
tam!”, és milyen szomorú tud lenni akkor ha 
rosszak vagyunk vagy nem tanulunk. Pedig min
dent megtesz értünk, Ő a mi őrzőangyalunk, bár
hol járunk, aggódó tekintete mindig velünk van.

Ezért arra kérem „embertársaimat”, hogy má
jus 1-Jén egy-egy szál virággal mondjunk neki 
köszönetét, ha nem másért, hát azért, hogy létezik, 
hogy Ő van nekünk. Hiszen a legdrágább kincs 
mindannyiunknak az: ÉDESANYA.

Gondolatait rendbeszedte és lejegyezte:
Víg Gabriella

Szavazzon a legszebb gyemekarcraf
Április 19-én elkészültek a felvételek a vetél

kedőre.
A tabló néhány napon belül megtekinthető 

lesz a Faluházban, és valamennyien szavazhatnak 
a legszebb, legaranyosabb kisgyerekre az alábbi 
szavazócédulával. A  szavazócédulát 1994. május
23-áig kéijük leadni a Faluházban.

Ünnepélyes eredményhirdetés májuk 28-án, 
szombaton 16 órakor lesz a Faluházban.

SzaOazőcédula
A  szavazatom alapján a legszebb gyermekarcnak:

____________________________________________ nevű
kisgyermek fotóját tartom.

Fiatalok!
Egy felhívást szeretnénk közzé tenni, ami Té

ged is érint: Te mit csinálnál a Faluházban, milyen 
rendezvényt, bulit, foglalkozást, szakkört, estet, 
klubot? Szerinted mi az, ami fontos lenne és mi az, 
ami biztos nem? Van-e véleményed és vannak-e 
ötleteid? Ha igen, gyere és mondd el!

Várunk a Faluházban május 13-án (pénteken)
17 órakor. Ha nem szólalsz meg, később ne mondd, 
hogy nem is figyelnek Rád.

Hirdetések
A  Gazdakör gyűlése 1994. május 11-én 19 

órakor lesz a Fauházban. Sok értékes információra 
számíthatnak a megjelentek a működéssel kap
csolatban.

Váijuk a Gazdakör tagjait, és a leendő tago
kat is.

Vezetőség

Régi kishomokon gyümölcsös eladó. Víz, vil
lany, épület van. Érdeklődni: Hódmezővásárhely, 
Szeremlei u. 11. 19 óra után, vagy telefonon: 
346-841. 8— 12 óráig.

Ballagásra vágott virágok, alkalmi csokrok, 
óriási választékban az Ida virágüzletben.

Előrendelés: telefonon a 367-297-es számon. 
Hétfőtől péntekig 8— 16 óráig, szombaton 8— 12 
óráig, vasárnap szünnap.

RÉGI HELYÉN VÁRJA ÖNT,
HÍVJA ÖNT A  KÖNYVTÁR

• ifjúsági és ismeretteijesztő könyvek
• krimik, fantasztikus, kalandos történetek
• romantikus olvasmányok fiataloknak és idő

seknek
• fénymásolási lehetőség
• folyóirat-kölcsönzés.

Algyő, Bányász u. 2.
Könyvtárosok
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Kismama-klub a Faluházban!

Örömmel írhatom, hogy állandó helyet, külön 
klubhelyiséget kapott a Kismama-klub a Faluház
ban.

A  földszinten egy gyönyörű kis szoba a miénk. 
Szép világos, a gyerekeknek találták ki. Azt nem kell 
részleteznem, hogy az előző (Művelődés Házbell) szo
bánkhoz képest micsoda különbségek vannak, de 
nem Is lenne szép most ezzel foglalkozni. Annak, aki 
esetleg nem tudott eljönni az ünnepélyes megnyitó
ra, és nem látta a házat., annak írom, hogy a föld
szinten Is van WC, tiszta mosdó, hideg-meleg víz, 
fűtés ... szóval minden ami eddig hiányzott. Most 
már tényleg minden körülmény adott, hogy akár 
újszülöttel is nyugodtan el lehessen Jönni.

Változatlanul kéthetente szerdán fél 4-től 5 órá
ig vagyunk ott. Mivel a klubhelyiség még nélkülöz 
néhány dolgot, így minden olyan (saját kezűleg ké
szített, vagy már otthon megúnt...) párnát, játékot, 
kisszéket, falidíszt és egyéb apróságot, amivel szeb
bé, színesebbé, barátságosabbá tehetnénk új „ottho
nunkat", nagy köszönettel fogadnánk.

