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Algyői Hírmondó

Közérdekű információk

1. Hogyan alakút a Víz- és csatornadíjak árainak és fi- 
zetésének módja)

Jelenleg a vízdíj 29,50 F t/m 3, a csatornadíj 
18,50 F t/m  , összesen 48 F t/m 3 és mind a két 
tételt még 10%-os ÁFA terheli, így összesen közel 
53 Ft-ot kell köbméterenként fizetni.

Azokon a helyeken ahol a csatorna gerinchá
lózat elkészült, a bekötővezetek és az ellenőrző 
akna telken belül megépült, ott már azzal az Idő
ponttal a csatomadíjat Is fizetni kell, ahol ez nem 
készült el, ott természetesen csak a vízdíjat kell 
fizetni.

A díjak emelése 1995. február 1-jétől várható.

2. Mikor Várható a távbeszélő hálózat teljes kiépítése?
El kell mondani, hogy a távbeszélő-hálózat 

kiépítése nagyon fontos lenne, de ez nem önkor
mányzatifeladat. A Szegedi Távközlési Üzemtől azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy 1995. első negyed
évére készüLnek el az új tervek, és annak a terv
szállítási határideje június. Ennek oka az, hogy a 
MATÁV privatizációja kapcsán a CGE francia cég 
megvásárolta a MATÁV egy részét, és egy újabb, 
modernebb technológiával dolgozik, így a korábban 
elkészült tervek alkalmatlanok arra, hogy arról a 
távbeszélő hálózatot kiépítsék. A DÉLTÁV igazga
tója tájékoztatott bennünket arról, hogy 1995-ben 
elkészül a Szeged—Hódmezővásárhely közötti op
tikai kábelrendszer, amelyre 1995 végén, 1996 
elején meg kell építeni Algyőn egy 900 állomásos 
digitális központot. 1996 első félévének végére el
kezdődik a hálózatépítés és az év végére szándé
koznak rákötni mind a 900 állomást

3. Milyen intézkedések születtek a közbiztonság javítá
sa érdekében?

A rendőrségi hálózaton belül olyan szervezeti 
formához tartozunk, mint a város más egységei, 
Tápé és Szőreg. Algyőn két rendőr egy autóval 
tartott szolgálatot úgy, hogy azt az autót a III. sz. 
Rendőr ő rs  többi dolgozója is használta.

A Közgyűlés megfelelő hozzáállásával sikerült 
olyan tám ogatást biztosíttatni, amellyel Algyő 
megkapta a harmadik rendőrét. Kirendeltségün
kön m ár kialakítottak egy újabb rendőrségi szobát 
is. Az átutalt összegből a rendőrség már megvásá
rolta az új NIVA gépjárművet azzal, hogy csak 
Algyőt és Petőfitelepet láthatja el. Az elmúlt héten 
rendőreink m ár ezzel az autóval teljesítettek szol
gálatot. A leírtak és a kapott ígéretek szerint sokkal 
többet fognak itt helyben tartózkodni, és ez m ár

mindenféleképpen a közbiztonság javítását ered
ményezheti.

Bevonuló fiatalok figyelmébe!
A hadköteles a sorkatonai szolgálatra való be

hívás esetén egyszeri bevonulási segélyre jogosult.
A bevonulási segély összege a teljes munka

időben foglalkoztatott munkavállaló jogszabály
ban megállapított kötelező legkisebb havi munka
bérének 60%-a, ha pedig a hadkötelesnek eltartás- 
raj ogosult gyermeke van, a kötelező legkisebb havi 
munkabérének megfelelő összeg.

Segélyért lehet Jelentkezni a Polgármesteri 
Hivatal Algyői Kirendeltségén a behívóparanccsal 
együtt.

