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2 ASgydi Hírmondó

A képviselő Válasza
Emlékeztetőül a Hírmondó szerkesztősége ál

tal megfogalmazott kérdések:
1. Hogyan látja Algyőfejlődését az elmúlt 

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

a legbüszkébb és mit nem sikerűit elérnie?
3. Indulni kiván-e a következő önkormány

zati választásokon?
♦  ♦  ♦

úr. Piri József tátaszol
Algyő városrész elmúlt 4 évi helyzetét, fejlődé

sét Illetően a saját véleményemet viszonylag 
könnyen megfogalmazhatom.

A korábbi Időszakoknál lényegesen nem Jobb 
feltételek mellett a lehetőségeihez képest változott, 
fejlődött az algyői településrész.

Ennek a fejlődésnek az alapvető feltételeit 
meggyőződésem szerint az adta, hogy sikerült új 
alapokra helyezni Szeged város önkormányzatá
ban és közgyűlésében azt a szemléletmódot, mely 
a város csatolt településeivel kapcsolatban a Sze
gedhez tartozás óta kialakult.

Az 1973-ban bekövetkezett település-egyesí- 
téssel a korábban önálló községek elveszítették 
önálló arculatukat, megindultak a városiasodás 
útján, de fejlesztésük üteme 1990-ig messze elma
radt a város egyéb részelnek fejlesztésétől.

A fent említett szemléletváltozásból eredően és 
nem utolsó sorban azért, mert felelősen gondolko
dó, Algyőért tenni akaró településrészi képviselő 
testületet sikerült létrehozni, az Algyő részére biz
tosított alapok ésszerű felhasználásával mára lát
ványos változásokat mutat a község képe. A városi 
közgyűlés minden évben biztosított a csatolt tele
pülések részére Jelentős nagyságrendű lakóterüle
ti alapot, amelyeket elsősorban a lakosság életkö
rülményeinek Javítására fordíthattunk, de Jelentős 
támogatást nyújthattunk a nem önkormányzati 
intézmények támogatására is.

így kaphatott Jelentős támogatást a kábelte
levíziós hálózat kiépítésére létrejött alapítvány, 
megindulhatott a templom felújítása, és az al
győi sportkör rendszeres támogatással végzi te
vékenységét. Kohósalakos utakat építettünk, 
bár a  szükségesnél kevesebb utcában, felújítot
tuk a községháza épületét. A lakóterületi alapból 
adtunk rendszeres támogatást az Algyői Hír
mondó szerkesztéséhez, kiadásához, a Kosárfo
nó utcai iskola tornatermének kialakításához, 
az autóbusz-beállók építéséhez, parkfelújítás
hoz és minden évben megrendeltük és elvégez

tettük a szúnyogirtást. A lakóterületi alap fel- 
használásával hozhattuk a tiszai szabadstran
dot hosszú évek után használható állapotba. A 
lakóterületi alap nyújt fedezetet a mázsaház Pi
ac térről történő kitelepítéséhez is.

A fenti felsorolás természetesen nem teljeskö
rű és csak a lakóterületi alap felhasználására szo
rítkozik.

A 4 év alatt olyan jelentős beruházások kez
dődtek, amelyek közül a legjelentősebbnek és Al
győ jövője szempontjából legmeghatározóbbnak a 
napi 2000 m3 kapacitású, a legkorszerűbb tech
nológiával megépült szennyvíztisztító művet tar
tom.

Befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat 
építésének I. üteme, a II. ütem folyamatban van 
és 1995-ben lesz megvalósítható a III. ütem. A 
csatornázással kapcsolatos beruházás eddigi 
költsége több mint 400 millió forint, amely Sze
ged város önkormányzatának költségvetéséből 
és az elnyert állami céltámogatásból lett finan
szírozható.

Felépült az algyői Faluház, amely az önkor
mányzat támogatásán túlmenően Algyő lakos
sága összefogásának szép példája, az alapítvá
nyi beruházás lehetővé tette, hogy az eredeti 
költségvetéshez képest közel 10 millió forinttal 
került kevesebbe, m iután az alapítvány az 
ÁFAt-t visszaigényelte.

Radány Máténé, volt algyői lakos, hagyatéka 
és az e célra történt önkormányzati költségbiztosí
tás lehetővé tette az Idősek Napközi Otthonának 
létrehozását.

Úgy gondolom, hogy a fentiekkel az első kér
désre választ adtam.

A második kérdést illetően azt mondhatom: 
személy szerint nem a megvalósult beruházásra 
vagyok büszke, hanem arra, ahogyan formálódni 
látom Algyő közéleti arculatát, az egyre tisztábban 
megjelenő közéleti-közösségi gondolkodást.

Már látható J elei vannak annak, hogy az algyői 
lakost nemcsak saját érdekkörébe eső kérdések 
foglalkoztatják, hanem lényegessé váltak számára 
a település egészének jövőjével kapcsolatos elkép
zelések is.

Örülök annak, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Kirendeltsége Jól szervezett hivatali munkájával 
szolgálja a lakossági érdekeket, a helyi képviselő 
testület döntéseinek előkészítésével, határozatai
nak pontos végrehajtásával az Algyő közélet meg
határozó tényezője lett.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Algydi Hírmondó 3

A vázolt eredmények mellett hiányosságként 
értékelem hogy:

• nem valsósult meg az építési telekalakítás 
(bár elkészült a rendezési program);

• nem bővült a távbeszélő hálózat;
• nem került felszámolásra a veszélyes-hulla

dék telep;
• nem készült el egy új Iskola tervezése;
• nem fejeződött be a kábeltelevíziós hálózat 

kiépítése.
A harmadik kérdésre a válaszom az, hogy 

Indulok az önkormányzati képviselő-választáson.
Végezetül — az alkalmat felhasználva — meg

köszönöm mindazok segítségét, akik képviselői 
munkámba segítettek, személyes támogatásukkal 
hozzájárultak a 4 év eredményeinek eléréséhez.

Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, 
pénzeszközökkel segítették a közösségi feladatok 
megvalósítását, s mindazoknak, akik bármilyen 
módon hozzájárultak a közéleti szemléletváltás el
indult folyamatához.

Polgárőrük
Talán sokan tudnak arról, hogy a faluban 

működik egy szervezet, az algyői polgárőrség. A 
feladataikról, Jogaikról, lehetőségeikről kérdeztem 
Gál Istvánt, a polgárőrség helyi vezetőjét.

— Legeslegelóször azt szeretném kérdezni, 
hogy hivatalosan mikor alakult meg a polgárőrség?

—Az alakuló gyűlés dátum szerint 1994. szep
tember 23-án volt, a polgármesteri hivatalban.

— Felvázolnád az alapvető Jogkörét tevékeny
ségét ennek a szervezetnek?

— Ez egy társadalmi szervezet, a kollégáimmal 
együtt társadalmi munkában végezzük a feladata
inkat, a saját szabadidőnkből, munka után. Tulaj
donképpen bűnmegelőző szerepe van, illetve ha 
egy vagy több embert tetten érünk, akkor a ren
dőrség megérkezéséig őrizzük őket. Előnyünk 
mindössze annyi, hogy az egyszerű állampolgárok
nál valamivel hatékonyabban tudunk Intézkedni a 
fentebb említett esetekben. Egyébként intézkedési 
lehetőségünk mégsem olyan sok van: például nem 
Jelenthetünk fel senkit, maximum figyelmeztetjük 
a rendbontót.

— Összesen hány fő  a polgárőrség létszáma?
— Jelenleg 14-en vagyunk.
— Hány fős csoportokbanJávátok az utcákat?
— Ez a munkaidőtől függ főleg. Általában

párban, de ha kéri a körzeti megbízott a polgárőrök 
segítségét, akkor megnő a létszám.

— A támogatás terén milyen a helyzet?
— A polgármesteri hivatal adott rádiótelefont, 

az értéke 150 000 forint, de Igazából ez nem a mi 
tulajdonunk. Van egy hívószámunk Is: a 06-60- 
301-127. A telefon első költségeit a polgármesteri 
hivatal fizette, utána azonban az elkövetkezendő 
alkalmakkor nekünk kell kigazdálkodni valami
lyen úton-módon. Azonban, ha később valamilyen 
okból úgy látják, hogy ml nem megfelelően látjuk 
el a munkánkat, akkor a polgármesteri hivatal is 
visszakérheti a rádiótelefont. Szintén a polgármes
teri hivatalhoz kötődik egy másik fontos támoga
tás: havonta visszatéríti a bezinköltséget 100 km- 
es távolságig, persze megfelelő ellenőrzés után. 
Azért született ez a megoldás, mert Jelenleg gépko
csit még nem tudtak biztosítani. Talán majd ké
sőbb, ha a rendőrségnél selejtezik a régi kocsikat, 
mi Is igényelhetünk. Tervezzük, hogy nyitunk 
bankszámlát, és esetleg innen próbálunk meg gaz
dálkodni. Idővel szeretnénk műszaki téren is fej
leszteni: rádiókat vásárolni, erre most nagy szük
ségünk lenne.

Jelenleg a kereszttöltés utcán lévő polgár
őröktől sikerült szerezni kétcsatornás rádiót, 
amelynek a hatósugara 5 km, így a faluban az 
összeköttetés biztosított, de mint mondtam, szük
ség lenne a továbbiakra is.

— A polgárőrségnek van valamilyen központja 
Algyőn?

— Sajnos az a helyzet, hogy a Faluházon kívül 
(ahol csütörtökönként szoktunk összejönni) egye
lőre nincsen. A polgármester úrral kellene még 
tárgyalnom ebben az ügyben, olyan helyet szeret
nénk, ahovácsak mi Járhatunk be, ahol a rádióte
lefon, a rádiók, és egyéb eszközök is biztonságban 
lennének.

— A Faluházból milyen visszhang érkezik 
vissza a tevékenységetekről?

— Pozitív és negatív visszajelzés egyaránt van, 
a létszámunk is alacsony, és ebben közrejátszik az 
is, hogy azért nem Jönnek szívesen a helybeliek, 
mert gyakran bizony megszidnak bennünket, 
akasztófára küldenek. Előítéletek sajnos vannak, 
sokszor irritálja az embereket a Jelenlétünk, de 
legalább rend volt addig is az utcán, míg mi kint 
jártunk.

— Ha ennyire erős az ellenszenv a falu részé
ről, akkor miért csinálják ezt a polgárőrök?

— Egyszerűen azért, mert az utóbbi időben 
annyira elszaporodtak a bűnesetek a faluban, 
hogy sokmindenkinek elege lett belőle.

Zomborl Móni
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Gazdagabb lett a faiul
1994. október 

22-én, szombaton 
r y /  délelőtt 10 órakor ve

hette használatba a 
lakosság azt a két te
niszpályát, amely a 
futballpálya melletti 
területen a szemünk 
láttára nőtt ki a gaz
tengerből.

A létesítmény ré- 
szönkormányzatl tá
mogatással FÖVÁL 
hozzájárulással és ki
vitelezéssel készült.