A  kismama-klub májusi programtervezete: 
Május 11-én: Az 1 éves kisgyerek

• „az én kislányom már fut...”
• az alvásigény megváltozása
• önálló akar lenni, de minden még neki sem 

sikerül
Május 25-én: A játékok

• ügyességi, készségfejlesztő játékok
• a gyermek korának megfelelő Játékok
• veszélyes (éles, szúró szerszámok, mérgező 

anyagot tartalmazható, „felnőtteknek való" 
dolgok) Játékok

Szeretettel várok májusban is minden új és 
régi klubtagot!

Balázs Ágnes

Tisztelt Polgárok! Algyő lakossága!
A  Szegedi Polgárőrség Szervezete arra kéri a 

Tisztelt Lakosságot, hogy közösségük biztonsága 
érdekében BŰNMEGELŐZŐ SZERVEZETET hoz
zanak létre. Bárki jelentkezhet, aki elszántságot 
érez magában az egyre szaporodó bűnesetek 
visszaszorításában, büntetlen előéletű, és betöltöt
te 18. életévét.

A  Szervezet hármas funkciót lát el: megfigye
lés, jelzésadás, Járőrözés. Továbbá hatáskörébe 
tartozna a helyszín biztosítása és a hatósági szer
vek értesítése is.

A  Szervezet a szegedi önkormányzat elvi támo
gatását élvezi.

Jelentkezésüket várjuk az önkormányzat al
győi kirendeltségén, vagy az ugyanott működő 
KMB irodán: Algyő, Kastélykert u. 40. szám.

Kristóf Pál
a Polgárőrség Szegedi Szervezetének

vezetője

Koncert a Fatuházban
A  június 4-ei hétvégére meghívtuk Csongrád 

megye egyik legsikeresebb együttesét egy koncert
re. Ez az együttes a Nyers. Gondolom, sokak 
számára ismerős a név: láthattuk őket a Ki mit 
tud?-bán a legjobb rockzenekarként, az országos 
videó fesztivál döntőseként és az MTV „Most” című 
műsorában az Év zenekaraként.

önálló nagylemez kiadása előtt állnak, de ze
nei anyaguk kazettán már megjelent.

Ajegyek ára előreláthatólag: 150 Ft.
A  koncerten, előzenekarként, fellépési lehető

séget kívánunk biztosítani algyői vagy algyői érde
keltségű együttesnek. Ha van érdeklődő, Jelentkez
zen minél gyorsabban a részletek megbeszélése 
végett a Faluházban.

A ár. Tóth Háziorvosi B t 
—  tájékoztatja Önt —

d n .  T ó t N M á r ía

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 994. MÁjus tavi reincIeIése

02— 05-ig 8— 12 óráig
09— 13-ig 13— 17 óráig
16— 20-ig 8— 12 óráig
24— 27-ig 13— 17 óráig
30— 31-ig 8— 12 óráig

A következd táppénzes felülvizsgálat időpontja:

1994. május 20-án 8—11 óráig

1994. május 27-én dr. Tóth Máriát 
dr. Bellányi Dénes helyettesíti.

+ 1 1+
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„Maradj Vetünk... ”
Hogyan történt a feltámadás? Ezt nagyon sze

retnénk tudni, ám erről nem tudósítanak az evangé
liumok. Arról viszont értesülünk, hogy ml történik 
az emberekkel, ha találkoznak a Feltámadottal.

Ez esetben a találkozás út. A  találkozás követ
keztében az útirány döntően megváltozik.

„Ketten közülük még aznap (húsvéti egy Em- 
mausz nevű faluba mentek. Közben beszélgettek 
arról, ami történt Egyszer csak Jézus csatlakozott 
hozzájuk, de nem ismerték föl. Megszólította őket: 
„Miről társalogtok itt az úton?" Azt felelték: „A 
názáreti Jézusról, aki nagy hatású próféta volt, de 
halálra ítélték. Mi viszont azt reméltük, hogy őfogja 
megszabadítani Izraelt. Igaz, néhány közénk tarto
zó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál 
voltak, de nem találták a testét.” Erre ő így szólt: 
„Ti oktalanok. Hát nem ezeket kellett elszenvednie 
a Messiásnak?” Aztán megmagyarázta az Írást. 
Közben odaértek. „Maradj velünk, mert már estele
dik és lemenőben van a Nap” — kérték. Betért 
tehát, hogy velük maradjon Asztalhoz ültek, ke
nyeret vett kezébe, megáldotta, megtörte és oda
nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és fölis
merték. De ő eltűnt előlük. „ Ugye lángolt a szívünk, 
mikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az 
írásokat" — mondták egymásnak. Még abban az 
órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. 
Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. 
Azok ezzel fogadták őket: „Az Úr valóban feltá
madt". Erre ők is elbeszélték, ami velük történt." 
(v.ö. Lk 24, 13-35)