Sebők Pétem é (kirendeltségvezető)

Január időjárása „Ha az új év napj a vasárnap- i
ra esik — jósolták a hajdani kalendáriumok —, ;
akkor a tél csendes, a tavasz szeles, a nyár száraz, 
míg a szüret bő termésű lészen.” Sokkal valószí
nűbb „prognózis”, hogy hazánkban a január — a ■ 
maga mínusz 1 fokos középhőmérsékletével — az )
esztendő leghidegebb hónapja. Ez az átlag termé- |
szetesen nagy különbségeket és szélsőségeket is 
takar. Mert amíg például 1964 januáíjában a havi 
középérték mínusz 7 fok alá süllyedt, az 1983-as 
Január plusz 5,1 fokos középhőmérséklettel ruk
kolt elő. A tél középső hónapjában 30-40 mm 
körüli csapadék várható, ami viszont az utóbbi 
évek inkább enyhe, száraz és hóhiányos januárjai
ban nem egyszer jóval kevesebbre sikeredett. í

Tennivalók a ház körül Fagymentes napokon f
kéregkaparóval leszedhetjük a fák törzsének repe
dező, elváló kérgét, a kártevők búvóhelyeit. „Trá
gyázz, vadássz, búzát forgass!” — tanácsoltajanu- 
árra dédapáink kalendáriuma. Korunkba vágóbb 
emlékeztető, hogy aki fólia alatt, hajtatással kíván 
korai zöldséget termelni, annak a karfiol és a 
karalábé magját a hónap elején, a fejes salátáét és 
a paradicsomét január közepén célszerű a meleg
ágyba elvetnie.

Adózási határidők Jan u ár tizedlke (a havonta 
kétszer fizetőknél) a társaságiadó-előleg első; hu- 
szonnyolcadika a második részlet befizetésének 
határnapja. Ez utóbbi napon esedékes a fogyasz- j 
tásiadó-előleg befizetése is.

Horgásznaptár Folyamatos országos fogási ti
lalom érvényes a sebes- és sziváiványos pisztráng
ra, a folyami rákra.

(Ollóztuk.)
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A Gazdakör hírei
A legutóbbi gazdaköri gyűlésen vendégünk 

volt Boros Tibor, a Mezőhegyest Cukorgyár Rt. 
képviselője, aki a körzeti cukorrépa-termeltetés 
felügyelője. Elmondta, hogy a cukorrépa-termelés 
esetén milyen eszközöket tudnak biztosítani a  ter
meltetéshez és milyen nyereséghez ju that a terme
lő. Ezek a következők:

• őszi, mélyszántott talajban a vetést elvégzik, 
a magot adják, amelynek az árát betakarí
tás után levonják;

• a gyomirtáshoz a növényvédő szert adják, 
de a földre ju ttatni a termelőnek kell;

• a vetést és a növényvédő szert fizetni kell, 
vagy betakarítás után 10—15% kamatot 
számolnak fel és akkor kerül elszállításra;

• a betakarítást és az elszállítást a cukorgyár 
végzi;

• várható nyereség közepes termés esetén kb. 
ötvenezer forint;

• betakarítás után a talajfertőtlenítő szert in
gyen adja a Mezőhegyesl Cukorgyár Rt.

A gazdakör vendége volt még Paszt György 
talajvédelmi szaktanácsadó. Elmondta, talajvizs
gálat esetén meg tudja állapítani, hogy a talajnak 
milyen tápanyagra van szüksége, milyen növényt 
érdemes termelni benne. Ezek árai a következők: 
Talajvizsgálat talajjavításhoz: 725 Ft/mintánként; 
tápanyagtartalom-vizsgálat: 1300 Ft/mintánként; 
öntözővíz-vizsgálat és -minősítés: 1080 F t/m in
tánként; növényhiánybetegség vizsgálat: 600 
Ft/mintánként.

Akinek ezekre a vizsgálatokra szüksége van: 
Paszt György, Szeged, Sólyom utca 15/B. Tel.: 
481-139, keresse meg.

