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II! Algyői Hírmondó

A KÉPVISELŐK VÁLASZAI
Borbély János t/átaszol

Hogyan látja Algytf fejlődését az elmúlt 
4 év alatt?

A kérdésre lehet egy nagyon rövid választ 
adni:

Én úgy látom, hogy Algyő városrész az elő
ző évekhez viszonyítva Jobban fejlődött. (Falu
ház, kohósalakos utak, strand, 1-2 járda, 1-2 
aszfaltos út, csapadékelvezető árkok tisztítása 
stb.)

És van egy hosszabb válaszom is: ennél 
jobban nem fejlődhettünk volna talán még ak
kor sem, ha önállóak vagyunk. Tudniillik a kö
rülmények olyanok, hogy ennél többet ebből a 
városi vezetésből nem nagyon lehetett kicsi
karni. Az egész város anyagi helyzete miatt 
sem. Amit lehetett, azt választott képviselőnk
— dr. Piri József — elintézte.

Elégedett azért nem vagyok, mert nagyon 
sok dolgot nem tudtunk és személy szerint én 
sem tudtam útnak indítani.

1. Nem érezzük igazán képviselőnek ma
gunkat, mert megválasztásunknak a módja — 
szerintem túl hevenyészett és esetleges volt — 
ez a „közfelkiáltásos” rendszer nem az igazi. 
Hisz ne feledjük, egyetlen falugyűlés kb. 300 
résztvevője nem képviseli igazán az összes fel
nőtt kb. 4-5 ezer választópolgár álláspontját — 
igaz, a választásunk a helyi önkormányzat 
rendelete szerint törvényes, de ahogy mondani 
szokták, „nem az igazi”.

A  megoldás lehetne; kevesebb és más mó
don megválasztott helyi képviselő. Esetleg egy 
Jól működő .utcabizalmi” rendszer. Ebből a ré
gi rendszerből talán ezt át kellett volna ven
nünk.

2. Nem tudtam elérni, hogy minden rész
önkormányzati ülés meg legyen hirdetve a Dél
magyarban és a hangosbemondóban, ki legyen 
plakátolva. Még ha az ismerőseimnek, baráta
imnak szóltam, hogy jöjjenek el egy-egy havi 
ülésünkre, akkor se volt nagyon érdeklődő a 
munkánk iránt. Még mindig úgy tudják, hogy 
titkosak ezek az ülések, de az is lehet, hogy 
senkit sem érdekel. Talán „új felállású” parla
ment fog néhány olyan döntést hozni, ami szá
munkra is kedvező lesz. Például kevésnek tar
tom a városnál az egy képviselő helyünket. Le

het, hogy számszakilag ez a rendszer jó, de 
emberileg és egyebekben teljesen rossz.

Soknak tartom a városi önkormányzatnál 
a listás helyek számát, mert az ígéretekkel el
lentétben igencsak „pártpolitizálnak” és ez a 
város egészének nagyon rossz. A  perifériának 
pedig teljesen! Tudjuk az eredményeket az új
ságból és hallomásból, de személyesen is meg
győződhet róla bárki, bármikor, ha bemegy a 
városi közgyűlésre. Szerencsére a mi hivatalos 
képviselőnk nem politizál se ide, se oda „csak 
Algyőnek”.

3. Megválasztásunk után a város jegyzője 
adott egy 3 oldalas „hatósági jogkör”-t, melyből 
tetszés szerint válogathattunk volna, ha tud
tuk volna, mit válasszunk és kinek, mert az 
eredetileg tervezett 5 fős kirendeltségi létszám 
nem nagyon szaporodik, pedig még igen sok 
algyőinek kell ügyintézés céljából Szegedre Jár
ni. Szó volt itt közjegyzőségről, vagy „Jegyzőcs- 
kéről”, mezőgazdasági ügyek ügyintézéséről, 
most, hogy örvendetesen szaporodtak a ma
gántulajdonú földbirtokok. Jól is jönne egy kis 
népességnyilvántartás stb. Például nem tud
juk leközölni a Hírmondóban az algyői szüle
téseket, halálozásokat, házasságkötéseket. 
Nem tudjuk mennyi a pontos lakosság, 
mennyi az Algyőről befolyt adó.

4. És végezetül, hogy még mit sem sikerült 
elintézni, arról egy rövid felsorolás: az új isko
lának még nincs terve, megépítésére nincs 
pénz. Nincs telek, 4 év alatt sem tudtuk elin
tézni, mert új rendezési terv kell, mert sosincs 
rá pénz. Ilyenkor mindig Beck Zoltán, volt al
győi lakos kedvenc mondása jut eszembe: „Al
győ első számú problémája beérve Szegedre 
már csak a 101-dik lesz.” És milyen igaz!

Nincs diszkontáruházunk a 47-es mellett, 
nincs teniszpályánk, pedig már két éve épül- 
get. A  barakktábor területe még mindig a MÓL 
Rt.-hez tartozik. A  Hírmondó még mindig tá
mogatásra szorul, pedig jó lenne, ha végre már 
önálló lenne, és a lakosság is Írogatna kritikai 
hangvételű cikkeket.

Az utolsó kérdésre a válaszom: egyértel
műen N E M! De ez nem azt Jelenti, hogy 
tudásommal, szabadidőmmel nem fogom segí
teni a városrészt, a megválasztott képviselő- 
testületet, ha arra igényt tartanak.

Őszig még sok víz lefolyik a Tiszán. Talán
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barátom dr. Piri József Is eldönü«|pig, hogy in- 
dul-e az őszi, esetleg tavaszi önkormányzati vá
lasztásokon: és akkor feltétlenül segíteni fogom.

Az olvasó szíves elnézését kérem a talán 
kissé terjedelmes és rendszertelen válaszokért, 
de a dolgok mint tudjuk összefüggnek.

Török István Válaszol
Algyő városrész fejlődése az elmúlt négy 

évben az adott lehetőségek kihasználásával 
többet gyarapodott, mint az előző húsz év 
alatt. A  részönkormányzatok számára biztosí
tott járdaépítési, vízelvezetési, útépítési mun
kálatok helyben történő inzézése ugrásszerűen 
növelte Algyő gazdasági feladatainak eredmé
nyesebb, gyorsabb ellátását és megoldását.

Ha pedig a beruházásokat említjük, mint 
megvalósított Faluház használatba vétele vagy 
a szennyvíztisztító és a hozzátartozó szennyvíz
csatorna-hálózat megépítése elkészül és befe
jeződik akkor elmondhatjuk, hogy ez a négy 
kezdő esztendő igazi nagy haladást Jelenthet 
Algyő fejlődésében.

Persze vannak hiányosságok, mint az ok
tatás terén, az óvodai és iskolai torna- és tan
terem hiánya. Vagy az egészségi feladatok szín
vonalának emelése nagyban segítené a lema
radások eredményesebb ellátását a lakosság 
ellátásában.

De az nagyon szembetűnő, hogy évente 
egyre több kisiskolás jár be Szegedre tanulni. 
Holott gyermekkorban a korai kelés, utazás fá
radsága mind a gyermeket, mind a szülőket 
nagyon megterheli.