KI volt ez a két ember? A  két vándornak nem 
tudjuk meg a nevét. Nem a legszűkebb tanítványl 
körhöz tartoznak. Valószínű, hogy nem a szemé
lyük fontos, hanem viszonyuk a Keresztrefeszített- 
hez, a Feltámadotthoz. A  történet általában a ke
resztény embert tartja szem előtt: arról a kapcso
latról beszél, mely közte és Krisztus között fennáll.

Hová mennek? Emmauszba. De talán azt kelle
ne mondanunk, hogy majdnem mindegy, a fő az, 
hogy el minél távolabb attól a helytől, ahol elveszí
tették a reményt, ahol minden értelmetlenné vált. 
Menekülnek, de szívük nehezen szakad el ettől a 
helytől, ezektől az eseményektől. Kettesben mennek, 
összeköti őket a tanácstalanság, az értetlenség. Sze
retnék megoldani a rejtélyt, megérteni azt, ami lesúj
tott Jézusra és így rájuk Is. Az ismeretlen útitárs nem 
akaij a elterelni a beszélgetést arról, ami foglalkoztat
ja őket. Nem mondja: „Ugyan, felejtsétek már el, mi 
történt, inkább beszéljetek másról”. Inkább arra 
buzdítja őket, hogy gondolják át még egyszer alapo
san azt, ami történt. Nem lehetne esetleg másként 
érteni?! Nem akar fátylat borítani arra, ami letaglóz

za őket, inkább új megvilágításba akarja azt helyez
ni. Elfogulatlanul találkozik azokkal, akik elfogul
tan, lebénultan gondolnak mindarra, ami történt. 
Ők elmondják szertefoszlott reményüket, a kereszt
halál katasztrófáját, az üres sír miatti ijedelmüket. 
Ha valakit istenkáromlás miatt elítélnek, hogyan 
lehet az a Messiás?! Jézus pedig új szemszögből 
láttatja az eseményeket. „Hát nem ezeket kellett 
elszenvednie...?"

A tanítványok számára a feltámadás nem a 
kereszttől való szabadulás volt: Jézus útja is tény 
maradt. De azáltal, hogy a Feltámadottal találkoz
nak, megtanulják új módon látni a keresztet is. 
Ahonnan idáig menekültek, most bátran közeled
nek oda.Maga Krisztus tárta föl így az írások, és 
az események értelmét, erre a tanítványok maguk
tól nem Jutottak el. A  tanítványok számára érthe
tetlen és félelmetes, hogy Isten akarata a kereszt
halálban nyilvánult meg. Reményükkel együtt hi
tük is összeomlott. Lehet-e bízni még egyáltalán 
valamiben? — ez a kérdés gyötörte őket. Hiszen ha 
egyáltalán várunk valamit Isten hatalmától, akkor 
az az, hogy megőrizzen, vagy legalább kimentsen 
minket a bajból. Isten mégis a keresztre Irányítja 
Jézus útját. Ez az oka a tanítványok menekülésé
nek, rémületének. Alapjaiban rendült meg az Is
tenbe vetett bizalmuk.

Istentől azonban idegen a világ nyomorúsága. 
Félelmetesen nagyszerű felismerni azt, hogy Isten 
nem vágyaink teljesítője, hanem ott rejtőzik az élet 
ellentmondásaiban is. Vajon Isten mivel bizonyítja 
be Inkább hatalmát: ha a halált távol tartja magá
tól, vagy ha magára vállalja? Nem annál nagyobb 
a halál hatalma, minél inkább menekülünk tőle? 
Jézus Krisztus Istene azonban kiteszi magát a 
halálnak, csak így törheti meg annak hatalmát. 
Ezért árad az ő szabadító hatalma, élete, dicsősége 
éppen a Megfeszítettből. Élni véges, törékeny éle
tünket — a Keresztefeszített és Feltámadott ad 
ehhez bátorságot és szabadságot.

