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Algyői Hírmondó

A KÉPVISELŐK VÁLASZAI
Két részönkormányzati képviselő válaszát kö

zöljük korábban feltett kérdéseinkre, most frissí
tésképpen ezeket Is elismételjük.

1. Hogyan látja Algyőfejlődését 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 önkormány
zati választáson?

Bakos József Válaszol
1. A  rendszerváltás, amely nem minden terü

leten hozta meg a remélt változásokat, szerencsére 
Algyőnek kedvező feltételeket biztosított azzal, 
hogy megalakulhatott a Településrészi Önkor
mányzat. Ezzel lehetőség nyílott arra, hogy helyi 
érdekű dolgokban Itt helyben születhessenek dön
tések. Igaz; továbbra Is maradtunk a várostól füg
gőségi viszonyban, de ez ebben az esetben így volt 
helyes.

Feltétlenül látnunk kell azokat az eredménye
ket, amelyeket ez idő alatt értünk el, illetve azokat 
a beruházásokat, amelyek elkészültek vagy éppen 
folyamatban vannak.

Ezek közül azt hiszem legjelentősebb a Falu- 
ház megépítése, és Itt most had’ adjam át a további 
eredmények ismertetésének lehetőségét annak a 
személynek, aki ebben a dologban is véleményem 
szerint legilletékesebb. Tudnunk kell azt is, hogy 
ezek a beruházások olyan nagymértékű pénzösz- 
szegeket emésztettek fel, hogy ez Algyő életében 
eddig példátlan volt. Ezt az összeget viszont Szeged 
város költségvetéséből kellett kiharcolni és Itt nagy 
szerepe volt a „vezérképviselő személyének”, aki 
jelen esetben az áltálam Is nagyra becsült Piri dr. 
Azt hiszem túlzás nélkül állíthatom, hogy nélküle 
ezek a dolgok elérhetetlenek lettek volna. Tehát az 
ő munkája az elért eredmények felsorolásához fel
tétlen kompetenciát Jelent.

2. Minden esetben le kell szögeznem, hogy 
égbekiáltó nagy dolgot nem műveltem. Azt tettem 
amit minden normálisan gondolkodó a közösség 
és a szülőfaluja érdekében tenni akaró ember tett 
volna az én helyemben. Vallom, hogy egy közössé
get nem feltétlen a látványos produkciókkal és 
hangos szólamokkal lehet szolgálni. Természete
sen némi látványra szükség van, de mint minden
ben, itt is a háttérmunkának nagy jelentősége van.

Amiben leginkább tudtam munkálkodni, mi
vel vállalkozásom is helyhez kötött, az a környezet

védelem, a „szemétkérdés”. Sajnos rajtunk kívül
álló okok miatt ez még sokáig kérdés marad. Hogy 
mire vagyok büszke? Talán ezt nem így monda
nám, mert úgy gondolom, hogy a büszkeség bizo
nyos mértékig keménységet Jelent. Most hogy a 
világ felborult és az egzisztenciális aránytalansá
gok meglepő fordulatot vettek, természetesen az 
anyagi Javak alakulása miatt sokkal inkább az 
alázatosságnak kellene szerephez jutni. Tehát úgy 
mondanám, hogy nagy öröm számomra, hogy részt 
vehettem egy olyan közösségi munkában, amely 
egyértelműen a település érdekét szolgálta. A  Fa
luház megépítése megteremtette az alapokat egy 
olyan kulturális igény kielégítéséhez, amely remé
lem meghatározó lesz a felnövekvő nemzedék szel
lemiségének kialakulásában.

• Továbbá végtelenül örülök annak is, hogy a 
megnyitó ünnepségen személyes közreműködé
semmel és fiamnak, Gábornak nyitótáncban való 
részvételével az ünneplőknek örömet szerezhet
tünk.

3. Hogy vállalnám-e a következő négy évet? 
Hát igen ez több szempontból elgondolkoztató. 
Vannak keserű tapasztalataim, amelyek a lakos
ság egy részének tudatlansága, vagy félretájéko- 
zottsága miatt alakult ki és ez feltétlen negatív 
érzést váltott ki bennem. Viszont nem tudom el
képzelni, hogy e miatt örökre hátat fordítsak a 
helyi politizálásnak, amit természetesen továbbra 
is a köz érdekében tennék. Ehhez, úgy gondolom, 
nem feltétlen szükséges a testületben való résztvé- 
tel. Ezért szívesen alulmaradnák, olyan jelöltekkel 
szemben, akikről tudom, hogy munkájukkal haté
konyabban tudják elősegíteni a falu fejlődését. 
Abban biztos vagyok, hogy a hatékonyságot nem 
a pártokhoz való hovatartozás határozza meg. Sze
rencsére ezt a közel négy évet nem az Jellemezte. 
Ismerve a választások várható eredményeit, elkép
zelhető, hogy ezután más szelek fújnak. Remélem 
nem lesz olyan erős, hogy a kifordított köpönyege
ket visszafordítsa.

Zántó Csaba Vátaszol
1. Az elmúlt négy évben Algyőn a fejlődés a 

Faluházat nem nézve is igen Jelentős fejlődésen 
ment keresztül. Hiszen elkezdődött a szennyvízel
vezetés és kezelésének programja, azaz épül a 
szennyvíztisztító telep és a hozzávezető szennyvíz
csatorna. Kohósalakos utak épültek. Biztonsá-

(Folytatás a 3. oldalon)
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ságossá vált a falu ivóvízellátás^. Egészségügyben 
az orvosellátottság Is javult. A  képviselő-testület 
támogatásával Immáron 3. éve van helyi újság. 
Vállalkozók révén a falu ellátottsága is javult.

2. Időközben kerültem be a testületbe, így 
személy szerint a testület döntéseit, melyeket Jó
nak ítéltem, meximálisan támogattam. Viszont si
került a részönkormányzat és az egyház közötti 
kisebb súrlódásokat elsimítani, és így a jó kapcso
latot kialakítani.

3. Amennyiben a falu lakossága úgy érzi, hogy 
megfelel az én szerény személyem, akkor esetleg 
elvállalom az újabb megmérettetést.

Algyői Hírmondó__________________

Lapozgatás az emlékekben
„Ma sem volt könnyű élni, 
nem lesz könnyű sohasem, 
de mindig érdemes volt, 
s érdemes lesz — hiszem.”

(Váci Mihály)

Magányosan, egyedül él otthonában TÖRÖK 
ETELKA — tanítónő. Sajnos betegsége legyengí
tette, de nem hagyja el magát— hiszen csengetésre 
bárkinek kaput nyit és kedves megszólítással fo
gadja — Csillagom! Látom mozgásán a fáradságot, 
de boldog, ha valaki meglátogatja és valakinek 
elmesélheti emlékeit, élményeit.

— „A helyi újság, a Hírmondó általad csak 
most került a kezembe, még sohasem kaptam, 
nem láttam. Örülök, hogy olvashatok a helyi dol
gokról. Ezáltal Jutott tudomásomra a FALUHÁZ 
átadása — gyönyörű ez az épület. Érdekel minden 
ami a faluval kapcsolatos, ha lehet meg is rende
lem az újságot.”

Akkor arról sem hallott, hogy a nyugdíjas pe- 
dagósukokatfelkeressük és sorsukról beszélgetve 
néhány gondolatot közéteszünk.

— „Örömmel fogadom ezt a kezdeményezést,
— akkor mesélek: 1944. december 4-én kezdtem 
tanítani Algyőn, akkor Moldovai volt az igazgató. A 
családomban senki sem volt pedagógus, de én a 
fejembe vettem, hogy tanító leszek. Édesapám egy 
üszőt adott el, hogy tanulhassak. Nagyon nehéz 
körülmények között Jártam iskolába. Akkor tandí
jat kellett fizetni és ha nem lett volna a tehértartás, 
akkor nem tudtak volna taníttatni a szüleim.

5 éves képzőt végeztem 21 évesen. Első tanító 
voltam Sövényházán. Nagyon szerettem tanítani.