Hiszem, az elmúlt 30 esztendőben Algyőn 
tanterembővítés nem történt. Csak az iskolai 
szolgálati lakásokat alakították át tanteremmé, 
közben megszűntek a külterületi 4 iskolát hoz
zátartozó lakással. Lassan helyben lakó peda
gógus nem lesz Algyőn, pedig a művelődési vo
nalon erre is szükség volna. Amit a faluért tet
tem a régebbi időben és ebben a négy eszten
dőben, azt a kívülállók Jobban meg tudják ha
tározni és ítélni. A  munkámat tettem, mint a 
többi részönkormányzati képviselő mindannyi- 
ónk hasznára, szolgálatára.

Úgy érzem, hogy a következő ciklus, mint 
részönkormányzati tag nem tudom vállalni 
egészségügyi ok miatt. További eredményes 
feljődést kívánok Algyői városrész minden la
kosának.

Rákóczi-tetep
1996

Az algyői Gazdakör szervezte meg azt 
a találkozót, melyen részt vettek a 
Rákóczi-telepi lakosok és a településrészi 
önkormányzat tagjai.

Mi, akik lényegesen jobb feltételek kö
zött élünk, nehezen tudjuk elképzelni, 
hogy vannak, akiknek olyan alapvető el
látási gondjaik vannak, mint az ivóvíz. 
Már pedig nem is olyan messze tőlünk él 
egy 170 főt számláló kis közösség, akik
nek az ivóvize veszélybe került.

Az eddig működő kutat a tsz fúratta, 
most a felszámolás után nincs, aki az 
üzemeltetést felvállalja.

A  tsz felszámolásával még egy alapvető 
szükséglete veszélybe került a település
nek. A  bezárt irodával együtt megszűnik 
a telefonösszeköttetés is. Nyilvános ké
szülékre lesz szükségük, hogy ne marad
janak gyors segítségkérés nélkül.

Megoldásra vár a közlekedésük is, bár 
ezzel kapcsolatban már több alkalommal 
megkeresték az illetékeseket (Volán).

Problémájuk elég összetett: a hét öt 
napján közlekedő buszjáratra egész havi 
bérletet kell váltaniuk. Sérelmezik és vall
juk be: jogosan, hogy hét végén nem hasz
nálhatják a buszjáratot, mivel nincs.

A  gyereknek pedig vasárnap a legegy
szerűbb visszautazni a kollégiumokba.

Voltak, akik nem értették, miért lett a 
tápai komp átkelési díja ilyen magas, „ha 
100 évig elbírta a város az üzemeltetést, 
most miért nem gondoskodik róla?”

Problémáikra, gondjaikra megoldást 
remélnek, nem követelnek, csupán bíz
nak abban, hogy nem felejtődnek el és 
lesz, aki felvállalja ügyüket. Erre tett ígé
retet dr. Piri József képviselő űr.

Molnár Mihályné
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Bolhapiac Szegeden
Délkelet-Európa legnagyobb és leghíresebb 

bolhapiacát Szegeden, a Cserepes soron naponta 
átlagosan 5 ezren, a hétvégén akár 10-20 ezren is 
felkeresik.

Valószínűleg az algyői emberek körében is köz
kedvelt a híres és hírhedt „aggyafőkend" piac a 
Cserepes soron. Van, aki dicséri, mert olcsón és jó t 
vásárolt ott. Van aki szidja, mert bóvlit vett. És van 
akinek ott lopták el a tárcáját, az ő véleményüket 
most nem közöljük. De mégis sokan látogatják a 
feltételezett olcsósága miatt. A feltételezett olcsó
ságra mondok is egy példát:

Régebben összefutottam egy ismerősömmel a 
piacon. Ő árult. A portékája közt voltak audiokazet
ták is. Feltűnt, milyen drágák. Érdeklődésemre 
elmondta, a Belvárosban vette őket egy leértékelé
sen. Itt pedig simán eladja a benti ár fölött. Sőt, az 
összes többi áruval így van, mert ő erre a beszerzési 
forrásra állt át. Kérdeztem tőle, hogy lehet ez?

Azt mondta, az emberek lusták és nem néznek 
körbe máshol. Egyből a KGST-piacra mennek, ott 
pedig nincs nála olcsóbb.

Az. illető már nem a piacon árul, hanem a 
Belvárosban, saját üzletben. De most nézzük, hogy 
is állnak a dolgok jelen pillanatban:

A legutóbbi hetek forgalma észrevehetően 
csökkent, ami a déli szomszédoknál bevezetett in
tézkedéseknek tulajdonítható — állítják a hozzáér
tők. A határ átlépéséhez ugyanis mindenkinek 10 
márkát kell fizetnie autónként, még 40-et a szerb 
vámosoknak. Ráadásul a magyar oldalon is fe l kell 
mutatni ezer forintot. A magyar útlevéllel rendelke
zőkre ezek a megszorítások nem vonatkoznak.

Úgy látszik, erősen megcsappantak odaát Pa- 
licson, Szabadkán, Újvidéken a valutakészletek, 
mert már áprilistól tapasztalható, hogy alábbha
gyott a Vajdaságból érkezők rohama.

Akik átjönnek elsősorban konyakot, tiszta 
szeszt, cipőt, édességet hoznak, egyre kisebb tétel

ben. A litereaffionyakot 250—300, a tiszta szeszt 
200—250, acipőt 1500—2000, a nagy tábla rizses 
csokit 50 forintért árulják.

Újabban hiánycikk a dióbél. Ennek oka: a 
tengerparti turisták többet adnak érte, mint a sze
gediek, ezért oda viszik. A szezon végeztével való
színűleg újra megjelenik nálunk is.

A törökök, bolgárok, románok nagy tételben 
hozzák a tíz darabból álló csokoládépakkot Ezt a 
népszerű csemegét a viszonteladók nagy mennyi
ségben vásárolják fel, és az ár kétszereséért adják 
tovább Pesten vagy Észak-Magyarországoru

Egy ideje az orosz árusok is nagy számban 
lepték el a piacot. A városi alkatrészkereskedők 
nagy bánatára, mert az autóalkatrészt féláron ad
ják.

Kevesebb a román, a bolgár és a török keres
kedő, annál több a kínai Elözönlötték Szegedet a 
távol-keleti árusok. Cserepes sori kínálatukból a 
sportruházat, a törülköző, a színes pólók emelked
nek k i A ruházati cikkek ára fele a kirakatokban 
láthatóknak.

Romániából is elsősorban fehérneművel, törül
közővel érkeznek. Aradról, Temesvárról nemcsak 
azért Jönnek a Tisza partjára, hogy eladják az olcsó 
textilpari cikkeket: a kapott pénzért kolbászt, sza
lámit és sajtot vásárolnak. A Cserepes soron szinte 
mindent kapni

Az előrejelzések szerint nyáron, a turistasze
zon indulásától tovább élénkül a Cserepes sor 
forgalma Valószínűleg bővebb árukínálatra lehet 
majd számítani, a bővebb árukínálat pedig az árak 
csökkenését hozhatja.

Varga Levente

Köszönjük!
ZA Xismama klub június hónapban vásár

lási akciót rendezett. CAz akció egyik fő  támo
gatója a CMINIS^BCtulajdonosa. Ő nemcsak 
az anyukák által kért kakaóport és bébiételt 
biztosította, Hanem ajándékot is küldött a gye
rekeknek: csokoládét, több mint io o o ,— “Ti 
értékben, amit ezúton is nagyon szépen köszö
nünk.

Balázs Ágnes
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A hónap kérdései
1. A 47-es úton a Tilzép-telepnél nincs 

sebességkorlátozó tábla. Elég sokan járnak 
ott keresztül. Lehet-e oda vagy gyalogjárót 
kérni felfestéssel, vagy a 47-es mellé sebesség- 
korlátozó tábla kirakását?