Az elmúlt számunkban Jeleztem a zöldkártya 
tanfolyamot, eddig 17 fő jelentkezett, amely na
gyon kevés. Ezúton ismételten felhívom a figyel
müket, a II. fokozatú növényvédő szerekhez csak 
az Juthat hozzá, aki a 80 órás tanfolyamon részt 
vesz, vagy keményen megfizeti a szakértőnek a 
résztvételét, mikor ilyen növényvédő szerekre lesz 
szüksége. A legközelebbi Gazdaköri gyűlésünk Ja
nuár 11 -én 17 órakor lesz a Faluházban, melyre 
meghívtuk a napraforgó-termeltetés képviselőjét.

Utoljára, de nem utolsó sorban a gazdakör 
szeretné köszönteni újraválasztása alkalmából dr. 
Piri Józsefet, aki eddig is és reméljük ezután is 
segíti majd a gazdakör tevékenységét.

Juhász István

Köszönetf
A Hírmondó nyilvánosságát használom fel ar

ra, hogy köszönetét mondjak azoknak a boltveze
tőknek, akik a Faluház karácsonyi ünnepségét 
szaloncukor felajánlásukkal gazdagították.

Mini ABC — Palócz Imre 
Mini Diszkont — Tóth Jánosné 
Napfény ABC — Békés Istvánná 
Olajos ABC — Tóth Istvánné 
Pagoda — Beck Gábor
A fenyőfáért Bajúsz Jánosnak mondok köszö
netét.

Molnár Mihályné

A szerkesztőség felhívása
Veszélybe kerül a 

H írmondó e lő fize té s i 
szolgáltatása, amely ed
dig Nyári Pista bácsi se
gítségével mintaszerűen 
működött. Elismerés és 
köszönet érte. Az évek so
rán azonban örvendete
sen emelkedett az előfize
tőink száma, az egész fa 
lu területét már egy fő  
nem képes ellátni Ezért keresünk olyan nyugdíjas 
segítséget, segítségeket, akik megosztanák velünk 
ezt a munkát. Jelentkezésüket a Faluházba várjuk.

Szerkesztőség

i T0 T0 -L0 TT0
’ T-Vóbálja  ki s z e r e n c s é jé t  

I g ép i sz e lv én y e k k e l 
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4 A lgyői Hírmondó

Módszertani útmutató szülőknek

Kedt/es Szülök!

Ezen írásunkkal szeretnénk tájékoztatni 
Önöket az Algyői Általános Iskolában folyó ok- 
tató-nevelő m unkáról, módszerekről. Ezek meg
ismeréséhez kívánunk segítséget nyújtani, k ü 
lönös tekintettel az alsótagozatban folyó m un
káról, mivel ezek nem m inden szülő szám ára 
ismeretesek.

Minden általános iskola egységes követel
ményrendszerre épül, melyet a Nevelési és Ok
tatási Tervben rögzítettek. Ez tantárgyanként 
előír] a a követelményeket, minimum és opti
mum szintre lebontva; Évfolyamonként megha
tározza a  m egtanulandó anyagot pl.: kötelező 
versek, helyesírási, m atem atika követelmények, 
stb. Minden tantárgyat m eghatározott óraszám 
ban kell tanítani, évfolyamtól és tantárgytól füg
gően.

A pedagógus a tananyag elsajátításához 
többféle módszer közül szabadon választhat. 
Válogathat a. tankönyvek, taneszközök.között is. 
Olyan eljárást tervezhet, ami az adott tanulócso
portjánál a  legmegfelelőbbnek látszik, amitől a 
legjobb eredm ényt remélheti.

Néhány, pl. az olvasás- és írástanítási mód
szerek közül:

• Nyelvi—irodalmi—kommunikációs (NYIK) 
program

• Romankovics-féle módszer
• Tolnai Gyuláné: Heurisztikus programozá

sú olvasás és írástanítási módszer
• Lovász Gabriella: Intenzív-kombinált olva

sástanítási módszer.
Ezek a  legelterjedtebbek, de még ezen kívül 

számos módszerről lehetne beszélni. Vannak 
olyan iskolák, melyek egyes évfolyamain párhu 
zam osan 2-3 módszerrel is tanítanák.