3

A kisgyerekek szerető tekintete, simogatása volt az 
éltető erőm. Még nyugdíj után is vállaltam a mun
kát, a Kodály-téri iskolában tanítottam 4 évig, 1 
évre átmentem az óvodába, — Jól éreztem magam. 
A Közművelődési Irodától most kapom meg az 
„ARANYOKLEVELET”. Ez törvényesen is jár, de 
akkor is nagyon boldog vagyok és örülök neki. A 
Szolgálati Emlékérmem is megvan.

Ez nagyon szép elismerés, amely a sikeres 
fáradoznának eredménye. Látogatják e régi tanít
ványai?

— „Legutóbb a Gonda Irénke, Gergely Manyi, 
Bakos Veronka találkozóra hívtak, de nem tudtam 
elfogadni a meghívást, mert a betegség ügyetlenné 
tett. Nem birom a kaijaimat, a Járókával bizton
ságosan közlekedek, de csak a lakásban. Nem 
tudok menni sehova, a sógornőm sokat segít, ő 
vásárol be, az óvodából hordja az ebédet.

Ha nem lennék beteg, akkor nem volna semmi 
baj, szívesen talákoznék a tanítványaimmal; bizto
san szeretettel vennének körül. Elvinnének, de 
nem akarok senkit terhelni az én bajommal. Van 
ugyan egy sérelmem, amit nem tudok elfelejteni — 
az algyői tantestületben egy kolléga nagyon meg
sértett. Amikor nyugdíjba mentem és helyettesí
tést vállaltam, megjegyzést tett: — Hát te még 
mindig itt vagy? — En azt válaszoltam: — Engedel- 
medre még holtan is itt leszek, mert itt is lakom!”

A tanítványokra viszont szeretettel gondolok. 
Még most is, ha bárkitől, bármit kérek, szívesen 
segítenek. Jelenleg úgy van ez ,— ha nem látják az 
embert, akkor elfej étik.”

Milyen élményeire emlékszik szívesen?
— „Emlékszem a régi kultúrházban megren

dezett anyák-napi ünnepélyekre. Meghatóak vol
tak. Sokszor előveszem a fényképalbumot és néze
getem. Mint nyugdíjas tanító megkértek helyette
sítésre egy második osztályba. Végignéztem a gyer
mekeken és egy kislány hegyes tekintetében édes
anyja tekintetét láttam. Szúrós szemű csöpet — 
tudtam, hogy ismerem — valakinek a kislánya s 
rájöttem, hogy Bakos Veronka, volt tanítványom 
leánya. Otthon is elmesélte, hogy milyen jó tanító 
nénivel voltak együtt. 70 év hosszú idő, ez alatt az 
idő alatt sokat felejt az ember, nem igen emlékszem 
a nevekre.

Szegeden utaztam a villamoson és egy család 
állandóan rám figyelt, már kezdtem zavarba jönni. 
Egyszer megszólítottak — „Tessék mondani nem a 
Török Etelka tanító néni?” — De igen — válaszol
tam, és abban a pillanatban megismertem Pataki 
Jenő tanítványom. Ezek az élmények számomra, 
sajnos egyre ritkábbak.”

(Folytatás a 4. oldalonJ
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4 Algyői Hírmondó

A  fényképalbumot lapozgatva felsorolja né
hány régi tanítványát: Budai Éva komoly kislány 
volt, Vida Zsuzsa kedves, barátságos teremtés és 
még sorol a név : Farkas Annuska, Vígh Andriska, 
Bús Nisl, Pataki Margltka, Horvát Józsika.

Akkor a „Sárga” Iskolába tanította az elsősöket. 
A  tantestületből a mai napig levelez Grószné Ildikó 
tanító nénivel, ha ő Algyőnjár, mindig meglátogatja. 
Fülesné is sokszor felkereste. Szeretné, ha Gubacsi- 
né Rózsaika is meglátogatná, hiszen gyakran tartóz
kodik Algyőn, szívesen beszélgetne vele.

Régi képek láttán régi emlékek idéződnek fel. 
Egynéhány volt tanárainkat látva a fényképen kí
váncsiságot ébresztett bennem.

Etelka néni tud-e valamit róluk?
— „Semmit. Ez a Karácsonyi igazgató társasá

ga; Lakos Pál, Szatmáriné, Adrigánné, Tóthné (Gi
ziké) a rendőrség még ma is gondozza a síij át. Maár 
István, Rezek Etelka, Várkonyi László, Kunszabó 
Babi, Szavas Jutka, Bozsó István, Czirok Magdi, a 
Pusztai házaspár. Ezek a képek önmagukért be
szélnek.”

Kíván-e üzenni tanítványainak az újságon ke
resztül?

— „Azt csinálják, amit kértem tőlük, neveljék 
a családjukat. Boldog vagyok, hogy megfogadják a 
tanácsomat. Eddig mindenkivel meg voltam elé
gedve, mert sok Jót hallottam róluk. Azt mindig 
reméltem, hogy a befektetett munka legtöbbször 
meghozza gyümölcsét. S a megértéssel, türelem
mel, szeretettel körülvett gyermek szívesen teljesít, 
könnyen kezelhető és hatékonyan nevelhető.”

Etalka nénit köszőntjük a pedagógusnap al
kalmából és gratulálunk az „aranyoklevélhez”.

Harsai Lászlóné

A hónap kérdései
1. A  kohósalakos utak eléggé rossz álla

potban vannak. Garanciális javításukra van-e 
lehetőség? Nyáron meglehetősen poros, szó 
van-e a portalanításukról?

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető.
Az útépítések minőségének ellenőrzésére a ga

ranciális felülvizsgálat keretében kerülhet sor. A 
múlt évben megépített kohósalakos utak garanciá
lis felülvizsgálatára ez évben fog sor kerülni A 
kohósalakos utak lezárásának ütemét a pénzügyi 
fedezet, valamint a beindult csatornahálózat-ge
rincvezeték építésének üteme határozza meg.

2. Milyen ütemben fogják lecsatornázni a 
falut? Melyik utca, mikor kerül sorra?

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető.
A  szennyvízelvezetés gerinchálózatának I. üte

me a Bartók B. u., Fazekas utca teljes hossza, 
Egészségház u. és a Búvár u. Egészségház u.-ig 
tartó szakasza. Befejezési határidő 1994. szeptem
ber 30. A  II. ütem a Téglás u.-nak a Kastélykert 
u.-tól a Géza u.-ig tartó szakasza, Süli A. u., Lőrinc
u., a Téglástól a Szamóca u.-ig, Géza u., Bányász
u.-tól a Kastélykert u.-lg, valamint a Kastélykert
u. Lőrinc u.-tól az óvodáig és a Patkoló utca. 
Befejezési határidő 1994. december 15. A  követke
ző ütemek kivitelezési munkál hasonló pénzügyi 
fedezetet feltételezve, az ez évihez hasonlóan fog
nak megvalósulni.

3. A  piactéren az asztalok szinte megköze- 
lithetetlenek a térdig érő fűben. Hova, kihez 
forduljunk, hogy rendbe tegyék?

Válaszol: Sebők Péterné kirendeltségvezető.
Az algyői piacteret a Piac és Vásárigazgatóság 

üzemelteti Az üzemeltetés feladatai között szerepel 
többek között a tér rendbetétele, jurqjírása is. A 
piactér rendbetétele érdekében a szükséges megke
resést a Piac és Vásárigazgatóságnak megküldjük.

SHOTOKAN karate indul 
a Fatuházban

Június 2-án indul a karate-tar\folyam a 
Faluházban. Az előzetes jelentkezések sze
rint több, mint 20 fővel. H a igény van rá, 
lehetőséget biztosítunk a továbbiakban is 
csoportok indítására.

tyiiüétdi díf: kát/i 160 ft.
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Algyői Hírmondó 5

Az Algyői Fatuház aratására emlékezve
Az Ősgyeviek Baráti Köre (ÖBK) 1992. július 

25-ikl szokásos évi baráti találkozójának műsorában 
szerepelt a „Ki tud többet Algyő múltjáról és jelenéről" 
című Játékos vetélkedő. Ennek egyik kérdése így 
hangzott: Melyik évben adták át rendeltetésének a 
Népházat (Ady Endre Művelődési Ház) és hol tart az 
új faluház építése? — A helyes választ az azóta el
hunyt Horváth Pál barátunktól hallottuk: 1935-ben 
és félkészen áll az új faluház.