Telefonon történt érdeklődésünkre a KPM kö
zölte, hogy egy lakosság kérelmet (nevekkel, címek
kel ellátva) kell eljuttatni a Szeged Közúti Igazgató
ság Forg.szab. és Hálózatkezelési Osztályára. Az 
illetékesek a rendőrség és a helyi önkormányzat 
bevonásával helyszíni szemlét tartanak, és utána 
tárgyalják meg a lehetőségeket.

Ezzel kapcsolatban úgy érezzük, közölni kell 
azokat a Jegyzőkönyvekben rögzített erőfeszítése
ket, melyek a helyzet javítására történtek.

2. A Faluház körüli részen lesz-e játszótér? 
Volt róla szó, hogy a töltés aljában gyerekját
szótér lesz, famászókával, meg különböző fajá
tékokkal. Megvalósul-e? Válaszol: Sebők Pétemé 
kirendeltségvezető

A városok és községek területét területfelhasz
nálási egységekbe kell sorolni. Ezek lehetnek: la
kó-, Intézmény-, Ipari-, zöldterületi stb. rendelte
tésű területek. A területfelhasználási egységeket és 
azok határvonalait általános vagy összevont ren
dezési terv tartalmazza.

A Faluház körüli beépítetlen területen előzetes 
beépítési Javaslat szerint Játszótér létesítése nincs 
betervezve, hanem a ház üzemeltetését elősegítő, 
javító, kiszolgáló létesítmények későbbi ütemben 
történő megvalósítással.

A templom mögötti területen sportpálya van 
jelenleg, annak folytatásában a rendezési terv par
kerdő létesítését irányozza elő.

3. Meglepetten tapasztaltuk, hogy a Kas
télykert u.—Géza u. sarkáról, a kút mellől 
elvitték a szemetes konténert, és nem is került 
vissza. Mi lett a sorsa? Válaszol Sebők Péterné 
kirendeltségvezető

Az algyői részönkormányzat elhatározta, hogy 
a Géza u. és a Bányász u. közötti parkot eredeti 
formájában helyreállíttatja. Ez tartalmazni fogja a 
kiöregedett akácfák kivágéisát, a padok felújítását, 
juvesítést, bejáró utak rendbehozatalát, valamint 
az ott lévő sétaút megfelelő kialakítását. A leírtak 
alapján egy szépen rendbehozott parkban nincs 
helye szemétgyűjtő konténernek. A konténer áthe
lyezésének másik Jelentős indoka, hogy körben 
burkolt utak találhatók, melyeken a Városgazdál
kodási Vállalat szemétgyűjtő autói járnak, a meg
adott napokon, így a kihelyezett szemétgyűjtők 
ürítése megoldott.

Emlékeztető
Készült: 1992. szeptember 4-én a Szegedi 

Közúti Igazgatóság hivatali helyiségében.
Tárgy: Sebességkorlátozási javaslat megvita

tása a 47. sz. főút és a Téglás utca kereszteződé
sében.

Dr. Piri József úr, önkormányzati képviselő 
beadványában a 47. sz. Debrecen-Szeged másod
rendű főút Szeged-Algyő melletti 2x2 sávos szaka
szán a fennálló balesetveszély csökkentése érde
kében Javaslatot tett sebességkorlátozás bevezeté
sére, ui. Téglás utcai kereszteződésében több köz
úti baleset (köztük halásos kimenetelű) követke
zett be.

Jelenlévők a javaslattal kapcsolatosan a mai 
napon véleményt cseréltek s az alábbi megállapí
tásokat tették:

A Közúti Igazgatóság képviselője:
A 47. sz. főút 1988-ban megkezdett 2x2 sávos 
átépítése előtt is ismeretes volt a Téglás utcai 
útcsatlakozásban Jelentkező keresztirányú gyalo
gos- és Járműforgalom meglétének (Tüzép, vas
útállomás, lakások stb.) potenciális veszélye. Az 
átépítéssel egyidejűleg mindkét irányból, „Gyalo
gosok” veszélyt)elző tábla került kihelyezésre, mely 
a járművezetőket tájékoztatja arról, hogy az úton 
gyalogosok fokozott megjelenése várható.

A főút épített szakaszának környezete egyér
telműen külsőségi Jellegű, itt a megengedett legna
gyobb sebesség 80 km/ó a személygépjárművek 
részére. Alárendelt irányból a főút forgalma mind
két irányból Jól észlelhető. A csomópontot és kör
nyezetének baleseti helyzetét tekintve

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

halálos 0 0 0 0 0 0 1

súlyos 0 2 0 2 3 0 0

könnyű 1 3 0 1 1 2 0

ttSBZ. 1 5 0 3 4 2 1

(Afenti adatok 1990/91. tekintetében csökke
nést mutatnak.)

Az 1992. július 10-én történt halálos kimene
telű gázolás sajnálatos esemény, mely a javaslat
nak is egyik kiváltó oka volt.

A balesetek adatai alapján nem állapítható 
meg, hogy a balesetek a főúton haladó járművek 
megengedett maximális, vagy annál nagyobb se
bességű haladása miattt következtek volna be.

A kereszteződésben túlnyomó részt az elsőbb
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6 Algyői Hírmondó

ségadási kötelezettség elmulasztása (6 db) és a 
gyalogosok elütése (6 db) a jellemző balesettípus.

Megállapítható, hogy egy 2x2 forgalmi sávos 
út keresztezése bizonyosan nehezebb közlekedési 
feladat, mint egy ugyanilyen fogalmi, de 2x1 sávos 
úton való áthaladás.

A Közúti Igazgatóság előtt Is Ismeretes, hogy 
az átépítés után az út 2x2 sávos szakaszán a 
jelentősen megjavult forgalmi körülmények hatá
sára megnőtt az abszolút gyorshajtások száma, 
azaz a 80 km/h sebességet Jelentősen túllépő Jár
müvek száma egyre növekszik.

Ennek a folyamatnak megakadályozása nem 
a helyi sebességkorlátozások bevezetésére, hanem 
a rendőri jelenlét fokozása az úton, a sebességtúl
lépőkkel szembeni rendőri számonkérés rend
szeresítése.

úr. Piti József
Az úton tapasztalt Járművezetői magatartás, 

valamint a Téglás utcai kereszteződésben történt 
balesetek miatt szükségesnek tartja a beavatko
zást. Különös tekintettel a 47-es főutat keresztező 
gyalogos- és lassújármű-forgalomra, veszélyesnek 
ítéli meg az útkereszteződést. Elismeri, hogy a 
47-es főút 2x2 sávos kialakítása, külsőségi jellege 
a tempós haladás feltételeit kínálja az azon közle
kedőknek.

A Közúti Igazgatóság képviselője
Az olyan sebességkorlátozást, melynek indo

kát a Járművezetők nem látják, a tapasztalatok 
szerint nem is tartják be, így annak hatásossága 
igen alacsony. A j árművezetők szemszögéből indo
kolatlannak tűnő, és általuk felülbírált (be nem 
tartott) sebességkorlátozások pedig a másutt indo
kolt korlátozások betartásának készségét csök
kenti, emiatt kerülendő az alkalmazásuk.

úr. Piri József
A fentieket tudomásul veszi, azonban minden

képpen szükségesnek tartja a beavatkozást. Felve
ti a kijelölt gyalogosátkelőhely létesítésének kérdé
sét, ugyanis a 47-es utat keresztező kerékpáros 
forgalom is tudná gyalogosan használni a bizton
ságos átkelés céljából.