A Tankönyvkiadók által terjesztett néhány 
alternatív tankönyv viszont nem kapcsolódik 
szorosan egyik módszerhez sem, de a  nevelők 
ezeket is választhatják oktató munkájukhoz.

A legtöbb magyar általános iskolában (Al
győn is) 45 percesek a tanítási órák, mely a  
m egtanítandó anyagot nézve elég rövid, a  gyer
mekek szemszögéből ítélve viszont hosszú. Raj
tunk, pedagógusokon múlik, hogy ezt a  45 per
cet hogyan és milyen módon használjuk fel.

Arra törekszünk, hogy a  rendelkezésünkre 
álló időt minél több tartalom m al tö ltsük meg, oly 
módon, hogy tanítványaink aktív részesei lehes
senek az óra m inden percének. Ez igen komoly

szervező m unkát igényel, ezért élünk a  módszer
tan i lehetőségekkel, a  m ódszertani szabad
sággal: frontálisan, csoportm unkában, differen
ciálással, önálló m unkával biztosítjuk a  tan 
anyag elsajátítását.

A követelmények adottak, irányt mutatóák, 
de a  nevelői szabadságjogával élve minden pe
dagógus az osztály képességeihez igazodva m a
ga határozza meg a  megítélése szerint legcélra
vezetőbb u ta t, beleértve az órák szervezését, az 
ültetési rendet, az ellenőrzést, értékelést stb.

M indezek nem  az egyes tanu lók  megbé
lyegzését jelentik . Nem m indig a  legjobb, lego
kosabb tanu lókkal foglalkozunk, vagy nem 
mindig a  leggyengébbekkel. V annak olyan ta 
nulók, akik az új ism eretek  megszerzése u tán  
képesek önállóan is továbbhaladni, s ehhez 
meg kell ad n u n k  a  lehetőséget. Ez a  tehetség- 
gondozás. V annak viszont olyan tanulók  is 
ak iknek  m aga az ism eret e lsa já títá sa  sem 
könnyű, nehezen birkózik meg a feladattal. 
Ezért ta rtju k  fontosnak  a  tan ítá s i órákon a 
differenciált foglalkoztatást.

Általában a  jobb képességű, szorgalmasabb 
tanulók az órai m unkában is aktívabban vesz
nek részt, velük könnyebb dolgozni, de ez nem 
jelenti azt, hogy csak velük dolgozunk, vagy 
emiatt teljesen kizárjuk őket a  munkából.

Vannak akik term észetüknél fogva zárkó- 
zottabbak, nem szívesen jelentkeznek, nem elég 
aktívak, s mégis be lehet, sőt be kell őket vonni 
a  tanulási folyamatba. Term észetesen olyan ta 
nulóink is vannak, akik úgymond „rosszasá
gukkal” hívják fel m agukra figyelmünket, de mi 
bízunk abban, hogy előbb-utóbb ők is inkább 
képességeikkel fogják ugyanezt tenni, mely ná
luk is adott, csak nem élnek vele, vagy valami
lyen oknál fogva nem érdekli őket a  tanulás. Az 
a pedagógus, aki igazán hivatástudattal dolgo
zik, ezekre a  tanulókra különösen nagy figyel
met fordít, s nem  a fizetésért teszi.

Arra törekszünk, hogy tanítványaink kész
ség szintjén sájá títsák  el az ismereteket, bizto
sak  legyenek a  megszerzett tudásban. Nyílt, 
őszinte embereket nevelünk, akik mindig és 
mindenkor vállalják önm agukat.