Ekkor dr. Piri József, a városrész (Algyö) önkor
mányzati képviselője felállt és a vetélkedő zsűrijének 
különdíját ajánlotta fel annak, aki meg tudja monda
ni pontosan, mikor adják át rendeltetésének az új 
faluházat. A kivitelezés látható elhúzódása, a költsé
gek biztosításának nehézkességei miatt válaszadásra 
senki nem jelentkezett, vagyis a faluház építése befe
jezésének és ünnepélyes átadásának időpontja na
gyon bizonytalannak és távolinak tűnt. Sokan úgy 
vélekedtek, hogy az építkezésen csak a csoda segített!

Ezt követően nagy érdeklődéssel, de némi kétke
déssel olvastuk az Algyői Hírmondó és a Délmagyar - 
ország c. újságok esetenként megjelenő tudósításait 
az építkezés folyamatairól, sok helybeli és vidéken élő 
ősgyevi személyesen is ellátogatott a helyszínre, hogy 
lássa, hol tart a munka.

Az idei esztendő elején lehetett hallani arról, 
hogy „csoda fog történni”, azaz néhány hónapon 
belül mégiscsak elkészül az új faluház. S legnagyobb 
örömünkre, április közepén némileg váratlanul kéz
hez kaptuk a rózsaszínű meghívót, rajta a felemelő 
szöveggel: Tisztelettel meghívjuk Önt az Algyői Fa
luház ünnepélyes megnyitójára 1994. április 23-án 
10 órára.

Eljutott hozzánk az Algyői Hírmondó különszá- 
ma is, amely a megnyitó műsorának részletes közre
adása mellett felkéri a falu lakosságát az ünnepélyes 
átadáson való részvételre. Az ÖBK vezetősége soron 
kívül kellő számban fénymásoltatta a meghívót és 
postai úton eljuttatta a baráti kör minden vidéken élő 
tagjának a nagy eseményről szóló tájékoztatást. En
nek eredményeként nem mindennapi örömmel üdvö
zöltük a Vásárhelyen, Szegeden, Budapesten és más 
helységekben élő ősgyevieket, akik eljöttek az ünne
pélyes felavatásra.

A megnyitó pedig egyenesen csodálatos volt, 
amelyről sok videofilm, fénykép, rádiós hangszalag 
készült, megörökítve a Jelenlévők büszke és mosoly
gós tekintetét, elismerő megnyilatkozásait. Dr. Lippai 
Pál, Szeged polgármestere a „széleken” élő emberek 
kulturális és művelődési igényei kielégítésének segí
tése jegyében avatta fel és adta át a párját ritkító 
gyönyörű épületet. Teljesen jogosan méltatta a terve
zők és a kivitelezők áldozatos munkáját, dr. Piri Jó
zsef hosszú éveken át kifejtett szervező és összefogó 
tevékenységét és köszönte meg a faluház létrehozá
sában szerepet vállaló Alapítvány tagjainak támoga
tását. A megnyitó utáni fogadáson pedig szintén nem 
mindennapi élményben volt részünk, de üríthette 
poharait az ünnepélyes esemény tiszteletére a falu

ház melletti sátrakba belátogató több száz főnyi ér
deklődő is.

A megnyitó ünnepség műsora egyébként két na
pig tartott, amelynek keretében mindenki megtekint
hette, élvezhette a neki tetsző előadásokat, bemuta
tókat, kiállításokat és a ritkaságszámba menő esti 
tűzijátékot.

Közben volt időnk arra is, hogy visszatekintsünk 
a falunak az elmúlt évtizedekben folytatott kulturális 
munkájára, a régi művelődési ház életére. Mi, az 
Idősebb generáció tagjai még jól emlékszünk a „Nép
ház” háború előtti mozgalmas életvitelére, de különö
sen a felszabadulás utáni, a falusi fiatalok seregét 
befogadó nagy irányváltásra, a kultúra és a művelő
dés tömegessé válására. Ezen házhoz kapcsolódik 
fiatalságunk sok boldog emléke, életünk számos ese
ménye. S később itt kapott helyet a hagyományőrző 
népi együttes, a nyugdíjas klub és más társadalmi 
szervezetek. És az is bizonyos, hogy Eke József igaz
gató neve bekerül a régi művelődési ház emlékköny
vébe, amely mostanra igencsak „megöregedett” és egy 
új épület tető alá hozása elodázhatatlanul szükséges
sé vált.

A „helycsere” megtörtént, az új faluház építése, 
berendezése kb. 50 millió forintba került, amelynek 
javarészét a városi önkormányzat biztosította. De 
nem kevés az az érték sem, amelyet a helybeliek 
„tehója", pénzügyi támogatásai, munkafelajánlásai 
jelentettek és az az összefogás, ami pénzzel nem 
mérhető. Az Ősgyeviek Baráti Köre büszke arra, hogy
— ha szerény mértékben is — pénzbeli adományával 
hozzájárulhatott a költségek fedezéséhez. Most ránk, 
az „újbirtokosokra” hárul az a feladat, hogy állagában 
és külsőségeiben is megőrizzük a kultúra házát, min
dennapi életünk különös színterét.

A megnyitón szereztünk tudomást arról is, hogy 
a Faluház igazgatására Molnárná Vida Zsuzsa, a 
könyvtár eddigi vezetője kapott megbízást. Az ÖBK 
nevében szeretettel köszöntjük Őt új szerepkörében 
és kívánunk a munkájához sok sikert és örömet. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy a falu lakói mindig 
útban lesznek a Faluházban, mert életük formálásá
ban és tartalmasabbá tételében igénylik a szépet és 
a jót, amit itt vélnek megtalálni. Mi, az Ősgyeviek 
Baráti Köre is szeretnénk helyet kapni a kultúra eme 
szentélyében, s szeretnénk munkánkat beilleszteni a 
Faluház mindennapos tevékenységébe. Nagy örö
münkre szolgálna, ha az idei Anna-napi búcsúhoz 
kapcsolódó (júl. 30-iki) baráti találkozónkat már itt 
tarthatnánk meg, erősítve a helybeliek és az „idegen
be szakadt” ősgyeviek elszakíthatatlan kapcsolatát.

S amikor örömkönnyeinktől meghatva köszönt- 
J ük az új Faluházat, kívánunk a részére eredmények
ben gazdag, hosszú életutat.

Igaz barátsággal:

Harsai László Dombi Gyula
elnök üv. titkár
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PEÚAGÓGUSMP
Június első vasárnapján köszöntjük tanítóin

kat, tanárainkat, nevelőinket, óvónőinket. Ilyen
kor ér véget a tanév, tehát itt a nagy alkalom, hogy 
megköszönjük egész éves fáradozásukat, türelmü
ket. Biztosan örülnek a köszöntőversnek.

TASNÁDI VARGA ÉVA:

TANÍTÓMNAK

Szép virágcsokromnak 
köszönt minden szála, 
nemfáradtál annyit 
év közben hiába!
Könyveim, térképem 
becsukódnak rendben, 
s megtelt füzeteim  
beszélnek helyettem.
Hófehér lapjukon 
betűk sokasodnak, 
mit nem tudtam tegnap, 
megtanulom holnap.
Oktattál neveltél, 
oly türelmes voltál, 
s velem együtt köszönt 
lásd az egész osztály!

Taníts még sokáig 
új szavakra, szépre, 
s őrizzem meg köztünk 
őrizzen a béke!

ANyAK NAPJA
Emlékezés Édes Anyukámra

Miért olyan édes szó az, hogy Anyu?
Olyan varázsa van, ha kimondom 
Egyszerűen elmúlik minden bajom.

A véredből lettem, kilenc hónapig 
hordoztál kis hasikádban,
És nagyon-nagy fájdalommal hoztál a világra. 
Gyögyörű szép cicikédből tejet adtál Nekem 
És a csinos karcsúságodat feláldoztad értem.

Az Én Anyukám volt a legszebb a világon 
Hosszú selymes aranyfényű haja 
Csak úgy szikrázott a napsugárban.
És édes mámontó illat szállt a nyomában

Csillogó két szeme csillogott, mint gyémánt kő 
A szeretet fénye volt benne oly gyönyörű 
Édes korallpiros ajka millió puszikát adott Nekem 
És ő volt az egyetlen aki mindig megértett Engem

De lassan elszálltak az évek 
Kicsi-kis fehérhajú öregasszony lett belőled 
Csillogó szemednek már megtörött a fénye 
De a szívedben a szeretet lángol örökre.