Dr. Major Jó
zsefet, a sportkör el
nökét a teniszpályá

val kapcsolatos terveiről faggatom.
— Kik vehetik Igénybe a pályát?
— A falu minden lakója. Pillanatnyilag ugyan 

a sportkör kezelésébe került, de az ezzel Járó fenn
tartási, működési feltételek biztosítása hosszú tá
von komoly erőfeszítésébe kerülne az egyesület
nek. Ezért gondolta a sportkör vezetősége és a 
részönkormányzat, hogy megfelelő vállalkozó ese
tén a működtetéssel felmerülő költségeket a bevé
telről lemondva átruházná olyan személynek, vagy 
személyeknek, akik ebben fantáziát látnának. (Bő
vebb felvilágosításért a sportkör elnökét személye
sen Is meg lehet keresni.)

— Mennyi lesz a pálya használati díja?
— Tudva azt, hogy a tenisz mindenütt a vilá

gon a legköltségesebb sportok egyike, íhl úgy gon
doltuk a sportág népszerűsége érdekében a legmi
nimálisabb összeget határozzuk meg. Óránként: 
200 Ft. Sportköri tagoknak: óránként 100 Ft.

— Az az érzésem, Algyön elég kevés ember 
mondhatja el magáról hogy tud teniszezni Mire 
számítotok a pálya kihasználtságával kapcsolat
ban?

— Meglepő volt még számomra Is az az érdek
lődés ami az építkezést övezte. Nemcsak a fiatalok 
várták, hogy elkészüljön, de a közép- és Idősebb 
korosztályt Is vonzza ez a sport. Ml a lehetőséget 
megteremtettük, remélem nagyon sokan élnek 
majd vele. Ezen túlmenően tervezzük a teniszok
tatás beindítását, bár ezt már csak tavasszal lesz 
érdemes elindítani.

Én mindenesetre Jó sportolást, kellemes test
mozgást kívánok mindazoknak akik használják 
majd az ütőiket.

Molnárné Vlda Zsuzsa

Hírek az idősek otthonából
Most, az Idősek otthonának mindennapi éle

téről szeretnék írni egy szórakoztató epizódot.
Általában reggel fél 7-kor szoktunk kelni és 

már vár bennünket a finom reggeli. Délelőttjönnek 
be a faluból akik nálunk szoktak ebédelni.

Ha összejön a társaság kialakul egy jó kis 
kártyapartl. Szól a zene, ilyenkor énekelünk és ha 
Jó a kedvünk még táncolunk Is. Van nálunk egy 
nagyon jó kis szokás, mindenkinek a névnapját 
megünnepeljük. Veszünk egy kis ajándékot, virá
got és az ünnepelt is megvendégel bennünket. 
Felköszöntjük és még külön Is mondok egy kis 
verset. Az Ilyen névnapok nagyon hangulatosak 
szoktak lenni, nagyon Jó a kedvünk.

Gyógyfürdőbe járunk, voltunk Mórahalmon, 
ahol nagyon jó gyógyvíz van. Nemrégen Klskun- 
majsán Jártunk. Reggel mentünk és délután jöt
tünk.

Október 12-én tartottuk az idősek napját a 
Taiján bisztróban. Nagy ünnepség volt, vacsorát 
kaptunk, volt tánc és köszöntő. A főnökasszony a 
vacsorához kapott uborka maradékából arcpako
lást készített, hogy szebb legyen a bőrünk és úgy 
éreztük használt is.

Kéthetente pedig fodrász varázsolja szebbé a 
frizuránkat. Esténként tévézünk és alvás követke
zik. Ilyen hangulatos és kellemes Itt az élet, nyu

godtan élünk és nem 
bánt senki.

Ezért várunk  
mindenkit sorainkba.

Borbély Istvánná
Giziké

Köszönetnyilvánítás
1988-ban leplezték le az algyői templom falán 

azt a márványtáblát, amely azt a 101 nevet tartal
mazza akik a II. világháború áldozatai voltak e kis 
faluból. A névsor nem volt teljes, lehúzták róla 
Kurkó János nevét.

Szeretnék köszönetét mondani dr. Piri József
nek és a falu vezetőségének, hogy segítségükkel 
felkerülhetett Kurkó János neve Is az őt megillető 
helyre!

Mezei Jánosn6
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Látási/izsydtó autóbusz 
a Fatuháznát

November 30-án látásvizsgáló autóbusz Várja a kedves 
ügyfeleket a Faluház parkolójában 11 órától 16 óráig.

Kedvezmények, árak és szolgáltatások
A látásvizsgáló autóbuszon computeres, majd 

ezt követően szubjektív látásvizsgálat történik. A 
vizsgálat díja 300 Ft/fő, mely vizsgálati díjat 
visszatérítjük abban az esetben, ha az autóbuszon 
szemüvegkészítésre is történik megrendelés, a ve
vő részéről.

A látásvizsgálatot 14 éves kortól végezzük. Egy 
nap alatt kb. 40—50 fő vizsgálatát és szem
üvegkészítését tudjuk felvállalni.

Az árak alacsony árkategóriába esnek
Szemüvegkeret: 650 Ft-tól. Szemüveglencse: 

249 Ft/db-tól (üveg) 451 Ft/db-tól (műanyag). A 
szemüveglencse ára a meghatározott dioptriaérték 
függvénye! Munkadíj: 300 Ft/szemüveg.

Egyéb szolgáltatás: pl. színezés: 250 Ft. MON- 
X bevonat 1400 Ft (egy db szemüveg esetén). A 
felvállalt szemüveg a rendelést kővetően kb. 30— 
40 perc alatt elkészül.