A Közúti Igazgatóság képviselője
Ismeretei szerint a keresztező gyalogosmozgás 

nem olyan nagyságrendű, hogy az átkelőhely kije
lölését feltétlenül szükségessé tenné.
A közutak forgalomszabályozásáról szóló 
20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet ide vonatkozó 
előírása külterületi szakaszon csak nagyon indo
kolt esetben engedélyezi átkelőhely létesítését, s 
akkor is csak legfeljebb 3 forgalmi sáv keresztezése

mellett lehet átkelőhelyet létesíteni a szokványos 
módon. Háromnál több forgalmi sáv esetében vagy 
középső, a gyalogosok útközépen történő bizton
ságos várakozását lehetővé tévő sziget, illetve Jel
zőlámpás szabályozás kiépítése a feltétele a létesí
tésnek. Az átkelőhelyhez megfelelő közvilágítás is 
szükséges, amely nem áll rendelkezésre Jelenleg.

Mindezeket összegezve, a várható bekerülési 
költségek nagyságrendjét értékelve, meg kell álla
pítani, hogy azok nem állnának arányban a cso
mópont alárendelt irányból jelentkező forgalmi 
igényekkel, így ezekkel a megoldásokkal reálisan 
nem lehet számolni. A Közúti Igazgatóság továbbra 
is figyelemmel kíséri a csomópont, de a 47. sz. 
főúton lévő másik két algyői csomópont baleseti 
helyzetét is, és szükség esetén a rendőrség segít
ségét kéri az ellenőrzések szigorításában.

úr. Piri József:
Javasolja, hogy együtt kéijék fel a Városi 

Rendőrfőkapitányságot, hogy az érintett útszaka
szon végezzen fokozott sebességellenőrzést, az ab
szolút gyorshajtások visszaszorítására.

A Közúti Igazgatóság képviselője:
A rendőrség felkérését biztosítja, s kéri a kép

viselő urat, hogy a fentiekről az algyői részönkor
mányzat képviselő-testületét tájékoztassa.

Az emlékeztető készült: 1992. XI. 5.
Sebők Péterné (Szeged M.J.V. Polgármesteri 

Hív. Algyői Kir.):
A 47. sz. főút keresztezi az algyői vasútállo

máshoz vezető utat. A kereszteződés térségében az 
út mindkét oldalán algyőiek laknak, akik ügyeik 
intézése miatt kénytelenek átjárni a főúton. A főút 
szelvényezés szerinti bal oldalán van a falu nagy 
része, de a Jobb oldalon is vannak lakóházak. 
Innen a lakosok és főleg az Iskolások kénytelenek 
a túloldali intézményekbe, Iskolákba eljutni. A 
jobb oldalon van aTúzép, és a vasútállomás, mely 
egyre nagyobb létszámot vonzó cél. A négynyomú- 
sítás óta a főút járműveinek sebessége lényegesen 
megnőtt, mely az egyre növekvő keresztező forga
lom miatt egyre nagyobb balesetveszélyt Jelent. A 
négynyomúsítás óta a balesetek megszaporodását 
tapasztaljuk. Bármilyen megoldást elfogadunk, 
mely a helyzeten javít.

A Köntös cukrászda és a vasútállomási út 
közötti szakaszon szükségesnek tartjuk egy gyalo
gos és kerékpárút kiépítését, de a költségek válla
lásáról még nem tudunk nyilatkozni.
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Eqy gondolat bánt enqemet...
A történetet akár így is kezdhetnénk, Petőfi 

Sándor híres verséből kölcsönvéve az első sort. A 
gondolat pedig nem más körül forog, mint a helyi 
„Algyő fejlődéséért” alapítvány kábeltévés törté
nete. A település déli-délnyugati részén, vagy úgy 
is mondhatnánk, hogy az algyői sűrűn lakott ré
szeken — Bartók B., Fazekas, Egészségház, Búvár 
utcákban és talán a Téglás utca egy részén élvezik 
a kábeles televíziózás örömeit, míg a városrész 
másik — észak-északkelet, délkeleti részel nem 
épül tovább a rendszer. Pedig a bővítéshez az 
alaptervek elkészültek, valamennyi kábel is már 
megvan, de szerelése áll, igény sem mutatkozik rá, 
vagy ha volna is igény rá. Jól palástolják a lakosok.

Azt, hogy a múlt évben sem haladt a dolog 
előre, talán még megértem, mert az akkori kábel
fejlesztési elképzeléseket nem lehetett pénz hiá
nyában megvalósítani.

Feltétlenül össze kellene hívni a tagságot és 
újraválasztani a kuratóriumot, és kellene egy szak
ember is, aki összefogná az egészet szakmailag Is. 
Ezért olyan emberek jelentkezését várjuk, akik a 
település kábellal el nem látott részén laknak, és 
így érdekükben áll, hogy önkéntes munkájukkal, 
befizetésekből, valamint a kevéske fejlesztési alap
ból, a meglévő anyagok beépítésével újabb utcák 
kerülhetnének bekötésre.

A sándorfalvi és egyéb településeken is alkal
mazott módszer, hogy tudniillik a telefonhálózattal 
együtt a kábeltévés hálózatot is kiépítik — önkor
mányzati pénzből, és lakossági hozzájárulásból — 
itt Algyőn nemj árható út, azért, mert nem vagyunk 
önállóak, nincs pénz rá, és mondjuk ki őszintén, 
nincs aki ingyen szervezze az egészet. Akik eddig 
csinálták, kifáradtak vele, vagy el se kezdték a 
fáradozást, most meg már mi a fenének szaladgál
nának, náluk készen van és élvezhetik előnyét és 
hátrányát is.

A kábeltévé példája mutatja meg legjobban, 
hogy mennyire széthúzó a városrész. Akik meg 
bírták venni a parabolaantennát, mert volt rá pén
zük, már nem érdekeltek a haladásban. Az időseb
bek meg nem bírják fizetni a rájuk eső összegeket. 
De egyelőre a befizetések nélkül 25-30%-os érdek
lődés mellett nem gazdaságos vezetni. így marad a 
patthelyzet.

A napokban hallottam egy talán életképes 
ötletet: Meg kellene szervezni az Ósgyeviek mintá
jára az Algyőiek Baráti Körét és e kör céljai között 
az első lehetne, hogy összekovácsolja a közösséget, 
alkotna egy szilárd magot, mely mag körül a sok
sok tenni akaró önkéntes is serénykedne, kimoz
dulnának a semmiből. Talán segíthetnének a Fa

luház rendezvényeinek közönségszervezésén ke
resztül minden életképesnek látszó ötlet megvaló
sításában.

A Hírmondó ügyét is fel kellene karolni és ez 
is feladata lehetne a baráti körnek.

Tehát: ha tenni akarunk valamit, akkor tobo
rozzunk barátokat és mindenkit, akit érdekel a 
dolog, várunk a Faluházban 1994. szept. 9-én 
(pénteken) 18 órakor.