Nekem most is Te vagy a legszebb a világon 
Mert Anya csak egy van ezen a világon 
És most térdre borulok előtted 
Úgy köszönöm meg Neked az életemet

A kellemesen zsongó, bársonyosan simogató 
dallamos szél susogása
Vigye el Neked — a világon a legszebb üzenetet 
Édesanyám örökké szeretlek Téged.

Vers az Anyaságról
Csodálatos boldogságot éreztem 
Amikor annak idején én először kismama lettem 
Megéreztem azt, hogy egy édes picike 
Kis élőlény rejtőzködik bennem 
Terhességem első idejét nehezen viseltem 
De később sokat és Jó falatokat ettem.
Egyik éjjel arra ébredtem 
Kisgyermekem megmozdult bennem 
Kicsi szíve azt dobogta:
Anyukám, Én itt vagyok, nagyon kell 
Hogy szeressél Engem 
Nagyon nagy büszkeséggel viseltem 
Domborodó kis hasamat 
És éjjel-nappal cirógattam az én 
picike kis magzatomat 
Édes, bársonyos, rózsaszínű 
Kis talpacskák simogattak engem 
És ettő úgy megforrósodott a szívem,
És nehéz órám bekövetkezett 
Megszültem édes gyermekemet.
De az élet fonala tovább halad 
Az évek peregnek és elmúlanak.
Én azóta már többszörös 
Nagymama lettem 
És az idő szép lassan elszállt 
felettem.

írta: Borbély Istvánné 
Gizi néni

Az algyői Szállást Biztosító Idősek Klubjá
nak lakója köszöntötte az édesanyákat Anyák 
napja alkalmából.
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Biokertészkedés
A „bio” Jelző az élő, a természet egészét tiszte

letben tartó felfogást fejezi ki. Teljes értékű, egész
ségünket elősegítő élelem csak élő talajon terem. 
Igen fontos, hogy mindenek előtt ne tekintsük 
magunkat semmiképpen a természet fölényes urá
nak. Vegyük tudomásul: nem ural, csak részei 
vagyunk a természetnek. Régi igazság, hogy amit 
a természet maga rombol el, azt előbb-utóbb helyre 
is hozza. De amit az ember semmisít meg, azt csak 
iszonyú áldozatok árán képes újra előteremteni. A 
termőtalaj Földünk 20—80 cm-es felső rétege. Jó 
ha elgondolkozunk azon, hogy űrrakétáink és 
atomerőműveink tövében is attól függ az emberi
ség megélhetése, hogy mennyit terem az a néhány 
centiméteres termőréteg, amely táplálkozásunk 
alapja. Ezek és hasonló gondolatok testesülnek 
meg a biokertészkedők szemléletében is.

Elsőként a komposztálásról szeretnék írni és 
arra biztatni mindenkit, hogy azonnal fogjon hozzá 
a komposztkészítéshez. Minden kertben kell kom- 
posztot termelni, mert ezáltal jelentős mennyiségű 
szerves anyag kerül vissza a talajba. A  komposzt 
életteret biztosít a talaj lakók millióinak, és Javítja a 
vízháztartást, lazítja a földet. A  levelek, zöldségfélék 
hulladéka, a gyep nyíradéka, az elpusztuló egynyá- 
riak a növekedési időszak végén, valamennyien gaz
dagok tápanyagban és pazarlás lenne elszállítani, 
vagy elégetni. A  pomosztálodás időigényes folyamat, 
ezért egy jól tervezett biokertben állandóan két kom- 
posztrakás legyen: amíg az egyik háborítatlanul ér
lelődik, addig a másikat folyamatosan feltölthetjük. 
Semmit ne hagyjunk kárbaveszni, ami komposztál
ható, tehát szerves anyag.

Ami nem kerülhet a komposztba:
• A beteg, vagy kártevőktől hemzsegő anyago

kat azonnal égessük el.
• A kitermelt burgonya fennmaradó szárrésze

it a gumó és szárrothadás miatt ne komposz
táljuk, hanem égessük el.

• A  főtt konyhai hulladék, maradék gyakran 
rothadni kezd, nyüvesedhet, fertőzővé vál
hat.

• Tarackos évelők gyökerét ne vessük a kom- 
posztra, mert ott tovább szaporodhatnak, ezt 
is égessük el.

• A gyomokat lehetőleg magérés előtt rakjuk a 
komposztra, utána már ne.

• Természetesen ne kerüljön a komposztra 
olyan anyag sem, ami nem bomlik el, ilyen 
az üveg és cseréptörmelék, konzervdoboz, 
műanyag stb.

Jó minőségű komposzt nem keletkezik magá
tól, meg kell érte dolgozni. Minden egyes adalékot

másként kell kezelni. A  fű nyíradékát rostos, dur
vább anyaggal pl. szalmával kell keverni, hogy ne 
kezdjen el rothadni. Sőt még felaprított újságpa
pírral is keverhetjük — színes újsággal nem — a 
papír is kiváló adalék a komposztban. A  nagyobb 
gyökerű és törzsű növényeket össze kell aprítani 
és úgy kerüljön a komposzthalomra. Ugyancsak 
kerüljön bele állati tárgya. Ez lehet baromfi, ga
lamb, istálló stb. trágya is.

Az anyagok összeérési ideje, illetve a komposzt 
beérésének leghosszabb ideje 2 év. Ennél sokkal 
rövldebb Idő is elegendő, ha egyforma anyagok — 
pl. őszi lomb — vannak a komposztban. A  kom
poszt tárolása a legegyszerűbb talajra rakott ha
lomtól kezdődően a legcsinosabb fából készült 
komposzttárolóig lehetséges.

Bakosné Fekete Mária
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Atqyő-Fattíház 
1994. június 5-én, 19 órakor

KÖZREMŰKÖDŐK:
Jarosiewiiz Jvíargit 

cBereczfcy Szilvia 

Csorba ^Elvira 
rDr. Ivánná Xismárton ttona 

OH agy CjabneLla 

cTokaji <rPáíma 

‘Bafló Sfintal 
rDr. Szűts István

ZONGORAKÍSÉRÖK:
Jíajosné Somogyvári íZlíz 

Jlakatos ‘Béla

BELÉPŐDÍJ: 100 Ft.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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..békémetadom..."
Háborúk az ex-Jugoszláviában, Rauandában, 

és több mint 50 helyen a Földön! Háborúk, amiket 
nem fegyverrel vívnak országon, községen, osztá
lyokon, családokon belül.

Sokszor erről szólnak a hírek, és Időnként ml 
is örvendünk annak, hogy megnyertünk egy szó
párbajt, hogy „győztünk”, bár az ilyen győzelem 
gyakran egy vereséggel ér fel.

De alkonyaikor, az est csendjében és békéjé
ben megszólal valami nagyon csendes, erős, igazi 
vágy hangja, és a béke, a harmónia után áhíto
zunk. És időnként csendesen, vagy hangosan só
hajtunk vagy kiáltunk Valakihez, akit erősnek, de 
ugyanakkor gyöngédnek és megértőnek is hi
szünk: „Adj békét, Uram!”

A  régi kor embere is nagyra tartotta a békét. 
Izajás (Ézsaiás) a „Békesség Fejedelméről” álmo
dik, mert az ő „uralma növekedésének és a béké
nek nem lesz vége” (íz 9,5.6). Sőt, „Ő maga lesz a 
béke’’ (Mikeás 5,4).

Azonban az ember nem ismeri igazán annak 
a Jónak a természetét, melyre minden vágya irá
nyul, és azok az utak, amelyeken el akaija érni ezt 
aj ót, az élet teljességét és boldogságát, nem mindig 
Isten útjai. Az élet keserű, fájdalmas tapasz
talataiból kell megtanulni, hogy miben is áll az 
igazi béke keresése. Nyitott szívvel felfedezhetjük, 
hogy a béke ajándékát Jézus Krisztusban nyújtja 
át nekünk Isten.