Abban az esetben, ha a vevő rendelkezik saját 
szemüvegkerettel és a nevezett szemüvegkeret mi
nősége, állaga megengedhetővé teszi, saját keretbe 
is elvégezhető az esetleges lencsecsere, de a vevő 
saját felelősségére. (Az autóbuszon dolgozó látsze- 
rész megvizsgálja a vevő szemüvegkeretének álla
potát mielőtt a lencseáthelyezést felvállalnánk.)

Komplikált lencsék esetében megrendelést ve
szünk fel a szemüveg elkészítésére, és az elkészü
lés után kipostázzuk a vevő részére a kész munkát.

Extra kedvezmények!
« Minden nyugdíjasnak ingyenes a látásvizs

gálat.
• Minden magyar gyártmányú optikai keret 

(fém és műanyag) fogyasztói árából 10% ked
vezményt adunk.

• Biztosítjuk a lehetőséget, hogy szociálisan 
rászoruló két személy számára térítésmente
sen biztosítunk szemüvegkeretet és lencsét. 
Ez a kedvezmény is természetesen magyar 
gyártmányú keretekre vonatkozik.

® Annak, aki az autóbuszon készítteti el a 
szemüvegét, a szemvizsgálat ingyenes.

• Kárpótlási Jegyeket is elfogadunk, a feltéte
leket megtudakolhatják a Látásvizsgáló au
tóbuszon.

Az atyyöi gazdakor hírei
Az idén megalakult az algyői gazdakör, ezúton 

szeretnénk egy-két információt közölni a működé
sével kapcsolatban.

Szeptemberben megtörtént a cégbírósági be
jegyzésünk, és mostmár mint Jogi személy műkö
dünk. Jelenlegi létszámunk 36 fő, amelyet szeret
nénk tovább növelni. Működésünket a helyi ön- 
kormányzat is támogatja mind anyagilag, mind 
erkölcsileg.

Terveink között szerepel: az egy-két főből álló 
mezőőr (csősz) hálózat kiépítése, mely biztosítaná 
a földjeink felügyeletét, hogy idegenek ne tulajdo
níthassák el terményeinket. Égető szükség lenne 
egy szérűskert kialakítására, valahol a falu közel 
eső részén, itt a szalmát és a szénát biztonságban, 
rendezett körülmények között tárolhatnánk.

Három hete kezdődött meg az olajnapraforgó 
termeltetésének az előkészítése, és már szép szám
mal Jelentkeztek rá. A kilátások igen kedvezőek. 
Kétféleképpen is lehet termelni: az egyik az, hogy 
a magot, a műtrágyát és a gyomirtószert megkap
ják a gazdák, amit csak a napraforgó eladása után 
vonnak le az árból, így biztosítottnak látszik, hogy 
átveszik tőlünk a terményt.

A másik lehetőség: Ausztriába történő értéke
sítés előszerződés alapján. Ebben az esetben ma
gasabb árat lehet szabni, de nem finanszírozzák a 
termelést. Ezeket természetesen közösen kell meg
beszélni, ezért szeretettel váijuk mindazoknak Je
lentkezését, akiket érdelkelnek ezek a lehetőségek 
a következő gazdaköri gyűlésre, mely november
9-én 17 órakor lesz a Faluházban.

— gazdakör —

SÓLYMOS! MEUNÜA

NŐS-FÉRFI 6s GYERMEK 
FODRÁSZŰZLETE
az Algyői Faluházban 

november 1-jén

MEGNYÍLIK

Nyitva: Kedd 8—19 óráig
Péntek 8—12 óráig
Szombat 8—14 óráig

SZERETETTEL VÁROK MINDENKIT!
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„Eqy csak eyy legény..."
...és még három leány volt talpon a vidéken.
Az ősz általában a betakarítások, rendezge

tések időszaka. A mi szemünket is nagyon bán
totta már az Egészségház előtti park gondozat- 
lansága.

Néhány évvel ezelőtt tapasztaltam, hogy keve
sek társadalmi munkában cslnosítgatták a terüle
tet. Az elmúlt ősszel is kialakítottunk egy kis ár- 
vácskaágyást, de a gondozatlanságtól megfulladt 
a gaztól.

Önként Jelentkező nem volt — az önkor
mányzat ezt a területet nem gondozza, ki tudja 
miért — ezért a Jó időt kihasználva háziorvosi 
praxisom dolgozóival metszőollót, gereblyét, 
seprűt fogtunk.

Nézősereg akadt bőven, hiszen a váró tömve 
volt (nemcsak Járóképtelen, nagyon beteg embe
rekkel), megjegyzések is elhangzottak, mert mint 
tudjuk, beleszólni a legegyszerűbb, de szerencsére 
a gazzal együtt a csipkelődő szavak is a szemétte
lepre kerültek.

Egy, csak egy legény volt, aki kérés nélkül 
hozzánk szegődött és saját szerszámaival segéd
kezett nekünk. Ezúton is szeretnénk megkö
szönni az Egészségház utcai Fejes Józsefnek a 
segítséget.

Az önkormányzati választások hadjárata előtt 
szíves figyelmébe ajánlom bármelyik Jelöltnek, 
hogy ml már kitakarítottuk a területet a sok sze
méttől, mostmár csak „karbantartás”-ra lenne 
szükség. Jő lenne, ha az önkormányzat nem mos
toha gyermekként kezelné az Egészségház felnőtt 
rendelő előtti területét — erre kaptam is szóbeli 
ígéretet a helyi kirendeltség vezetőjétől.