Borbély János

Utóirat az „Ayrton Senna emlékére” 
című íráshoz

(Bakos Gábor után szabadon)

Eszemben sincs megbírálni, vagy kétségbe 
vonni Bakos Gábor szakértelmét, műveltségét 
ezen szakterület iránt, csak a gondolataimat sze
retném Önökkel megosztani 1994. május 1. a 
Forma-1 fekete napja (vagy hétvégéje, ugyanis 
Roland Ratzenberger szombaton vesztette életét, 
ugyanazon a pályán). A gyilkos imolaipálya. így 
is nevezhetjük ezt a helyet. Forma-1. Száguldó, 
emberéletet nem kímélő, milliók körül forgó űrült 
„ cirkusz’’. Ahol fontosabb a pénz, mint a verseny
zők élete. Legalábbis egyes embereknek. Nem 
akarok célozgatni. Bernie Ecclestone-ra gondol
tam. De visszatérve Sennára. Egy legenda volt, 
és az is marad az emberek lelkében. Egy másfé
léves kislány, Viktória (aki egy futó kapcsolatá
ból született) maradt utána, aki már soha nem 
ismerheti meg az édesapját Barátnője, Adriane 
még mindig nem tudja elhinni, hogy meghalt. 
Közös jövőt terveztek, és ennek a kegyetlen halál 
vetett véget. Amikor megtudtam, hogy nincs töb
bé, alig tudtam magam visszatartani, hogy ne 
kiabáljak. MIÉRT? — kérdeztem hangtalanul. 
Pedig eleinte nem kedveltem Sennát, túlzott „ va- 
gánysága” miatt, de utána egyik kedvenc autó- 
versenyzőmmé vált (Post után). Azt a betonfalat 
abban a borzalmas kanyarban, egy normális 
ilyen célra készített géppel, több mint félóra alatt 
lehet áttörni Sennának másodpercek alatt sike
rült, és sajnos ez lett a veszte. Azon a helyen 
virágcsokrok állnak most is, hogy tudassák min
denkivel: itt egy csodálatos életnek lett vége, mert 
Ayrton Senna de Silvának az Isten 34 évet sza
bott ...

Víg Gabriella
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DZSESSZBALETT- 
tanfolyam

óvodáskortól

Beiratkozás helye: Algyői Faluház.

Beiratkozás ideje: 1994. 07. 17-én 10—20 óráig.

Első foglalkozás 1994. 07. 14-én, csütörtökön 
délelőtt 10 órától.

Ezt követően minden hétfőn és csütörtökön
10— 12 óráig.

Készvételi díj: óvodáskorig 300 Ft,
iskolásoknak 400 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

199b. július 23-án, szombaton 10 órától

ALGYŐI LOVASNAP
A régi bekötő út mellett 

(Földmunkát végző kft.-vei szemben)

Ki RA k o d  ÁS, NÉpMŰVÉSZETÍ VÁSÁR 

IV lEzőqA zdA SÁ qi q É p k iÁ llÍT Á s  

Büfé, ÉTkEZÉsi lEhETŐSÉq

A belépőjegy ára: 50,— Ft

A ra tó B á C  a  J a C u ftá z 6 a n  2 0  ó rá tó C

Mindenkit szeretettel vár a rendező:

Algyői
Gazdakör

VEqyEsipARi SzolqÁlíATÓ És KEREskEdElMi B etétí TÁRSASAq

inSTIK VáIIaIja:

termó'föveny, tiszai homok 1800/kocsi f4 m3J
valamint,

sóder, homok és egyéb fuvarozását.
Megrendelhető: Algyő, Téglás u. 123. sz, alatt. 

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

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

terménydarálókat 
elektromos szivattyúkat és villanymotorokat.
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Biokertészkedés

készítéssel foglal-

egyre kevesebb a

Jutunk szerves
trágyához csak nagyon drágán, viszont a komposzt 
anyagát Ingyen, vagy csak nagyon kevés pénzért 
elő tudjuk teremteni. AJó komposzthoz mindenek 
előtt megfelelő nyersanyag kell. Ezenkívül a meg
nyugtató eredmény elérésében egész sor tényező 
játszik szerepet: a levegő, a nitrogén, a mész, a 
nedvesség, a meleg és a baktériumflóra. Az előző
ekben már írtam, hogy mit nem szabad felhasznál
ni kompQgztálásra. A szabály azonban nagyon egy
szerű: semmit ne hagyjunk kárba veszni, ami kom
posztálható. Eredetileg majdnem minden szerves 
anyag komposztálható, kivételt csak azok képez
nek, amelyek az egészségre ártalmasak lehetnek: 
beteg növényi részek, főzés maradéka stb.

A levegőnek a komposztprizmában döntő sze
repe van. Ha a nyersanyag levegőtlenné préselő- 
dik, — pl. fűnyíradék — akkor az bűzlő, rothadó 
masszává válik, amely a kertben teljesen értékte
len. A Jó légcsere a prizmában a komposztálás 
alfája és ómegája. A légmozgás biztosítására fon
tos, hogy az anyagokat ne dobjuk válogatás nélkül 
a prizmára, hanem az egyes alkotóelemeket kever
jük. A nagy tömegű gyepnyíradék önmagában tö
mör, levegőtlen lenne, ezért a komposztprizma 
mellett gyűjtsünk össze lazításra használható szá
lasabb, rostos szerkezetű anyagokat. A füvet és az 
apró gyomot keveijük durvább, nagyobb gyomok
kal, felaprított papírral, vagy szalmával.

A nitrogén
A komposztprizmában felszaporodó baktéri

umoknak .üzemanyagként" szükségük van nitro
génre. Ehhez nitrogénben gazdag trágyaféle az ideá
lis. Magam erre a célra tyúktrágyát használok. Az 
ólban felgyűlő trágyát összegyűjtőm, s a komposzt
hoz adagolva kiegészítő nitrogénforrásként alkalma
zom. Ha istállótrágyát nem tudunk beszerezni, cik

kor a kereskedelemben kapható komposzt-adalékot 
vásároljuk, amely a fenti elvárásoknak teljesen meg
felel. Ezek a készítmények alkalmasak arra is, hogy 
a komposztálódást jól beindítsák.

Bakosné Fekete Mária

A mázsaházról
A Szeged-Algyő, Piac téri állatmérlegelő üze

meltetése ellen az utóbbi években egyre több la
kossági bejelentés, kifogás érkezett, mivel annak 
működtetése erősen szennyezi a környezetet (bűz, 
légy stb.)

A ma már sűrűn beépített Piac tér, és a nem 
rég ugyanitt megnyílt Idősek Napközi Otthona, az 
állatmérlegelő mielőbbi áthelyezését mind lakos
sági, mind szakhatósági oldalról elkerülhetetlenné 
tette.

Az egyeztető tárgyalások első szakaszában az 
is tisztázódott, hogy a mázsaház üzemeltetéséhez 
mind Algyő és környéke lakosságának, mind a 
Pick Szeged Rt.-nek alapvető érdeke fűződik.

A résztvevők az állatmérlegház új helyének az 
Algyő ún. Kuktor melletti 1480 hrsz.-ú, több mint
4 hektár nagyságú, 3 oldalról bekerített terület déli 
részét találták alkalmasnak.

A beruházás pénzügyi fedezetét az algyői rész
önkormányzat, valamint a Pick Szeged Rt. közösen 
biztosítja.

Területigény: mérlegház+karámok+rampák 
összesen kb. 150 m2, a megvalósítandó út kb. 
500 m2.

KIVONAT
Szeged M.J.V. Közgyűlése Vagyonkezelői és 

Vállalkozási Bizottsága 1994. j únlus 15-1 ülésének 
j egyzőkönyvéből

______/ 1994. (VI. 15) W B. sz

HATÁROZAT
A Bizottság, a Vagyonkezelő és Vállalkozási 

Iroda 7970/1994. sz. előteijesztése alapján meg
tárgyalta az algyői állatmázsaház áthelyezésének 
kérdését.