Ő, Jézus, a Hegyi Beszédben már azt mondta: 
„Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fia i” 
(Mt 5,9). Ennél nagyobbat, mint „Isten fiai”, nem 
is gondolhatunk el!

Jézus, aki ismerte az embert, annak legmé
lyebb törekvéseit, azt mondta a barátainak: „Az én 
békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, 
amint a világ adja.” (Jn 14,27).

A béke, Jézus szerint, nem egyszerűen az, 
hogy nincs háború, ahogy azt a világ gondolja. A  
béke inkább ajándék, amit Jelűiről” kapunk. „Is
ten ugyanis nem a zűrzavar Istene, hanem a békes
ségé." (lKor 14,33). Pál apostol is imádkozva kéri 
ismerősei számára, hogy: „A békesség Ura adjon 
nektek mindig, minden körülmények között békét.’’ 
(2Tessz 3,16)

Azonban Jézus békéje, mely az élet teljességét, 
a boldogságot is Jelenti, nem érkezik el hozzánk 
nélkülünk. A  mi közreműködésünkre, elfogadá
sunkra is szükség van. „Helyet” kell készíteni ma
gunkban ennek az ajándéknak a szív kiüresítésé- 
vel, azaz önző és kevély gondolatainktól, szándé
kainktól meg kell szabadulni. Ezáltal Neki készí
tünk helyet, mert ő maga a béke. Ha „helyet”

készítünk a szívünkben a másiknak, az embernek, 
ha elhisszük, hogy ő, a másik ember is Jót akar, és 
képes a változásra, ha elfogadjuk, hogy több út is 
vezet a cél felé, ha a másik mássága érték lesz 
számunkra, és nem botrány, ha észrevesszük, 
hogy másként is lehet látni a világot, mint ahogy 
mi látjuk, ha valaki mellé odaállunk, az „ő oldalá
ra, az ő partjára”, akkor már közel vagyunk a 
célhoz.

Akkor leszünk az Ó oldalán, ha azért állunk 
valaki mellé, hogy neki ajándékozzuk a saját meg
látásainkat, elképzeléseinket, értékeinket, azért, 
hogyha akaija, szabadon elfogadhassa, vagy 
visszautasíthassa, és akkor elérkezett az idő, hogy 
az Ajándékot, magát az Ajándékozó Istent, és vele 
mindent, mi szép és jó, be tudjuk fogadni, és akkor 
megvalósul a béke.

„összebéfuités
Amikor valaki, akinek házassága bajban volt, 

tanácsért fordult a Mesterhez, ezt mondta neki:
— Tanulj meg a feleségedre hallgatni!
Az illető szívébe véste a tanácsot, s egy hónap 

múlva visszatért, hogy közölje, megtanult a felesé
ge minden szavára figyelni.

Elmosolyodva így szólt a Mester:
— Most menj haza, s figyelj minden szóra, 

amit nem mond!
A Mester csendben végighallgatta a férjére 

panaszkodó asszonyt. Végül így szólt:
— Kedvesem, a házasságod sokkal boldogabb 

lenne, ha te jobb feleség lennél.
— Hogyan lehetnék az?
— Hagyj fel abbéli erőfeszítéseiddel, hogyjobb 

féijet farag] belőle!”
(Antony de Mello)

„Hallgasd meg a városod szívét, 
hogy dobog egy csendes éjszakán.
Olyan, mint egy néma dal talán 
várja már a derű hajnalát.
Hintsd a béke magját szerteszét, 
s meglátod, reményed újra él.
Sírsz, mert kezed tövis járja át.
De így születik majd egy új világ.
így élni fog  a béke új világa,
hol olyan szó, hogy háború, nincs már.
A béke ajándék, mit az élet ad nekünk, 
egy álom ez, mely életre kél ”

(Gén Rosso)

Balogh József
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Ayrton Senna emlékére
Monacol hercegség, 1992. nyara. Avárosfelvan 

fordulva, a Forma-1 cirkusza fordította fel. A  város- 
államocska kör- és sugárútjain kijelölt pálya aszfalt
ja  úgy tapad, mint a ragasztó, a tengerparton vibrál
va izzik a levegő. A  tribünök, melyeket a házak falára 
építettek, zsúfolásig telve. A  célegyenes egyik emel
vényén megjelenik a kockás zászló, Ayrton Sennát 
váija mindenki. Piros-fehér Mclaren autó fekete he
tükkel, ez ő. Csupán a motor visító hangja előzi meg. 
A  kockás zászló lecsap, ez Senna újabb Forma-l-es 
futamgyőzelmét jelenti. A  lelátók előtt elrobogó autó 
visító hangja mély dübörgésre vált és kipufogótorok- 
tűz-szerű lángokat ereget. Szokásához híven a brazil 
egy tiszteletkörrel kedveskedik a közönségnek, és 
közben a felemelt Jobbjával a dicsőséget aratja.

A  kör végén megállt, szemben a főtribünnel, 
ahol a monacoi hercegi családon kívül több világhírű 
színész és neves személyiség foglalt helyet. Úgy 4-5 
másodperces várakozás után az addig mély hangon 
dübörgő motor felvisított 12-14 ezres fordulatra. 
Akkor Senna rávágta a kuplungot. A motor gumisí
rással keveredett, közben az autó hátsó részét gumi
füst lepte be. Ekkor az elszabaduló 800 LE helyben 
megfordította az autót. A közönség pedig őijöngve 
extázisba esett. Igen. Ez Ayrton Senna. Ennél szebb 
látvány motorsport-rajongó számára nem létezik.

Egy versenyző aki sohasem akart hasonlítani 
egyik elődjére sem; „egyéniség akarok lenni” nyilat
kozta többször. Fiatalon a gokart-ban nagyon vak
merőén vezetett. Később a Forma-3-ban mindig ő 
nyert. A  Forma-1-ben kezdetben mindig vakmerő- 
en-szemtelenül tört borsot a nagyok orra alá. Kétes 
akcióival a pályán sokszor maga ellen fordította 
versenyzőtársait. Mégis a középpontban volt, és min
dig kivágta magát. Pontosan 10 éve ült először For
ma-l-es autóban és már az első évadban megnyerte 
a monacoi nagydíjat. Bebizonyította, hogy kitűnő 
eső-menő. Ha verseny alatt esett, akkor neki nyerő 
helyzete volt. Az első rajtkockából 65-ször indult, ez 
abszolút világcsúcs. A  háromszoros világbajnok 
1994-re végre beleülhetett a világ legjobb F-l-es 
autójába, egy Renault V  10-esbe. Úgy indult az 
évnek, hogy világbajnok lesz és ebben nem sokan 
mertek kételkedni. Talán meg is lett volna, ha a 
tragédia nem következik be. Egy olyan pályafutás ért 
véget május 1-Jén, amihez hasonló még nem volt. A 
sanmarinoi futamon a Williams-csapat autója be
tonfalnak ütközött és ezt a pilóta nem élte túl.

Vizsgálat vizsgálatot fog követni ez ügyben, de 
Sennát már nem láthatjuk füstölgő kerekekkel 
megfordulni.

Ayrton Senna de Sylva 34 évet élt.
Bakos Gábor

Kedtíes Szülők!
Ebben az évben is megrendezzük a gyermek

tánc- és játéktábort.
Helye: a Faluház.
Időpont: 1994. Június 27-től Július 7-ig 

(első turnus)
1994. július 11-től július 21-ig 

(második turnus)
A  TÁBOR CÉWA;
• Felkészülés a hazai és külföldi szereplésekre
• A szabadidő hasznos eltöltése
• Ismerkedés a népi hagyományokkal, szoká

sokkal, játékokkal.
A  délelőtti szakmai foglalkozások szüneteiben 

különféle Játékok váljak a gyerekeket.
Megismerhetik az agyagozás, a batikolás, a 

bőrözés, nemezelés, a gyöngyfűzés, sárkánykészí
tés fortélyait.

Délutánonként kirándulunk busszal, kerék
párral. Ellátogatunk az ópusztaszeri emlékpark
ba, a hódmezővásárhelyi agyagosmesterhez, a do
rozsmai szélmalomba, a botanikuskertbe, a vadas
parkba és a megye múzeumaiba. Fürdést terve
zünk Szegeden és a Sziksós-tónál.