Bízom benne, hogy a mostani „kopárság” meg
felelő alap lesz a tavaszi parkrendezéshez, és mind
annyian együtt gyönyörködhetünk az új Faluház 
környezetéhez illő parkban.

Dr. Tóth Mária
háziorvos

Háziorvosok október fiaVi 
rendelési ideje

November 1—4-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
November 7—11-ig

8—1230 óráig: dr. ósi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
November 14—18-ig

8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13—1730 óráig: dr. ősi Ibolya
November 21—25-ig

8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
November 28—30-ig

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

■4a A dr. Tóth Háziorvosi Bt.
_ tájékoztatja Önt L_

dR. TótN Máría
belgyógyász szakorvos, háziorvos 

1 9 9 4 .  NOVEMbER tavi rencJeIése

01—04-ig 8—12 óráig
07—11-ig 13—17 óráig
14—18-ig 8—12 óráig
21—25-ig 13—17 óráig
28—30-ig 8—12 óráig

A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja:

1996. november 18-án 8— 11 óráig

November 11., 23., és 26-én délután 
dr. Tóth Máriát

+
 ar. tóm Marim ■

dr. Bellánál öénes helyettesíti

NOVEMBER



Algyői Hírmondó

November...
... elején mindenki 

megemlékezik azokról, 
akiket valaha szeretett, 
de m ár nincsenek az 
élők so ráb an . Talán 
felldéződnek azok a 
fontos események, me
lyek a kötődést Jelen
tik , felelevenednek a 
tem etés  képei Is — 
azonban mindez m ár 
csak múlt.

Majd elnézem ahogy a víz csorog, 
a tétova és gyöngéd utakat, 
a fájdalom és a véletlen közős 
betűvetését, hosszú-hosszú rajzait — 
halott köveken, élő arcokon —

elnézem őket, mielőtt 
a feledést kiérdemelném.

(Pilinszky J.: Majd elnézem)

Temetésen a szenteltvíz cseppjei véletlenül 
ráhullanak mqjd a sírkövekre, s ahogy lassan, 
tétován csorognak, hosszú Jeleket tn a k  a holt 
anyagra. Barátaim arcán is vízcseppek, köny- 
nyek gördülnek le. maguk után hagyva a fajda
lom gyöngéd rajzait, a szeretet betűvetését.

Aztán az emberek lassan elfelejtenek és Is
ten is elfelejti bűneimet: amensztiát ad, „bűnfe
lejtést” és befogad országába.

A temető csendje, fái és sírjai az életet hir
detik, s mi is erről teszünk hitvallást, amikor 
szerettünk síijára akár csak egy szál virágot Is 
helyezünk. (A művirággal megcsúfoljuk az éle
tet és becsapjuk magunkat és elhunyt szeret- 
tünket is; felül akarván emelkedni a születés- 
élet-halál szükségszerű dimenzióin ...)

A halált bekalkulálták életünkbe. Nemcsak 
azokéba, akik már nincsenek közöttünk, ha
nem a mienkbe Is. Minden évben kapunk egy 
napot, amikor nem pusztán megszokásból me
gyünk ki a temetőbe rendberakni szeretteink 
síiját, hanem végiggondolhatjuk eddigi életün
ket s majdani halálunkat Is. Válaszolhatunk 
azokra a kérdésekre, melyeket fel merünk tenni 
magunknak:

• vajon mit építettem eddigi életemben? — 
csak egy-két házat, vagy ennél többet?

• vajon ha most kellene meghalnom, mit hagy
nék magam után? — rendet és szeretetet 
vagy felfordulást és széthúzást?

• készülök-e saját halálomra vagy az majd 
„csak úgy” jön?

Lehet, hogy ezek nem túlzottan kényelmes 
kérdések és a „halál” szó sem tölt el jó érzéssel. 
Kikerülhetjük, mint minden mást, de egyszer 
mindenképpen szembesülnünk kell vele — vagy 
egy szerettünk halálakor vagy saját elmúlá
sunk alkalmával. S ezt nem mi időzítjük, ha
nem kapjuk attól, akitől az életet Is kaptuk.

Sokan próbáltak válaszolni a halálra, mint 
kérdésre, de megnyugtató választ csak a ke
reszténység tud: a halál, mint az Istennel való 
találkozás eseménye. így válik fontos forduló
ponttá az Életben! Ha a halál nem ez, akkor 
teljes megsemmisülés, teljes elmúlás, s ha va
lami nagyot alkottunk életünkben, akkor talán 
egy cigarettamárkát is elneveznek majd rólunk, 
mint Kossuth-ról. Lehet, hogy ez elegendő, de

Ebben az évben is meghívást kaptunk a 
„halottak napjára”, a temetőbe, mely életet rejt 
magában. (Ld. Révai kis lexikon, halál címszó.)

Meijünk kérdezni és ne féljünk a válaszok
tól sem!

... s akkor
Szellőivel, folyóival
oly messze még a virradat!
Felöltöm ingem és ruhám. 
Begombolom halálomat.

(P. J.: Agónia christiana)

Ébredés. Öltözködés. ÚJ nap.
Mikor Jön el az igazi, az örök élet hajnala? 
Addig folytatódik haláltusánk, ruhánk alá rej
tett mindennapi halálunk.

N. J.

M/ Sf/T Ni/ St/ Nt/
7IK  7ÍS 7|? / F  H s

Tájékoztatásul közöljük, hogy a postalá
dákba bedobott sárga átu talási utalványok 
nem a mi kezdeményezéseink! A megfogalma
zott cél Jó, de nem az egyházközség szervezésé
ben, sőt nem is a katolikus Egyház keretein 
belül történik a gyűjtés!