Iskolánk nyitott, mindig szívesen állunk a 
szülők rendelkezésére. Már hagyomány, hogy 
tavasszal és ősszel nyílt napokat szervezünk, 
melyek látogatottsága is azt bizonyítja, hogy a 
szülők többsége kíváncsi az iskolában folyó ok
tató-nevelő m unkára. Lehetőségük nyílik bepil
lantani a „szürke hétköznapokba”. Aki él ezzel a
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lehetőséggel, megfigyelheti, hogy gyermeke ho
gyan dolgozik vagy nem dolgozik az órákon, 
mennyire aktív, tu dásá t összehasonlíthatja tá r
saiéval és ez sok esetben hasznos lehet. Kéijük 
tiszteljenek meg bennünket a  tavaszra tervezett 
nyílt napokon is.

A kapcsolattartás formái a  szülői értekezle
tek és fogadó órák is, melyek lehetőséget adnak 
őszinte beszélgetésre, a  problémák felvetésére, 
megoldására.

Nekünk, pedagógusoknak a  legfontosabb

Karácsonyi ünnepség

A z Algyői Idősek  K lubjában 1994. decem 
ber 22-én egy nagyon kedves és megható k a 
rácsonyi ü n n ep ség e t rendeztek . A z  ünnep  

fén yp o n tfa  a z  általános iskolások m űsora volt. 
Egy tündérien ked ves  m űsort a d ta k  elő. N a
gyon  szép en  énekeltek, szívhez szóló szép  m ű
sort adtak. N agyon megható volt az is, hogy 
még a jándékot is ka p tu n k  a  gyerekektő l Ez  
nagyon jó l  esett, o lyan volt e z  részünkre m int 
egy gyengéd  cirógatás. Köszönjük, hogy gon
doltak ránk, idősekre is.

U gyancsak köszön jük dr. Zomboriné Ger
gely Klára tanárnőnek, hogy betanította a  g ye 
rekeket, és  vezette  a  műsort. E z a  m űsor egy  
kicsit kiragadott bennünket — egyedül élő idő
seke t —, a m indennapi gondjainkból.

K ata fő n ö kn ó n k  is ked vesked e tt a  gyere
keknek, somlói g a luskáva l k íná lta  őket és  
egyéb finom ságokkal, am it jó ízű en  elfogyasz
tottak.

A z  ünnepség családi hangulatú  vo lt Szív
ből fa k a d ó  érzelm ek kerültek fe lszínre . Soha
sem  fo g ju k  elfelejteni. E z tényleg a  szeretet 
ünnepe volt.

feladatunk a  tanítás, a  legnagyobb öröm ünk 
pedig azok a  csillogó szempárok, melyek a  tu 
dást tükrözik.

Tájékoztatónkat Arany Ján o s  szavaival zár
juk:

„Csillogó szem, mosolygó ajk, 
ez, amit szívem  óhajt."

Az alsós nevelők nevében: 
Torma Tlborné
2 /a  oszt. oszf.

A hónap kérdése
Mikor lesz Algyőn is fogható az HBO mozi

csatorna?

Kérdésünkre a választ a Szegedi Kábeltévé Rt. 
központjában kaptuk meg, a Csongrádi sgt. 12. 
szám alatt:

J'iZ HBO mozicsatoma terjesztése nem úgy 
történik, mint a többi kábeltévé csatornáé. (A Szív 
Tv, Happy Tv, TV4 stb. csatornák műsorát a köz
ponti stúdiókból videókazettán küldték le a helyi 
kábeltévé társaságokhoz és azok megadott időben 
indították el a m űsort az ország területén nagyjá
ból egyszerre. A szerk.) Az HBO műsorát eleve 
kábelen vezetik szét az ország területén. így a 
műsort egy központból tudják sugározni minden
hova. Ebbe a kábelhálózatba csak olyan tv-stúdiók 
kötnek be, amelyeknek 5000 leágazásuk van már. 
Tehát legalább 5000 potenciális előfizetője van az 
HBO-nak, ugy'anis ez a csatorna pénzdíjas.”
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Válasz olvasói levélre

Kedves Barátom!
Elolvastam leveledet és egy kicsit elcsodálkoz

tam azon, amit írtál. Nekem kissé más a vélemé
nyem arról, amit leírtál, mint Neked. Elárulom, 
hogy én is abba az osztályba járok, mint Te, de én 
nagyon jól érzem Itt magam és nem érzem azt, hogy 
bármilyen okból is különbséget tenne közöttünk a 
Tanító néni.