A gyerekeket reggel 8 órától váijuk a Faluház
nál, itt az ebédig szakmai foglalkozásokon vesznek 
részt.

A  tábor napi programjai 17 és 18 óra között 
fejeződnek be.

Részvételi díj: naponta 200 Ft, 10 napra 
2000 Ft. A  díj napi háromszori étkezést és az egyéb 
költségeket foglalja magában.

Jelentkezni lehet: a Faluházban és Eke Jó
zsef tanár bácsinál az iskolában.

Jelentkezési határidő: június 11.

Jetentkezési top!

NÉV OSZTÁLY

Jelentkezik: kezdő: tánc, zene 
haladó: tánc, zene 
egyéb

lakáscím szülő aláírása

Algyő, 1994.
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PILLANTSUNK A KULLANCSUNKRA... /
Eqy {JérszíOó — meg az 6 bűnlajstroma

„Tavasz van, gyönyörűi’’ Rohanhatunk a ter
mészetbe. De sajna, kullancs is van .... És rengeteg. 
Érdemes tehát megismernünk bűnlqjstromát, s 
megszívlelnünk az orvos intelmeit.

• Kullancs által terjesztett és emberre Is veszé
lyes belegségel Magyai országon lényegében 
kettőt ismerünk: a közismert vírusos agyve
lőgyulladás t és az újabban felfedezett Lyme 
(ejtsd: lájm)-kórt. Az előbbi betegség a sú
lyosságával, az utóbbi a gyakoriságával tű
nik ki. Míg a vírusos agyvelőgyulladás két- 
három hét alatt lezajlik, a Lyme-kór évekig, 
sőt évtizedekig is eltarthat, ezalatt újabb meg 
újabb szervek bántalmát okozhatja. A  vírus- 
fertőzés tünetei a csípéstől számított egy hó
napon belül Jelentkeznek, ugyanakkor a 
Lyme-kór lappangási ideje hetek-hónapok, 
sőt néha több év is lehet. Fontos különbség, 
hogy az agyvelőgyulladás megelőzhető védő
oltással, de a Lyme-kór ellen még nincs ol
tóanyagunk.

• A Lyme-kór jellegzetes kezdeti tünete a csí
pést követően a csípés helyén kezdődő és a 
széli részein lassan növekvő bőrpír. A  pír 
közepe elhalványul és így gyűrű alakúvá vá
lik. Átmérője elérheti akár az egy métert is! 
Mivel maga a csípés fájdalmatlan, s a kul
lancs éretlen alakjai akár a legparányibb 
szeplővel is összetéveszthetők, a kullancs 
csípése gyakran észrevétlen marad, a foltot 
allergiás vagy gombás eredetűnek gondolják. 
A  bőrelváltozás nem fáj, nem is viszket, a 
legtöbb ember figyelmet sem fordít rá. A  folt 
néhány hét múlva magától is elmúlik. Ám ezt 
követően szívizomgyulladás, bénulással) 
leggyakoribb az arcidegbénulás) járó ideg- 
rendszeri tünetek keletkezhetnek. Jellegze
tes a vándorló zsibbadás, végtaggyengeség, 
indokolatlan fáradékonyság, feledékenység. 
A  későbbiekben ízületi gyulladások alakul
hatnak ki.

• A  Lyme-kór gyógyítható — minél korábban 
ismerik fel és kezelik helyesen, annál na
gyobb az esély a gyógyulásra. A  gyógyítás 
eszközei a szokásosnál Jóval nagyobb adagú 
antibiotikumok. A  Fővárosi Szent László 
Kórházban működő Lyme-ambulancia min
den hétfőn és szerdán fogad betegeket az 
ország egész területéről. A csípés kockázatát 
megfelelő öltözködéssel lehet legjobban

csökkenteni. A kullancs a bokrok leveleinek 
fonákján s a fűszálakon várakozik, s mikor 
a levelekhez érünk, bőrünkkel vagy ruhá
zatunkkal mintegy letöröljük a parazitát. 
Az első hely, ahol a kullancsokat „be lehet 
gyűjteni”, az a lötyögő szárú nadrág alja. 
Aztán az így „fogott” kullancs vagy belül kezd 
fölfelé mászni, vagy kívül. Hogy ne tudjon 
belül mászni, a nadrág szárát célszerű be
tűmi a hosszú szárú harisnya alá. Most már 
csak kívül mászhat, ezért a bő aljú, a nadrá
gon kívül hagyott trikó vagy ing alatt közle
kedik. Hogy ezt elkerüljük, az inget ugyan
csak be kell tűrni a nadrágba. Ha nagy a 
meleg, jobb meztelen hagyni a felsőtestet, 
semmint lebegő, bő aljú trikót viselni, a kul
lancs ugyanis fénykerülő, ezért a födetlen 
testrészen ritkán csíp.

• A  világos színű ruhán könnyebb észrevenni. 
Sűrű bozótosban célszerű egy fehér vászon
sapka viselése, főképp gyerekek esetében. (A 
kullancs ugyanis nem a magasból veti magát 
az áldozatára — bokrokon, füveken várako
zik. Felnőttet ezért ritkán ér arcon, fejen a 
csípés, míg gyerekeknél talán leggyakrab
ban itt fordul elő.)

• Kirándulás után feltétlen vizsgáljuk át ma
gunkat, egymást, külön gonddal minden 
testhajlatot. TÉVTAN, hogy a vérszívót krém
mel, benzinnel kell befullasztanl: fuldoklás 
közben a sebbe öklendezné a gyomrában 
tanyázó kórokozókat. Fogjuk meg (lehetőleg 
csipesszel) a parazitát, minél közelebb a bőr
höz, és enyhe, de folyamatos húzással távo
lítsuk el. Ne rángassuk! Inkább enyhe csa
varó mozdulattal vegyük ki. Nem baj, ha 
beszakad a feje, hisz a vírust vagy a borreli- 
ákat tartalmazó nyálmirigyek vagy a gyomor 
sohasem maradnak a bőrben. Ha a fertőző 
kullancsot 24 órán belül távolítják el, a fer
tőződés veszélye minimális; 48 óra múlva 
már 30 százalékos, 72 óra elteltével pedig 
közel 100 százalék!

Dr. Lakos András

(A szerző „A Lyme-borreliosis” és „Kullancsok 
és betegségek” c. könyveiből többet is megtudhat
tok. íijuk még ide: a vegyszeres megelőzésre a 
SZU-KU-t, illetve a Proteck B-t ajánlják. Vigyázat: 
szembe ne kerüljön, és ne lélegezzük be!)
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Betty XraVers: Azonos hullámhosszon
5. rész

— Most mi a fenét csináljak? — gondolta 
magában Gábor. Megegyezett az orvossal a kemo
terápiás kezelésben. A  fájdalom nem érdekelte, 
sokkal jobban fájt, hogy Alexának és a családjának 
nem mondhatja el. Apja teherautósofőrként dolgo
zott egy vállalatnál, így többet volt úton, mint 
otthon. így a ház összes gondja a fiú nyakába 
szakadt, és egyszem húga is úgy ragaszkodott 
hozzá, mint az apjához.

Hát igen. A  húga. Ót szerette legjobban a 
világon. Még csak tízéves volt, de olyan dolgokat 
kellett elviselnie, ami még Gábornak is sok volt 
néha. De még így sem szállt el a mosoly csöpp 
ajkáról. Örökmozgó, hullámos barna hajú kislány 
volt, hatalmas porcelánkék szemekkel. Gábor ép
pen leállt a motorjával, amikor a kislány nevető 
arccal szaladt elé.

— Lili, te nevetsz, de én legszívesebben elsírnám 
magam. Sosem szoktam hazudni, most mégis rá
kényszerülök. — mondta magában Gábor, miközben 
mosolyogni próbált. A  kislány boldogan kapaszko
dott bele az egyik kezébe és húzta a ház felé.

— Na, mi van veled? Hová sietsz ennyire? — 
kérdezte nevetve a fiú.

— Mutatni akarok valamit. Gyere már! — 
kiabálta csilingelő hangján, mikor a szobájába 
értek, Gábor lába földbe gyökerezett. A  szőnyegen 
egy dobozban csillogó szemű, fekete kismacska 
feküdt. A fiút egy pillanat alatt elbűvölte.