A két tanítvány megsejti, hogy a teljes sötét
ségben milyen döntő számukra az Ő Jelenléte. 
Ezért a kérés: „Maradj velünk...” Jézus a közös 
étkezésben kapcsolatot teremt, megnyitja, szabad
dá teszi az embert, bátorságot ad, örömet fakaszt. 
Ami futó találkozásnak tűnt, boldogító együttléte,
bátorító találkozássá vá lt:.... lángolt a szívünk...”
Vissza is térnek oda, ahonnan menekültek. Az a 
hely, ahol reményeik „széttörtek", újból az ígéretek 
helye számukra.

Társaikkal, akik hozzájuk hasonlóan remény
telenül kétségbeestek, megosztják örömüket, 
amely attól származik, aki az új élet forrása és 
kezdete.

Balogh József

MÁJUS



10 Algyői Hírmondó

Betty Trat/ers: Azonos hullámhosszon

U. rész
Pár hét múlva már szinte természetes volt, 

hogy együttjártak. Igaz voltak még mindig irigy 
pillantások, de nem érdekelte őket, Gábor és Alexa 
az Ideális pár voltak. A  magas, barna hajú fiú a 
magas, barna hajú lánnyal. Tökéletesen összeillet
tek. Egyik nap az Iskolarádión felhangzott Gábor 
kedvenc száma, születésnapja alkalmából az egyik 
osztálytársa vezette ma a műsort, és az osztály 
nevében küldte neki az Aerosmith: Ciyin’ — Sírás 
című számát.

— „Sírtam, mikor találkoztunk, ma már in
kább felednélek, a szerelem egy édes kín...” — szólt 
a hangszóróból. Ezt a számot Alexa is szerette, és 
néha-néha elsírta magát rajta. A  múltkor erre a 
számra lassúztak Gáborral és a fiú úgy szorította, 
mintha soha többé nem akarná elengedni. Délután 
elmentek a ligetbe sétálni.

— Az a legszebb születésnapi ajándék, hogy 
velem vagy. — mondta a fiú kedvesen, de Alexa 
mintha egy szomorú szikrát látott volna a szemé
ben.

— Miért pont engem választottál, hiszen 
annyian szerettek volna még veled járni. Nem? — 
kérdezte a lány.

— Igazad van. De te voltál a legszebb és a 
legkedvesebb. A  többiek mind felszínesek és bu
ták. Meg vagy elégedve a válasszal?

— Tökéletesen. — felelte a lány és megcsókolta 
a fiút.

— Hétvégén nem leszek itthon.
— Miért? Valami baj van Gábor? — kérdezte 

ijedten a lány.
— Nincs semmi. Csak dolgom van, ne aggódj.

— mondta Gábor és megajándékozta a lányt egy 
gyönyörű mosollyal.

Hétvégén a lány éppen kilépett egy üzletből, 
amikor megpillantott egy fiút. Pont úgy nézett ki, 
mint Gábor. Magas, izmos testalkat, rövid, barna 
haj és még a motoija is ugyanolyan volt.

— Ugyan Alexa, biztosan képzelődsz, hiszen 
Gábor nincs Is a városban. — mondta magában a 
lány. Különben is a fiú a kórházba ment be és 
Gábornak semmi dolga ott. — legalábbis ezt gon
dolta Alexa.

Na de ne vágjunk a közepébe!
— Minden eredmény pozitív, itt semmit nem 

lehet tenni.
— Az nem lehet. Semmilyen megoldás sincs?
— Csak a kemoterápiás kezelés. Gábor, figyel

jen rám! Ez nagyon fájdalmas dolog, amúgy pedig 
másfél-egy éve biztosan van hátra. — próbálta

vigasztalni az orvos. Gábor elkesedve szorította 
ökölbe a kezét.

— Nem érdekel milyen fájdalmas. Van miért 
élnem, és nem fogok csak úgy a másvilágra költöz
ni. Segítsen rajtam, hiszen azért van itt! — kiáltot
ta a fiú kétségbeesetten. Alexára gondolt, akit 
becsapott, hiszen az nem Is tudott semmiről. Az 
egész körülbelül két hónapja kezdődött, amikor 
egyik reggel alig bírt felkelni, homlokán verejték 
gyöngyözött és hányingere volt. Még aznap elment 
az orvoshoz, aki különböző vizsgálatokat végzett el 
rajta. Két hete tudta meg a szörnyű Igazságot, 
ekkor már Járt Alexával, de nem merte elmondani 
neki. Az orvos úgy fogadta mint máskor, de amit 
mondani akart neki, az nem volt átlagos. Gábor 
majdnem elájult, mikor meghallotta: a diagnózis 
szerint leukémiás ...