WUV tvAUjlSK
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Biokertészkedés
Amilyen meleg 

volt a nyár, olyan hi
deg telet várhatunk. 
Ezt mondja a népi 
IdŐJóslás. Éppen 
ezért szükséges, 
hogy a kertben ter
mett minden növény 
betakarítást és a tél
re való tartósítást 

nyeljen. Én például az őszi karfiolokat földlabdával 
szedem fel. Nagy edényekbe állítom őket, a földet 
óvatosan meglocsolom. így még februárban is van 
frissen szedett karfiolom. A gyökérzőldségek — sár
garépa, petrezselyem, paszternák, cékla kiszedését 
és téli tárolását már hűvös időben, de még az őszi 
esők beállta előtt célszerű elvégezni. Pincében vagy 
kamrában — homokban való tárolásnál — lehetőleg 
tiszta, a nyári nappal átforrósított, ezáltal csírátlaní- 
tott, nyirkos homokkal rétegezzük az egészséges, 
csak a földtől lerázott és nem mosott gyökereket. A 
bimbóskelt hagyjuk a földben, mert egész télen lehet 
szedni. A kerti csapokat zárjuk el, ha szükséges, 
víztelenítsük. A tömlőket vigyük fagymentes helyre. 
Amikor elvégeztük az őszi munkákat a kertben, 
akkor pucoljuk meg, és olajozzuk be a kerti szer
számokat és úgy tegyük el őket télre. Ezt a szer
számok azzal hálálják meg, hogy sokkal könnyebb 
velük dolgozni, ha nem rozsdásak.

A gyümölcsfák már leszüretelve állnak. Ilyen
kor érdemes felrakni a törzsekre a hemyófogó enyves 
gyűrűket. Ezzel az alma és körtefák koronájába 
igyekvő téli araszolók nyőstényeit össze tudjukfognl. 
Különösen fontos az ott, ahol sok fa van.

Az enyves hemyófogó öv készítése: hozzáva
lók: 70 dkg fakátrány, 50 dkg fenyőgyanta, 50 dkg 
kenőszappan, 30 dkg lenolaj.

Elkészítése: a kátrányt és a gyantát forróvizes 
fürdőben felmelegítjük sűrűn folyós állapotig. Ek
kor hozzáadjuk a szappant és az olajat és kihűlésig 
erősen kevergetjük. Ezt a masszát kenjük egy erős 
vászoncsíkra, amit a fa törzsére tekerünk. Ez nagy 
segítség lesz már a tavaszi védekezésben, mert 
sokkal kevesebb kártevőnk lesz.

Az őszi fatelepítéshez a gödröket ássuk ki előre, 
hogy az első fagy után az ültetést el tudjuk végezni. 
Nagyon fontos, hogy a lombjukat lehullatott facse
metéket úgy szállítsuk el a faiskolából, gyökerüket 
nedves zsákdarabba burkoljuk, nehogy kiszáradja
nak. Ha nem azonnal ültetjük, akkor vermeljük el, 
hogy a gyökér még véletlenül se száradjon meg. A 
sérült gyökérrészeket metszük le ferdén, hogy a 
metszési felület feküdjön a földön. Olyan mélyre

ültessük, amilyen mélyen 
a faiskolában volt a föld
ben. Ez meglátszik a gyö- 
kémyaknál. A gyökér kö
rüli földtömítést óvatosan 
végezzük, Inkább vízzel 
lszapoljuk be a földet a 
gyökerekre. A fák törzseit 
meszeljük be, hogy ezzel 
védjük a fagyos napokon 
a felmelegedéstől. Ez 
azért szükséges, mert a
hirtelen hőmérsékletváltozástól a fák kérge megre
pedezik és ez nagy károkat okozhat a fáknak.

Bakosné Fekete Mária

A Faluhoz november havi 
tervezett programja

3-án 18 órakor Paraszt dekameron.
A Mini színház előadása.

9-én 17 órakor Gazdakör fórum.
10-én 1046 órakor Tunézia. Diavetítéssel 

egybekötött útiélményeit mondja el: 
dr. Soproni Lajos.

12-én ÍO—18 óráig A Szépség Napja.
26-án 20 órától Katalin báL 
30-án 1130—18 óráig Látásvizsgálat 
December 1-jén 164 órakor Albánia.

Dr. Soproni Lajos útiélményei. 
SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK:

Minden héten kedden, pénteken:
Néptáncpróba.

Minden héten hétfő, szerda, csütörtök:
Fitness torna.

Minden héten kedden és csütörtökön: Karate. 
Minden héten szerdán és pénteken: 

Repülő-modellezés.
Minden héten csütörtökön: Nyugdíjas klub. 
Minden héten csütörtök: Kézműves szakkör. 
Minden héten pénteken: Társastánc-tanfolyam. 
Minden második héten szerdán: Kismamam klub.

November 25-ig leadott 
karácsonyi üdvözleteket, 

újévi jókívánságokat, hirdetéseket 
a decemberi Hírmondóban 

megjelentetjük.

I i  v  V JeSfiRfll JTEJEVJWw ;
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K szépség napja 
a Faluházban

November 12-én 10— 18 érdig 

Az egész napos program:

vásárCássaC egyBekptött 
kpzmetikfli cégeké 
Bemutatója, 
kpzmetikusoki 
TÍszvéteUvd.