— Honnan szedted? — kérdezte mosolyogva.
— Az iskolából hazajövet követett és olyan 

szomorúan nyávogott. Engedd meg, hogy itt ma
radjon. Kérlek! — a kislány könyörgő szemekkel 
nézett rá.

— Na jól van, maradhat. De holnap nehogy az 
egész állatmenhelyt idehozd nekem. — mondta a 
fiú kedvesen, a kislány odafutott hozzá és a nya
kába ugrott.

— Te vagy a legrendesebb tesó a világon. — 
mondta és megpuszilta a fiú arcát.

— Nekem még tanulnom kell, a szobában 
megtalálsz.

— Mikor jön el megint az a lány? Olyan ara
nyos volt. — a kislány Alexára célzott, akit Gábor 
elvitt már egyszer a házukba és akkor nagyon jól 
megértették egymást.

— Még nem tudom Lili, majd egyszer. — felelte 
Gábor és bement a szobájába. Elővette a fizika 
könyvét és a tanulnivalóba mélyedt, azaz csak 
mélyedt volna. Ugyanis egyáltalán nem ott járt az 
esze. Ebben a pillanatban kopogtak.

— Gyere csak be. — mondta, mire belépett 
legjobb barátja, Krisztián.

— Hello, gondoltam eljövök, mert nem voltál 
ma suliban, igazán nagyon aranyos a húgod. — 
mosolyodott el a fiú, de ahogy észrevette Gábor 
szomorú tekintetét, arcára fagyott a mosoly.

— Mi a baj? Valami rosszat mondtam? — 
kérdezte ijedten.

— Nem dehogyis. Ülj le. Hogy vagy?
— Kösz jól. De ezt inkább én kérdezhetném 

tőled. Látom rajtad, hogy valami baj van. Ha el
mondod, talán könnyebb lesz.

— Én meg fogok halni Krisz. Érted? Meghalok.
— felelte Gábor halkan.

— Gábor, kérlek ne mondj ilyeneket.
— Nem mondanám, ha nem lenne igaz. Leuké

miás vagyok. — mondta és kitört belőle a vissza
fojtott sírás. Amindig vidám, kedves Gábor sírt. Ez 
utoljára édesanyja temetésén történt meg.

(Folytatjuk.)

Fogd és Vidd!
—  Akció a Kismamaktubban —

Mindekinek van
nak otthon olyan ruha
darabjai, melyeket már 
nem vesz fel, mert vala
mi oknál fogva nem 
szeret, de kidobni sem 
akaija, mert még Jó ál
lapotban van. A  Kisma
maklubba elhozhatja 
és ha talál kedvére való 
másik ruhát, azt elvihe
ti. És ami a lényeg: INGYEN!

Nem csak gyerekholmikat lehet elhozni, ha
nem felnőtt ruhákat is. Mindent lehet hozni és 
vinni. Egyetlen kikötés van: rongyos, elhasznált 
holmit ne hozzon senki, hiszen azt ő maga sem 
hordaná szívesen.

Az akció 2 hétig tart június 1—20-ig, a Falu
házban, a ház nyitva tartásához igazodva.

Ami megmarad 2 hét után — vagy ha valaki 
konkrétan azt kéri, hogy ne rakjuk ki a Faluház
ban a „bálás” többi közé — a Vöröskereszt szegedi 
szervezetének továbbítjuk, ők szétosztják a rászo
rulók részére.

Balázs Ágnes

\
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A Kismamaklub júniusi programja
Június 08. — Akciós vásárlás a klubtagok 

részére.
— Beszélgetés nyári közös szabadidős progra

mokról.
Június 18. — Autóbuszos kirándulás Buda

pestre, a Fővárosi Nagycirkuszba és a Vidámpark
ba. (Nem csak klubtagoknak!) Részvételi díj: 999 
Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget 
és a belépőket.
Jelentkezni lehet: — Algyő, Faluház;

— Szeged Tourist, Klauzál tér 7.
Június 22. — Nyári betegségek:
• napozás, napszúrás;
• fürdés (strand, folyópart...);
• gyomorrontás.
Előzetes a júliusi programból: 6-án vendé

günk lesz egy szülész-nőgyógyász szakorvos, aki a 
természetes fogamzásgátlásról beszél nekünk, 
majd válaszol kérdéseinkre.

Balázs Ágnes

A Faluház június haOi 
tervezett programja

2-án 1630 órakor Indul a karate-tanfolyam.
Hetente kétszer kedden és csütörtökön.

4-én Lakodalom.
5-én 19 órakor Operett- és musical-műsor.
9-én du. Algyő napok.

Az általános iskola műsora.
11-én 19 órakor ROCK „N" ROLL-bemutató 
14-én 16 órakor Sakkverseny.

Nevezés a helyszínen.
16-án 17 órakor Ping-pong verseny.
17-én 17 órakor Ping-pong verseny.
Nevezési díj 50 Ft, nevezni a helyszínen lehet.
18-án 18 órakor „NYERS", HEAVEN'S DRINK 
SCANDAL együttesek műsora.
27-től indul a gyermektábor 2x10 napos turnus
ban.

Programon kívül a ház szakkörei és klubjai a 
megszokott időben működnek.

Minden héten:
kedd 16— 19 óráig: Néptáncpróba.

18— 19 óráig: Fitness torna, 
csütörtök 17—21 óráig: Nyugdíjas klub.

1630— 18 óráig: Karate.
Minden második héten szerdán: 16 órától Kis

mamaklub.

N
A GAZcUkÖR SZERVEZÉSÉbEN

július 25'ÁI\I, SZOMbATON EqÉSZ NApOS

lú v m  m n w i ó  híz,
MElyET ARATÓ bÁL ZÁR A FAlllkÁzbAN.

A RászlETES pROqRAMOT

a kövETkEző szÁivibAN közölj'ük.
V )

1994. Július 18-tól augusztus 12-ig

a Gyógyszertár szabadság miatt

ZÁRVA tart.

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

A Faluházból Olaszországba
A  Faluház megnyitóünnepségén volt egy 13+1 

kérdésből álló totószelvény Olaszországról.
A  nap folyamán többször is elhangzott, hogy 

aki részt kíván venni a játékban, az délután 5 
órakor tollal felszerelkezve legyen a nagyteremben.

A felhívást nagyon komolyan vették egyesek, 
mert még szótárt, útikönyvet is hoztak magukkal.

A  több mint 100 darab szelvény kevésnek 
bizonyult, így volt olyan család, akik egy darab 
dobozpapírra vagy egy hirdetmény hátlapj ára írták 
fel a szerintük helyes megfejtést.

A  szelvények kiértékelése a színpadon folyt; a 
teljes nyilvánosság előtt, hiszen nem kisebb tétről 
volt szó, mint 4 fő nyaralásáról Észak-Olaszor- 
szágban május 28. és június 4. között 20 000 Ft 
értékben, mely üdülést a Szeged Tourist Kft. aján
lotta fel.

A  sorsoláson való részvétel egyetlen feltétele 
az volt, hogy legalább 10 helyes tipp legyen a 
szelvényen.

Az 54 jó megfejtés közül egy kislány húzta ki azt 
az egyet, melynek tulajdonosa az üdülést nyerte.

Ezúton is szeretnék Jó utat és kellemes pihe
nést kívánni Lovász Attilának és kedves családjá
nak, a Szeged Tourist Kft. nevében.