(Folytatjuk.)

BISZTRÓ AJÁNLATA
KihORílÁSRA elŐfiZETÉSES ÉlkEZTETÉST VÁIIaIunI< 

1 0 0 , —  Fí/koiviplETT Actaq.

ÉíUpRÓl A NApi helybEINi ÉTkEZTETEST ÍS 

bizTOSÍTjuk.

VÁRjuk kEdvES VENdÉqEÍNkET!

M O L T E C H

Ékszíj- és görgőslánc kereskedés

KÍNÁLATUNKBÓL:
» Ékszíjakat » 1"-os Görgős láncokat
» Kombájnszíjakat » 3/4"-os Görgős láncokat
» Átlapoltszíjakat » 1/2"-os Görgős láncokat
» Generátorszíjakat » Duplex kivitelben is
» Vezérmúszíjakat » Triplex kivitelben is
» Variátorszíjakat » Patent szemeket

» Szállítószalagokat 
» Száll rtóhevedereket 
» Fortschritt védőujjakat

MOLTECH-GUMEL 
Ékszíj- és görgőslánc szaküzlet 

Szeged, Bólyal u. 10.
Telefon: (06-62) 312-998, 324-280, 312-021 

Fax: (06-62) 481-564
V _________________________________________________________ ____________________________________________________ /
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Válogatás a Faluház 
májusi programjából

6-án 1530 órakor Varrótanfolyam.
18 órakor Fitness torna.

7-én 9— 11 óráig Varrótanfolyam.
9-én 18 órakor Fitness torna.

11-én 18 órakor Fitness torna.
18 órakor A Hírmondó szerkesztőbizottsági

megbeszélése.
19 órakor Gazdakör.

12-én 17 órától Ping-pong verseny.
Nevezés a helyszínen.

13-án 17 órakor Fiataloknak találkozó.
17 órakor Ping-pong verseny.
18 órakor Fitness torna.

14-én 18 órakor Tini disco.
17-én 18 órakor Fitness torna.
18-án 18 órakor Fitness torna.
20-án 18 órakor Fitness torna.
22-én 20 órakor Pünkösdi bál
24-én 18 órakor Fitness torna.
25-én 18 órakor Fitness torna.
27-én 18 órakor Fitness torna.
28-án 14 órától Gyermeknapi rendezvény. A  leg
szebb gyermekarc pályázat eredményhirdetése. 
Szellemi és Játékos vetélkedő.

Programon kívül a ház szakkörei és klubjai a 
megszokott időben működnek minden héten: 

Kedd 16— 19 óráig: Néptáncpróba.
Minden második héten szerdán 16 órától Kis

mama -klub.
Minden héten csütörtökön 17 órától Nyugdí

jasok klubja.

Megnyílt a Faluház büféje

Kínálatunkból:
• üdítő:
• kávé;
•Jégkrém;
• hamburger;
• szendvicsek;
• cukorka, csokoládé.
Egyéb szórakozási lehetőségek: biliárd, video

játék.
Nyitva tartás: hétfő: SZÜNNAP

kedd, szerda, csütörtök: 14—  20 óráig; 
péntek: 14—22 óráig; 
szombat: 10—22 óráig; 
vasárnap: 10—20 óráig.

Óvodai információ
ANYÁK NAPJA az óvodában május 5—6-án 

1530 órától.
Szülői értekezletek:
Május 10-én 17 órakor 2. nagy-középső cso

portban (Szalainé).
Május 11-én 17 órakor nagycsoportban (Ba

kos Dezsőné).
Május 16-án 17 órakor 1. kiscsoportban (Pa

ta kiné).
Május 17-én 17 órakor középső csoportban 

(Klement Jánosné).
Csoportos fényképezés május 20-án (pénte

ken) 9— 12 óráig, a csoportkép ára 90,— Ft/db.
Bábszínházi előadás: május 13-án 10 órakor: 

Törpike bérlettel; május 25-én 10 órakor: Kiskacsa 
bérlettel

„Mozgó mesebolt” az óvodában május 31-én 
930 órakor. Belépődíj 50 Ft/fő.

Évzáró ünnepély a nagycsoportosoknak Jú
nius 4-én (szombaton) 9 órától. Csoportonkénti 
műsorkezdés későbbi hirdetmény szerint.