A Bizottság — a Közgyűléstől átruházott ha
táskörben, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója — 
hozzájárul, hogy a Szeged-Algyő, Piac téri állatmá
zsaház, Szeged-Algyő, 1480 hrsz.-ú ún. Kuktor 
melletti területre kerüljön áthelyezésre.

A határozatról Jegyzőkönyvi kivonaton értesí
tést kapnak a tisztségviselők, a jegyző, Algyő vá
rosrész Önkormányzata, a Városüzemeltetési és 
Műszaki Iroda, a Városrendezési és Építésügyi 
Iroda, a Polgármesteri Hivatal algyői kirendeltsége, 
a Vagyonkezelő és Vállalkozási Iroda, valamint a 
Jegyzői Iroda.

K.m.f.
Békési Zoltán Jankó Attila
a Biz. alelnöke a Biz. elnöke

Dr. Pólyák Katalin 
admin. titkár
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Csatád: a társadatom reménye
A család az első Iskola, ahol megtanulhatjuk 

és begyakorolhatjuk az egységet, az egymásra fi
gyelést, a harmóniát.

A  családban élők beszámolója életükről:
Apa: Gyermekeimmel együtt dolgozva fedeztem 

fel azt, hogy mennyire sokszor működik bennem az 
akaratosság, és így nem lehet ott az öröm közöttünk. 
Nagyon szeretek együtt tevékenykedni velük a kony
hában, aztán együtt barkácsolunk... és észrevettem, 
hogy nekik is vannak jó ötleteik, esetleg mások, mint 
az enyémek, hogy hogyan kell ezt vagy azt megcsi
nálni, és ilyenkor Jó lemondani a saját elképzelésem
ről. így növekszik az öröm közöttünk.

Egy nehéz környezetben élő család mondja:
Anya: A napnak a legfontosabb pillanata min

dig az volt, amikor esténként összeült a családunk, 
és átbeszéltük egymással a napot. Örömeinket, 
fájdalmainkat megosztottuk egymással.

A gyerekek sokszor sírva jöttek haza az iskolá
ból, hiába próbáltak barátkozni, nem fogadták be 
őket. Szövetséget kötöttünk egymással, hogy mindig 
újrakezdve, a kölcsönös szeretetből teszünk min
dent. De nem mindig sikerült ezt a tüzet megőriz
nünk. Megértettük, hogy mennyire felelősek va
gyunk egymásért. Ha egyikünknek nem megy a 
szeretet, a többieknek szeretni kell helyette. Ez tel
jesen átalakította kapcsolatainkat egymással, és iga
zi kapcsolatainkat egymással, és igazi testvérekké 
váltunk gyermekeinkkel is. Napról napra együtt ha
tároztuk el, hogy nyitott szívvel fordulunk az em
berek felé, és megpróbálunk még Jobban szeretni, 
nem várva azt, hogy viszont szeressek.

Fiú: A nehézségek miatt nagy falat éreztem 
köztem és a gyerekek között, mely rengeteg előíté
letre épült mindkét oldalon. Egyre Jobban bezár
kóztam saját világomba, és mindent kritikus szem
mel néztem, és így csak a negatív dolgokat tudtam 
észrevenni.

Egy napon fordulópont következett az életem
ben. Feltűnt, hogy az iskolában az egyik fiú külö
nösen szomorú. Órák után hozzám lépett és sírva 
mondta el, hogy az édesanyja otthagyta a családot, 
és hogy ez mekkora fájdalom a számára. Én na
gyon megdöbbentem, nem értettem, miért pont 
nekem meséli ezt el, akivel idáig nem volt különö
sebb kapcsolata.

Végre rádöbbentem, hogy nem zárkózhatok be 
a saját fájdalmaimba, amikor egy másik ember 
szenved mellettem. Megértettem, hogy nem a múlt 
nosztalgiájában kell élnem, hanem ajelen pillanat
ban kell szeretnem azt, aki éppen mellettem van.

Ezzel a fiúval mély barátság alakult ki, és ettől 
a pillanattól kezdve osztálytársaim életében egyre

inkább részt vettem, és egyre több értéket fedeztem 
fel bennük. Felfedeztem, hogy csak a szeretet tanít 
meg élni!

Csak akkor tapasztalhatjuk meg igazán és 
véglegesen, hogy szeretnek minket, ha hiszünk a 
másik szeretetében, ha szeretetünkkel közeledünk 
hozzá, s közben vállaljuk annak kockázatát, hogy 
butának néznek, és becsapnak bennünket

A család, mely Isten alkotása, a szeretet re
mekműve, útmutatást adhat arra vonatkozólag, 
hogy hogyan vállalhatunk részt a holnap világának 
kialakításában. Isten a családban mindenfajta 
emberi együttélés prototípusát teremtette meg. A 
család feladata tehát ez: a szeretet tüzének folyto
nos táplálása által újra kell élesztenie azokat az 
értékeket, melyeket Isten ajándékozott a család
nak. Nagylelkűen, szünet nélkül azon kell fáradoz
nia, hogy a társadalom minden területére kisugá
rozza azokat.

A család nem más, mint egy harmonikus össz- 
Játék, egy ékszerdoboz, a szeretet titka: házastársi, 
anyai, apai, gyermeki, testvéri szeretet, a nagyma
ma szeretete unokái iránt, az unokák szeretete a 
nagypapa, a nagynéni, az unokatestvérek iránt... 
A Szeretet-Isten az, aki tudja, hogy mi a család. Ó 
az, aki elgondolta és a szeretet remekművét alkotta 
meg benne.

A Család Évében, 1994. június 12-én, Gödöl
lőn, a Fokoláre-mozgalom ÚJ Családjai által „FA- 
MILYFEST ’94, A család a harmadik évezred egy
ségének bölcsője" címmel rendezett találkozón el
hangzottak felhasználásával:

Balogh József

Felhívás
A földrendező bizottság felhívja azon kárpó

toltak figyelmét, akik a vásárhelyi tangazdaság 
vasút melletti területén szereztek földtulajdont, 
hogy 1994. Július 13-án 1730 órakor tartandó 
gazdaköri ülésen vitafórumot tart.

A vitafórum témája: a melioráció és a zöld 
leltár. Vendégelőadó: a Földművelési Hivatal ve
zetője. Minden érdekeltet szeretettel vár a gazda
kör vezetése.

Kovács Károly
elnök

M egalakult Algyőn a  polgárőrség. Jelenleg  
H  fő  tart ügyeletet.
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Háziorvosok július fiaVi 
rendelési ideje

Július 1—4-lg
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 11—15-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Július 18—22-ig
8— 1230 óráig: dr. Őst Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 25—29-lg
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

A dr. Tóth Háziorvosi Bt "J"  
— tájékoztatja Önt —

dn. Tóih Máría
belgyógyász szakorvos, háziorvos 

1 9 9 4 . jú l i u s  h A v i R E N ck lÉ SE

01-jén 8— 12 óráig
04— 08-ig 13— 17 óráig
11— 15-ig 8— 12 óráig
18— 22-ig 13— 17 óráig
25— 29-ig 8— 12 óráig

A következd táppénzes felülvizsgálat időpontja:

1994. július 22-én 8— 11 óráig

1994. július 20-tól augusztus 5-ig 
dr. Tóth Máriát

dr. Bellányi Dénes helyettesíti

RÁKSZŰRÉS OTTHON

Mi a rák?
JV szó maga egy általunk Jól ismert állat 

neve. Egyes vélemények szerint azért kapta a 
betegség gyűjtőnévként ezt a szót, mert visz- 
szafelé haladó állatról van szó, és az évtizede
ken át gyógyíthatatlan betegséget egyfajta 
visszaszámlálás, visszafelé történő haladás Jel
lemezte. Ez ma már nem teljesen igaz, hiszen 
az időben felismert rákok 80%-a gyógyítható.