* Balázs Ágnes

JÚNIUS



Algyői Hírmondó 13

Hírek a MÓL Rt-rőt
Nyereséggel zárta a ta

valyi évet a MÓL Rt. Azt 
hiszem, nem lehet érdekte
len az algyői emberek szá
mára, milyen eredménye
ket ért el a vidék legna
gyobb és legtöbb munkást 
foglalkoztató konszernje. 
Pillantsunk bele pénzügyi 
mérlegükbe. Az Adózás 
utáni eredmnyét több, mint 

hétszeresére, 1,5 milliárd forintra növelte tavaly a 
263 milliárd forintnyi vagyonnal és 97,6 milliárd 
forint Jegyzett tőkével rendelkező, 97 százalékban 
állami tulajdonú Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 
(MÓL). A  cég nettó árbevétele 231 milllárdról 243 
milliárd forintra emelkedett, adózás előtti eredmé
nye 1,8 milllárdról 4,6 milliárd forintra nőtt. A  
kárpótlási Jegyért felkínált — és maradéktalanul 
lejegyzett — egymilliárd forintnyi részvényre járó 
garantált 12 százalékos osztalék levonása után 
megmaradó 1,4 milliárd forintos eredményből a 
május 6-ra meghirdetett közgyűlésre nem Javasol 
osztalékfizetést az rt. igazgatósága. Az állam így Is 
116 milliárd forint költségvetési bevételhez jutott a 
hazai szénhidrogéniparból, s további kiadásoktól 
mentesült a költségvetés azáltal, hogy a MOL-nak
— szociálpolitikai megfontolásból — az úgynevezett 
bekerülési árnál összesen 7 milliárd forinttal ol
csóbban kellett adnia a hatósági áras földgázt.

Az olajtársaság tehát megközelítőleg 116 mil
liárd forintot fizetett be a költségvetésbe. Meglepő
en nagy szám. Vajon miből tevődik össze ez az 
összeg?

A MÓL Rt. 1993-ban összesen 115,5 milliár- 
dot fizetett be különböző Jogcímeken. A leginkább 
közismert tétel, a társasági nyereségadó a teljes 
összeghez képest nem nagy tétel: 3,1 milliárd fo
rint. Ennél lényegesen nagyobb a bányajáradék, 
ami nálunk a MÓL Rt. szakértői szerint lényegesen 
nagyobb a Nyugat-Európában szokásosnál: 21 
milliárd.

A  legnagyobb tétel a fogyasztási adó: 69 milli
árd. Az útalapba 11,4 milliárdot fizet be az olajtár
saság, környezetvédelmi termékdíjként pedig 1,2 
milliárdot. A  központi műszaki fejlesztési hozzájá
rulás 0,3 milliárd, a munkaadói Járulék 0,8 milli
árd, a szakképzési hozzájárulás 0,1 milliárd forint. 
Statisztikai illetékként 1,2 milliárdot fizet be a 
társaság, helyi adóként ugyancsak 1,2 milliárdot. 
Ehhez jön még a áfa, ami 0,2 milliárd és a 6 
milliárdos társadalombiztosítási járulék, ami 
ugyancsak csökkenti a MÓL Rt. jövedelmét.

Végső soron az olajtársaság összesen 115,5 
milliárdot fizet ki — ennek egy része azonban csak 
átmenetileg Jelenik meg a MÓL Rt. számláján. A 
fogyasztási adót, az áfa egy részét, az útalapot és 
a környezetvédelmi termékdíjat ugyanis voltakép
pen az autósok fizetik ki az üzemanyagárakban — 
a MÓL Rt. csak közvetít.

Garantált ár!
A Földművelésügyi Miniszter 

április 22-én megjelentette az étke
zési búza és a takarmánykukorica 
garantált áron történő felvásárlásá
nak feltételeit (Magyar Közlöny 43. 
szám).

A  rendelet értelmében a felvá
sárolható mennyiség/kvóta és ár a 
következő:

étkezési búza 2,4 tonna/ha 8200,— Ft/t; 
takarmány kukorica 3,2 t/ha 8500,— Ft/t. 

Az állam minden természetes vagy jogi személy
től, Jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb 
társaságtól felvásárolja a gabonát, ha a termelő erre 
irányuló igényét búza esetében 1994. Július 15-ig, 
kukorica esetében augusztus 31-lg bejelenti a me
gyei földművelésügyi hivatalhoz, A  két határidőjog
vesztő, tehát aki később kíván élni ezzel a lehetőség
gel, az gyakorlatilag kizárja magát.

A felvásárlásnak igen szigorú minőségi követel
ményei vannak. A  minősítést az erre kijelölt labora
tóriumok végzik a kvóta jogosultjának terhére.

Ajelenlegi terméskilátások nagyon jók a kalá
szosok esetében. Ezért célszerű minden termelő
nek arra törekedni, hogy a megtermelt termékét 
biztonságosan tudja értékesíteni, tehát még idejé
ben szerződést köthet a felvásárló szervezetekkel.

A  fentiekben ismertetett álla
mi felvásárlás nem biztosít plusz 
profitot, csupán az esetleg feles
legben jelentkező készletek leve
zetésére szolgál. Az érdeklődők a 
falugazdászokhoz vagy a megyei 
földművelésügyi hivatalhoz for
dulhatnak bővebb felvilágosítá
sért.

Közzéteszi: 
FM Csongrád Megyei 

Földművelésügyi Hivatal Szeged
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Vízszintes: 1. A lapja valószínűleg a XI. 
századból való (zárt betűk: A, S, M). 13. Szillkát 
Jellegű ásvány. 14. Megszökött. 15. Ver. 16. Meg
kevert Rla! 18. Bő. 19. Személyes névmás. 20. 
Ballagás része! 22. Testrész. 24. Az egyik ivar. 25. 
Román egyetemi város. 27. íme! 29. Cseh folyó. 30. 
Egyiptomi hírügynökség. 31. A  vízszintes 1. sz. 
épület tornyának átépítési stílusa. 34. „Ott ... 
a rácson.” 35. Neodínium. 36. Húst süt. 37. Népi 
Ellenőrzési Bizottság. 39. Magyarország, röv. 40. 
A  vízszintes 1. sz. épületet 1750 körü l ebben a 
stílusban itfították Je l (zárt betű: B). 41. A  nem
zetség. 42. Argentin gépkocsik Jelzése. 44. Paraszt 
hadvezér a XVI. sz.-ból. 45. Nem mozog. 46. Rádi
um. 48. Ellenértéke. 49. Félig tazmán! 50. Becézett 
Ilona. 51. Az egyik évszak. 52. Nemzetközi mérték- 
egységrendszer. 54. Magyar vármegye a századfor
dulón. 57. Marokkói autók Jelzése. 58. Amerikai 
titkosszolgálati hivatal. 60. Adagol. 61. Portugál 
légitársaság. 63. Kezesben van! 65. Folyadék. 66. 
Japán nagyváros. 68. Nyúl is van ilyen. 70. Ki mint 
..., úgy arat. 72. Szobafestő eszköze. 73. Román 
hírügynökség.

Függőleges: 1. Andamán-szigetek tagja. 2. 
Fogó közepe! 3. Ilyen hamar. 4. Erdélyi város. 5.

Japántengeri sziget. 6. Kavics. 7. 
Személyes névmás. 8. Injekciózik. 9. 
Kúszónövény. 10. Felső ruhadarab.
11. Kicsinyítőképző. 12. ... refugium
-  a végső menedék. 13. A  legna
gyobb magyar naiv fe s tő  szülőhe
lye (zárt betűk: D, S, L, A). 17. Dísz
madár lakhelye. 21. Film fényérzé- 
kenységénekjele. 23. Csillagkép. 24. 
Fél tucat. 26. Széria. 28. Ukrajnai 

' "Város. 31. Ritka ffinév. 32. Bőrkemé- 
nyedé&^az ujjon, népiesen. 33. ... 
curulis a legfőbb tisztviselők hiva
tali széke, az ókori Rómában. 36. 
Iskolai bútor. 38. Zenés mulatság. 
43. Becézett Aranka. 46. Ijesztő 
alak. 47./.Brazil szövetségi állam, 
székhelWMaceio. 50. Kevert Eri! 53. 
Magatc$í 55. Káros anyag. 56. Vé
dettsége m ia tt élővilága csak a 
töltésrő l figy e lh e tő  meg (zárt betű: 
S). 58. Európai országból való. 59.... 
Csodaországban — rajzfilm. 61. Ci
pő része. 62. A tojás is ez. 64. Fizikai 
fogalom. 67. Brazil és svéd gépko
csik jelzése. 69. Libahang. 70. Fél 
kova! 71. Tellúr.

Sz.G.

Az előző  szám helyes megfejtése: Halászfalu 
és átkelőhely: Pallavicini; Kőolaj és földgáz föltárá
sa; Villu Geu; Felgyő.

Nyertesünk: Kiss Tünde, Prágai u. 4.
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