A délutáni program:
14—15 óráig

A  faCuház karate kfuBjána^Bemutatója

15—16 óráig
A  fitruss tornászok^Bemutatója

16—17 óráig
Menyasszonyi- és aíkaími ruha Bemutató 

A  ruhákfit feszítette:
(Dóczi SzUveszterné Mariiba 

A frizurá iét készíti:
ífogykpziné Mohácsi O&ti 

A  sminkfCést díszíti: ‘Iánczosné Zsuzsa 
eCekp'okpzmetikus 

A  virágcsokrokat feszíti:
9(prom ferencné 
Piroska

17—18 óráig
A z  ‘Eídorááó Butik, 
divatsfozoja

Mindenkit 
szeretettet 

Uárunkf

Képek és gondolatok
Szemet és szívet gyönyörködtető látványban 

volt részük azoknak, akik megtekintették Pataki 
László rajzaiból rendezett kiállítást a  Faluház
ban.

Magam is részt vettem a megnyitáson és 
örömmel állapítottam meg, hogy ugyanarról a 
Pataki Lászlóról van szó, aki mint Ifjú lakatos 
kolléga, úgy 16 évvel ezelőtt a Gyár- és Gépsze
relő Vállalat Szegedi Kirendeltségén bontogatta 
szárnyalt.

Fiatal kora ellenére szorgalmával, komoly
ságával és a szakma iránti szeretetével már 
akkor kitűnt hasonló korú társai közül. Útjaink 
ham ar elváltak és most, hogy utólag megtud
tam, hű  maradt eredeti szakmájához. Tudását 
tovább gyarapítva megszerezte a csőhegesztés 
legmagasabb minőségi fokozatait is. Emlékszem 
a nagyberuházások idején egy minősített he
gesztőnek mekkora tekintélye volt. A szakma 
művészeinek tekintették őket. Ez a  megkülön
böztetés nem volt alaptalan, hiszen a hegesztési 
varratnak a  legmagasabb technológiai követel
ményeknek kellett megfelelnie. Igaz, arról nincs 
tudomásom, hogy hegesztési varratokból kiállí
tást rendeztek volna, de Laci kiállításán ötvöző
dött a műszaki érzék és a  művészi hajlam, amit 
szemmel láthatóan sikerrel hozott az érdeklő
dők tudomására.

Képei egyszerűek és őszinték, fantáziája túl
szárnyal a valóságon, de annyira tökéletes, hogy 
ezentúl a  fák akár így is nőhetnének.

Gratulálok!
Bakos József

Pályázat 
az Algyői Faluház büféjének 

üzemeltetésére
A Faluház büféjének Jelenlegi üzemeltetőjé

nek 1994. december 31-évelJár le a szerződése. 
A z 1995. Január 1-jévél kezdődő időszakra pá
lyázat útján kívánunk új szerződést kötni

Beérkezési határidő: 1994 . november 20 . 
A feltételekről, lehetőségekről, a  pályázattal 

szembeni elvárásokról a  Faluház vezetője ad  
felvilágosítást

Algyői Faluház, Algyő, Búvár u. 5.
Telefon: 367-050

'K m x rm u m rra
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Betty TraVers: 
Azonos hullámhosszon

9. rész
Alexa amint tudott, bement az orvoshoz. Gá

bor még mindig feküdt, de már eszméleténél volt. 
Amikor a lányt meglátta, elmosolyodott.

— Mi történt veled, Gábor? — kérdezte aggód
va Alexa, majd a fiú keze után nyúlt. Jéghideg volt.

— Csak egy kis rosszullét. Semmi gond.
— Ezt nevezed rosszullétnek? Soha nem volt 

semmi bajod, most meg elájulsz.
— Ne aggódj már. Biztosan megfáztam, majd 

meggyógyulok. — nyugtatta meg a fiú. Remélte, 
hogy elég meggyőző a hangja.

— Féltelek Gábor, nagyonjól tudod. —mondta 
Alexa, majd megcsókolta a fiú arcát és kiment. 
Egész nap azon járt az esze, hogy mi baja lehet 
Gábornak. Amikor az utolsó órának is vége lett, 
klsletett a folyosóra, ahol megtalálta akit keresett. 
Gábor legjobb barátját, Krisztiánt.

— Szia Alexa. Hát te? Hogyhogy nem Gáborral 
vagy? — kérdezte, a fiú meglepődve ahogy meglátta 
a lányt.

— Beszélni szeretnék veled. Gáborról van szó.
— Rögtön gondoltam. Na mondjad.
— Az utóbbi Időben egyre lehangoltabb, ide

gesebb. Olyan mintha beteg lenne. Ha kérdezem 
tőle, mi a baja, azt mondja semmi. De én nagyon 
féltem, mert szeretem. Tudsz valamit Krisztián?

— Ilyenkor van az ember nehéz helyzetben. 
Kettőtök között vagyok, és egyikőtöknek sem aka
rok hazudni. Alexa, Gáborral több mint tíz éve a 
legjobb barátok vagyunk, rám bízta a titkot, és én 
a szavamat adtam, hogy nem mondom el senkinek. 
Még neked sem. Őtőle kell megtudnod, nem más
tól. Állom a szavamat. Te pedig váij, Alexa. El fogja 
mondani, ennyire már ismerem. — mondta a fiú, 
majd elment. Alexa mostmár végképp nem tudta, 
hogy mihez kezdjen. Hiába próbált volna meg Gá
borral beszélni, a fiú úgysem mondta volna el, csak 
ha ő akaija. Várnia kellett. Alighogy hazaért, az 
apja máris nekitámadt.

— Ha szabad kérdeznem, hol já rt a kis
asszony? Biztosan megint azzal a kölyökkel 
mászkáltál.