A rák szó számtalan betegség összefoglaló 
neve.

A testünkben bizonyos sejtek bizonyos fel
adatok ellátására hivatottak. De amikor egy- 
egy sejt a normálistól eltérően kezd szaporod
ni, működni, illetve nem működni, akkor van 
kialakulóban a betegség.

A szervezetben lévő több mint tízmillió sejt 
állandóan osztódásban van, új sejtek keletkez
nek és az öregek elpusztulnak. Ha azonban 
ebben a szabályosan működő rendszerben a 
hibátlanul működő rend megbomlik, az egyen
súly felborul, ettől a pillanattól kezdve az elté- 
velyedett sejt osztódása, szaporodása ellenőriz
hetetlen, és kóros sejtcsoportok alakulnak ki. 
Az átváltozott sejtek működése megváltozik,

semmi köze nem lesz az eredet sejtcsoporté
hoz. A  szaporodásuk általában gyors, és sok
szor betüremkednek más, még ép szövetcso
portokba, akadályozzák azok normális műkö
dését, növedésükkel elnyomnak szerveket, ere
ket, idegeket.

A  már gyakorlatilag elvadult, más műkö
désű és más szaporodású sejtjeink sokszor a 
vér- és a nyirokrendszer útján testünk más 
részeibe jutnak, ahol szintén zavart keltenek, 
megtelepednek, ekkor beszélnek orvosaink át
tétekről.”

Ezeket a sorokat Árvái Magdolna újságíró 
nemrégiben megjelent tájékoztató könyvecské
jéből idéztem, melyhez az érdeklődők a dr. 
Tóth Háziorvosi Bt. Jóvoltából Juthatnak hozzá 
a háziorvosi rendelőben.

Ebből az apró, zsebbe dugható füzetből az 
éppen csak olvasni tudó kisiskolástól az ag
gastyánig mindenki megtudhatja, mire kell fi
gyelni, mi az, amit érdemes háziorvosával 
megbeszélni.

Dr. Tóth Mária
belgyógyász szakorvos, 

háziorvos
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Az ősqyertek baráti találkozója elé
Örömmel adjuk ezúton is tudtára az Ősgyevlek 

Baráti Köre (ÖBK) tagjainak, hogy az Anna-napi bú
csúhoz kapcsolódó ez évi baráti találkozóját július
30-án, szombaton az új Faluházban tartjuk meg.

Az összejövetel 14 órakor az új Faluház bemuta
tásával kezdődik, majd 16 órakor az ún. „hivatalos 
műsor" veszi kezdetét.

A műsor keretében tájékoztatót hallgathatnak 
meg a résztvevők a Faluház építéséről és átadásáról, 
valamint az ÖBK elmúlt évi munkájáról. A továbbiak
ban a sok érdekességet felölelő tombolajátékot bo
nyolítjuk le és ezt követi (18 órakor) a nagy érdeklő
désre számot tartó vacsora a nagyteremben (marha- 
pörkölt körettel és savanyúsággal).

S minden bizonnyal új barátságok kötődnek a 
vacsorát követő fehér asztal melletti beszélgetések, 
koccintgatások során.

A vezetőség és a Faluház igazgatója szeretettel 
váija az ÖBK tagjait, valamint az ún. kívülállókat Is, 
akik érdeklődnek az ÖBK munkája iránt és részt 
kívánnak venni ezen a minden bizonnyal színvonalas 
találkozón.

A kívülállók részére Bakosné Fekete Mária (Kas
télykert u. 100/A) gazdasági felelős ad a találkozóval 
kapcsolatosan részletesebb információt és nála lehet 
rendezni a pénzügyi dolgokat Is. Az ÖBK tagjai névre 
szóló tájékoztatót kapnak postai levél útján. Jelent
kezési határidő: július 20.

Várjuk szíves jelentkezésüket és addig Is minden 
jót kívánunk az ősgyevlek és az érdeklődő falubeliek 
részére I

ÖBK Vezetősége

A Faluház július hadi 
tervezett programja

I-jén 21 órakor Rock „n” RoU. bemutató a 
szegedi Gumimaci együttes közreműködésével

I I-én Indul a gyerek nyári tábor 2.
12-én 10—20 óráig Jelentkezés a dzsessz ba

lettre.
23-án 20 órakor ARATÓBÁL.
30-án 14 órakor Az Ősgyeviek Baráti Körének 

találkozója.
31-én 16 órakor Anna-napi néptánctalálkozó.

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

Kedd
16— 19 óráig Néptáncpróba 
1630— 18 óráig Karate-tanfolyam 
18— 19 óráig Fltness torna

Szerda
18— 19 óráig Fitness torna 

Csütörtök
1630— 18 óráig Karate-tanfolyam
17—21 óráig Nyugdí/asklub

Minden második héten szerdán: Kismamaklub 
16 órátóL

A M IG A  5 0 0 - as és C O M O D O R E  C + 4
SZÁMÍTÓqÉp, kÖZEpES TEljESÍTMÉNyŰ SZÍNTETk 

ZÁTOR E U d Ó .

ÉRdEklődiNi:

Alqyő, BARíók B. u. 5 9 . ís z t . 4 . 
BobÉlyákNÁl ESTÉNkÉlNT.

SZndris, gratulálunk a Házasság kö- 
tésedfiez, sok sikert és boldogságot 

kívánunk.

C
az újság szerkesztősége
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Betty Tmt/ers: 
Azonos hullámhosszon

6. rész.

— Még két szám erejéig marad veletek Mr. Dj. 
De lássuk az egyik számot, a címe: „Nélküled”. — 
Gábor műsort vezetett ilyenkor az iskolarádióban. 
Lökte a szöveget, be nem állt a szája. A szám 
közben összepakolta a CD-ket és a kazettákat, 
éppen az utolsó dal felkonferálásának közepén 
tartott, amikor bejött Alexa. Nagyon csinos volt 
fehér nadrágjában és kiwizöld pólójában. A fiú 
mosolygott, miközben mutatta, hogy üljön le, 
nagynehezen sikerült befejeznie a műsort, levette 
a fülhallgatót és Alexára nézett.

— Hogy kerülsz ide? Valami baj van?
— Miért? A barátnőd nem teheti be ide a lábát, 

csak akkor ha baj van?
— Ugyan dehogyis. Csak furcsa, hogy itt lát

lak. Ennyi az egész.
— Gábor, mi van veled mostanában? Mintha 

megváltoztál volna, más vagy mint régen.
— Hát persze. Sosem mondtam, hogy teljesen 

normális vagyok.
— Légy szíves, ne hülyéskedj. Én komolyan 

akartam veled beszélni. Szeretlek és aggódom ér
ted. Mi a gond?

— Alexa, nem mondhatom el. Még nem. Ezt 
meg kell értened.