Takarítási szünet 3 hét; augusztus 1— 19-ig, 
amennyiben nagyobb karbantartási munkára kerül 
sor, úgy egy héttel meghosszabbodik. Kéijük a ked
ves szülőket, hogy ez idő alatt a gyermekek elhelye
zéséről szíveskedjenek gondoskodni. Elhelyezési 
gond esetén forduljanak az óvodavezetőhöz.

Recept

Olcsó májgombóc
4 személyre (fagyasztóba Is sokáig eláll):
15 dkg szelőmájas 2 kávéskanál vöröshagy

mát, Jó marék vágott petrezselyemzöldet, piros
paprikát, vegetát, sót ízlés szerint, két egész tojást 
nyersen, az egészet jól összekavarni liszttel, hogy 
galuska keménységű legyen. Evőkanállal a levesbe 
szaggatjuk és 10-15 percig főzzük.

Vargáné Bajusz Irma

Helyesbítést kérünk: a március 15-i ünne
pély felelőse Feiszné Tóth Katalin.

Kissné B. Lídia

MÁJUS
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Atqyő történelméből
Vízszintes: 2. Algyő két 

f ő  történelmi funkciója
(zárt betűk: F, T, L). 13. Afri
kai ország. 14. Osztrák város.
15. Strázsa. 16. Hidrogén, 
foszfor, nitrogén. 18. Dán és 
spanyol gépkocsik jelzése.
19. Tagadószó. 20. Spanyol 
orvosi Nobel-díjas 1959-ben.
22. A  nyelvnek viszonylag 
önálló egysége. 23. Európai 
országból való. 25. Lengyel 
nagyváros. 26. Sejt. 28. Aprí
tó. 29. Női énekhang. 30. A 
szabadba. 31. Földbe elrejt.
33. Pinceszag. 34. Ajtó azo
nos hangzói. 35. Régész örö
me. 37. Görög betű. 39. Ger- 
mánlum. 40. Algyő ehhez 
az uradalomhoz tartozott 
(zárt betűk: P, I). 42. Némán 
súgói. 44. Névutó. 45. Jegy
zetet elrontott. 46. Fény szé
lei! 47. ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete.
49. Valós. 50. Uruguayi és 
spanyol gépkocsik jelzése.
51. Szűr. 53. Tölti. 54. Számí
tógépes m em óriabővítési 
rendszer. 56. Trehány. 59. Li
banoni gépkocsik jelzése. 60.
Kés része. 61. Ellentétes kötőszó. 62. Farmermár
ka. 64. Énekesmadár. 66. Citroen gépkocsitípus. 
68. Főzőedény. 70.... Sándor — regény- és dráma
író, Bródy Sándor fia. 72. Görkorcsolya része.

Függőleges: 1. Küzdött. 2. Rádiókészüléken a 
középhullámhossz Jele. 3. A  padlásról lecipel. 4. 
Gabona. 5. ... cár — gépkocsimárka. 6. Cink. 7. 
Rangjelző szócska. 8. Somogyi község. 9. Békafaj
ta. 10. Bibliai pradicsomot. 11. Szelén. 12. álldo
gál. 13. Algyő hírét 1965 óta ez az esemény 
teremtette meg (zárt betűk: É, Á, Ö, R). 17. 
Főnök a boltan. 21. Magyar, német és thaiföldi 
gépkocsik Jelzése. 22. Csak félig sért! 24. Község 
Pest közelében. 26. Algyő mai helyén egy 1138- 
as oklevél ilyen nevű. települést említ (zárt 
betű: E). 27. Az egyik hónap. 30. Ébreszti. 32. 
Versenyló fajta. 35. Lantán és oxigén. 36. Előadó, 
röv. 38. Zúdít. 41. Repülőgéptípus. 43. Szent folyó 
Indiában. 46. Az egyik irányba. 48. Azon a helyen. 
51. Dell azonos hangzói. 52. Az egyik Győ (zárt 
betű: G). 55. Az egyik napon. 56. A  másik Győ. 
58. Megpihen. 59. Bokszmérkőzés helye. 63. Nap

szak. 64. Orosz gépkocsik jelzése. 65. Kevert óra! 
67. Fordított növény. 69. Morzehang. 70. Kiejtett 
mássalhangzó. 71. Edgárban van!

Sz. G.

i FITNESS torna a Faluházban!jLJ| j

: Minden héten i

i szerdán 18— 19 óráig \

\ Jelentkezés a helyszínen] j
l.................................................... .TttTT..............J
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