— Még csak három óra van. Miért baj az, hogy 
sétáltam egy kicsit?

— És ki fog tanulni helyetted, én vagy anyád? 
Vedd tudomásul, hogy nem csavarogsz, hanem 
itthon maradsz és tanulsz. Azt a kölyköt meg, Jobb 
ha elfelejted. Remélem megértettél!

— Miért vagy Igazságtalan apa? Hiszen szinte

mindenből négyes vagyok. GáburuáJ pedig nincs 
rendesebb fiú a világon. Nem tilthatod meg, hogy 
velejárjak. — mondta Alexa dühösen.

— A vitát lezártam. Menj a szobádba! —felelte 
az apja mérgesen.

Alexa könnnyekkel a szemében bement a szo
bájába, ledobta magát az ágyra és sírt. Úgy érezte, 
ma minden és mindenki összeesküdött ellene. Mi
kor megnyugodott, ölébe vette a telefont, és felhív
ta Gábort. Rögtön felismerte rekedtes hangját, 
ahogy beleszólt a kagylóba.

— Szia, csak én vagyok Alexa.
— Sírtál? Olyan szomorú a hangod.
— Apám már az őrületbe kerget. Nagyon fel

húztam magam.
— Nyugodj meg.
— Hogy vagy Gábor? Beszéltem Krisztiánnal, 

és ő semmit sem modnott el.
— Most Jól vagyok. De valamit el kell monda

nom neked ...
(Folytatjuk.)

Gépi lottó vásárlása és feladása a Napfény ABC-ben.
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PEDIKÜRLEHETŐSÉC ALGYŐN!

LáBápoCás otthon

'Értesítem kedves 
teendő ügyfeleimet, 
hogy megkezdtem 

pedikür- 
szolgáltatásomat 
dlgy'ó területén.

‘Telefonon történő megrendelés esetén 
házhoz megyek.

BaIcos JózseÍimé NAqy GaBríeIIa 
TeIeíon: 5 1 ^ 8 5 8

+  ÜZENTRÖqZÍTŐ

ír
IRODflSZ€R€K
ISKOLRSZ6R6K
PAPÍRÁRUK
N V O M TR TV A N V O K
D ÍS Z D O B O Z O K
KéP€SLRPOK

FéNVM ASOLAS
SPIRÁLOZÁS

M QOLDP

V x
QOLDPR INT 

KFT.

6723 SZEGED 
Kereszttöltés u. 33. 
(Csillag tér)
Tel.: (62) 325-728

...................................................................................................................................................

5  m in i d i s z k o n t  n y í l t  •
J  Algyő, Bartók Béla u. 1. alatt •

J  ÉLELMISZER, VE6YIÁRU, p™ ™ A7!_ 17 •
KÁVÍ, DOHÁNY Szombaton: ^—12 óráíĝ *9

ÓLLftNÚÓ AKCIÓS TERMCKEKI
Félfogós liszt 
Asztali só 
Rizs A, B 
2 l-es szénsavas 
üdítők

• Mosóporok (3 kg) 310— 330 Ft Sopianae menthol 71 Ft •
®  Marlboro 137 Ft Symphonia 65 Ft #
0  Marlboro 100/s
0  Multifilter 95 Ft Főnix 60 Ft £

Pali Mail 92 Ft Kossuth extra 66 Ft

% 5000 Ft feletti vá s á rlá s n á l h á zh o z s z á l l í t á s i  0
• • • • «* ............................................................

32 Ft/kg Helikon light 73 Ft
24 Ft/kg Helikon 2000 73 Ft
63 Ft/kg Helikon menthol 73 Ft

Sopianae 69 Ft
85 Ft Sopianae light 71 Ft

i— 330 Ft Sopianae menthol 71 Ft
137 Ft Symphonia 65 Ft
142 Ft Symphonia könnyű 67 Ft

95 Ft Főnix 60 Ft
92 Ft Kossuth extra 66 Ft

A trW k tJiM a
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^ h , ___ j Al ___ j é

Xöszóntse virággal 
az ‘E rzséb e te t 

és 
a ‘KataCinof&t! 

Nagy választékkal vágott 
és cserepes virágot 
kínálunk Önnek

IdU VÍRÁqÜzlET

Alqyő, VásáréElyi u. 21. 
TeIeíon : 5 6 7 - 2 9 7

1994 SZILVESZTERE 
f i  N I L í n j r t E B H R

jJó h an g u la tú
óévbúcsúztafót

ren d ezü n k  a  
F a lu h á z b a n . 

é l ő  zenével, m űsorral, 
tom bolával á s  b ő ség es  

v acso ráv a l! 

P o n to s  p rogram  a  
következő  ■Hírmondóban. 

■Helyfoglalás c s a k  
elővételben, 

k o rlá to zo tt szám b an , 

é rd e k lő d  ni a  F a lu h á z b a n .

Xozmeüka nyílt a rEaluíiázban

széles skálájú arckikészítések;
>* szempilla-, szemöldökfestés;
^ g y a n té z é s ;-
^masszírozás;
>-iontoforézises kezelés; 
^kozmetikumok árusítása, tanácsadás.

Nyin/A tartás : kEdd ö — 1 6 ÓRÁiq

csÜTÖRTők 14— 2 0  ÓRÁiq 

pÉMEk 1A— í 9 ÓRÁiq

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Pld József • Felelóe szerkesztő: Molnámé Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság; Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Varga Levente, Karaal U azlóné, Kis Mihályné, Balázs Ágnes 
Levélcím: 6750 Algyó, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült a  DÉMÁSZ R t Nyomdájában, 500 példányban

NOVEMBER