— Akkor kinek mondod el? Engem nem tar
tasz annyira, hogy megbeszéld velem a gondjaidat? 
Úgy tudtam szeretsz, de mostanában ezt nem tu
dod kimutatni. — mondta a lány dühösen, majd 
felpattant és az ajtóhoz szaladt.

—Alexandra! — ordította utána a fiú, de a lány 
már rég elhagyta a helyiséget. Gábor dühös volt, 
nagyon dühös. Alexára is, de magára is.

— Ezt jól elcseszted. — mondta magának, 
miközben a pulóverét meg a hátizsákját kereste. 
Feldúltan hagyta ott a stúdiót, ahonnan mindig 
vidáman szokott távozni. Irodalom órája volt, és 
balszerencséjére kihívták felelni. Nem tudott sem
mit és ebben nagy szerepet Játszott a negyedik 
padban ülő Alexa is.

— Nem tudod Gábor? — kérdezte a tanárnő 
egy kis idő múlva.

— Őszintén szólva nem, tanárnő. — felelte 
Gábor közömbös hangon.

— Te mindig tanulni szoktál. Mi van veled?
— Semmi. Csak most nem tanultam.
— Ez furcsa. Na mindegy. Ülj le. — mondta a 

tanárnő, mire Gábor teljesen magába roskadva ült 
le. Hiába kereste Alexa tekintetét, ahányszor oda

nézett, a lány elfordította a fejét. Egész délelőtt 
hiába próbálta elérni, a lány mindig kitért előle. 
Már csak abban reménykedett, hogy Alexa a mo- 
toijánál fogja várni, mert mindig ott szoktak iskola 
után találkozni. De a lány nem volt ott. Gábor 
szomorúan ment haza. Egyedül volt a lakásban. 
Felhívta a lányt, de az édesanyja vette fel a kagylót.

— Kezét csókolom, Gábor vagyok. Alexa ott
hon van?

— Sajnálom, de még nem ért haza. — mondta 
a nő olyan hangon, hogy Gábor nem tudta eldön
teni, hogy hazudik-e vagy sem.

— Köszönöm szépen, hogyha hazaér legyen 
szíves mondja meg, hogy kerestem. Csókolom.

Gábor letette a kagylót, és elgondolkodott. 
Alexa csak egy helyen lehet, ha otthon nincs. Egy 
hirtelen elhatározással elindult a folyópartra. Már 
messziről észrevette a lányt. Hosszú hajába bele
belekapott a szél. Fejét a térdére fektetve sírt. Nem 
akart összeveszni Gáborral, de most mindent el
rontott. Egyszercsak egy kéz érintette meg a vállát. 
Hátrafordult, és egyenesen belenézett Gábor bar
na szemébe.

— Honnan tudtad, hogy itt vagyok? — kérdez
te halkan.

— Telepátia. Hiszen ismersz. Te sírtál? — 
kérdezte a fiú, miközben ujjával letörölt a lány 
arcáról egy könnycseppet.

— Féltem, hogy soha többé nem kaplak vissza. 
Ne haragudj.

— Te ne haragudj. Lehet, hogy megváltoztam, 
de veled nincsen semmi bajom, soha nem is volt, 
és nem engedlek el olyan könnyen.

— Azt észrevettem. — mosolyodott el a lány, 
mikor Gábor leült mellé a homokba és megfogta a 
kezét.

— Figyelj, Alexa. Nincs semmi gond, olyan ami 
komoly lenne (csak meg fogok halni — gondolta 
magában Gábor.), de amit el akarok mondani, 
ahhoz még időre van szükségem. Próbálj megérte
ni kérlek.

— Én megértelek. Csak arra kérlek, ne hazudj 
nekem. — mondta Alexa a fiú szemébe nézve.

— Gyere ide te bolond! — nevetett a lány és 
magához húzta Gábor fejét, mire ajkuk gyengéd 
csókban forrt össze.

Később mentek haza Gábor motoiján, a fiú 
nem hajtott gyorsan, de már nem volt teljesen 
világos. Abban a pillanatban eléjük vágott egy 
autó.

— Gábor, állj meg! — sikította Alexa rémülten.
— Nem tudok fékezni! — kiáltotta a fiú, Alexa 

egy nagy csattanást észlelt, utána nem emlékezett 
semmire ...

(Folytat/ük.)
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A 6. szám rejtvény helyes megfejtése:
— Római katolikus templom; — Gótikus, Barokk;
— Süli András szülőháza; — Sasér.

Könyvjutalmat nyert: Daru Zoltánné, Bartók 
Béla u. 36.

G y E R E líE k ! SeqÍTSÉqETEkET SZERETNÉNk k É R N i, Az 

i s k o U  é v z á r ó  Ü N N E p sáq E  a I a t t  v A k k i  E l v i n  E q y  e z ü s t  

s z ín ű  BMX ( q y . s z . :  GBO 5 4 0 4 5 ) kER ÉkpÁ R T . Ha

V A ÍA k i M E q lÁ íjA  AZ UTCÁN k Ö z lE k E ( JN Ír k É R jü k  

ÉRTESÍTSEN. B A ju S Z  C SaIA cJ, KASTÉlykERT U. 1 67/B

i Gépi lottó, jeges üdítő, kedvező áron 
j dohány és sör kapható a NAPFÉNY ABC- 
i ben.
■

i Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Cseréplóc és horogfa kedvező áron kap
ható. Érdeklődni: a Plébánián du. fél 4-től 
fél 6-ig. Tel.: 367-083.

_r

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

Új ülőgarnitúra, plüss huzattal eladó. Algyő, Pesti u. 15. 
Érdeklődni: szombaton és vasárnap.

4 órás takarítónőt keres a Szőregi Takarékszövetkezet. Ér
deklődni: Terhes Lászlóné, Algyő, Berek u. Tel.: 367-187.

j| Vásár a Faluházban!
Ü Pajtik, vtÓ4fvt, i&áoleU jel&jenelé&eÁ, 
Ü váAána,: 1994. 16-átt,
Ü vpH K & z& ut 9 — 1 5  S n áty .

1994. július 18-tól augusztus 12-ig 
a gyógyszertár szabadság miatt 

ZÁRVA lesz.
Nyitás: 1994. augusztus 5.

fénym ásolás (kicsinyítés, nagyítás)

Spirálozás (műanyag spirállal, 
kQIOnföle színekkel)

PflPlfi, IRÓSZ6A, NVOMTRTVÁNV
Iskolakezdésre 

Iskolai felszerelések

l O  hétköznap: 9-12 áráig.
14-18 óráig.

Nyitva: szombaton: 9-12 óráig.

EUdó AlqyŐN KASTÉlykERT utcaí FeIújításra szoruIó 

NAqy aIapterüIetű MAqÁisihÁz, AMEly vÁlUlkozÁsRA 

is aIIcaImas. FüRdőszobÁs és qÁzfŰTÉsES. 

iRÁNyÁR: 1 500 0 0 0  Ft.

ÉRdEklődNi lekiET:
hÉTfőrol pÉNTEkiq 526566  teIeíonon 

10— 18 ÓRÁiq.

MEGNYITOM ajándék, dohány boltomat 
155  4. július i-jén 13  órakor.

Iskolaszerek július 1 - 10 -ig akciós árakon,
bolti ár alatt.

Szeretettel várok mindenkit.
Samu Sándomé 

vállalkozó
6750 Szeqed-lZlqyő, ‘Téglás u. 65 .

Algyői Hírmondó • A  helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
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