Tavaly, amikor elsős voltam, engem is több
ször átültetett, de tudóm azért tette, mert még 
ismerkedett velünk, figyelte ki, milyen képességek
kel rendelkezik, kivel milyen módon kell foglalkoz
ni. Az idén m ár érettebbek vagyunk, önállóbbak is 
lettünk, s ez sokmlndent megváltoztatott. Nfem 
tudom, hogy Te halottál-e már arról, hogy frontá-, 
lis, csoportos, .differenciált egyéni osztálymunka. 
Én azonban tudom, hogy ezeket azért találták ki, 
hogy a képességeinkhez mérten haladhassunk a 
tananyaggal tovább. Gondolom tudod, hogy van
nak jó és vannak gyengébb képességű gyerekek, 
és velük másként és másként kell foglalkozni.

Sokszor látom és hallom az óráin, hogy milyen 
gyakran és sokféleképpen kérdezi a Tanító néni a 
gyengébbeket is, hogy segítsen nekik, hogy meg
értsék a feladatokat. Gyakran teszi ezt oly módon, 
hogy csoportokba oszt bennünket és ezt pl! az 
ültetési renddel is kifejezi, nem csak az osztályza
tokkal. De nem azért teszi, hogy az ő munkája 
látványos legyen — mert szerintem nem az, hanem 
igen n e h é z —, hanem, hogy nekünk segítsen a 
tanulásban.

Az igaz, hogy sok jó tanuló van nálunk, de 
velük is foglalkozni kell, őket sem lehet teljesen 
kizárni a  tanulásból. Azt hiszem ezt nevezik tehet
séggondozásnak, s szerintem ez is fontos dolog 
lehet. A rossz válaszokat mindig ki szokta javítani, 
vagy javíttatni, sőt megvárja, ha nem ju t eszünkbe 
a helyes megoldás.

Azt Is tudom, hogy ez nem mindig lehetséges, 
mert tovább kell haladni, hiszen van égy olyan 
előírás, hogy Tantérv, amit be kell tartania. Ezt 
meg is értem, és szorgalmas, otthoni tanulással 
próbálok hozzásegíteni munkájához. Ebben Szü
leim is sokat segítenek, mert szerintük nekem is 
kell tenni azért valamit, hogy okos felnőtt váljék 
belőlem.

Hallottam m ár én is a hivatástudatról, de 
Veled ellentétben én kezdem érteni ml lehet az. 
Amikor beteg a Tanító néni, még akkor is Jön 
bennünket tanítani, hogy ne maradjunk le, sok 
plussz feladatokat készít, versenyekre visz ben
nünket, ünnepségeket szervez, s kevés szabad

idejében is a mi okításunkon munkálkodik, Javít, 
feladatlapokat állít össze.

Azt is elmondhatom, hogy sokmindent meg 
lehet vele beszélni. Olyan dolgokról is beszélge
tünk, ami otthon történik velünk. Szomorú, ha 
megbetegszünk és örül, ha  minket is öröm ér. Még 
nem tapasztaltam, hogy bárkit bántott volna azért, 
mert elmondta problémáját, mindig őszintén meg
beszélt velünk mindent. Gyakran segíteni Is pró
bált néhányuknak sikerré! vagy sikertelenül, de ez 
nem rajta rhúiott.

Ne hidd azt, ha  másik iskolába mennél, akkor 
ott nem találkoznál a Téged ért sérelmekkel, hogy 
ott nem lennének követelmények, mert hidd el 
minden iskolában ugyanúgy kell tanulni és visel
kedni. Azok a társaim, akik rosszaságukkal pró
bálják felhívni magukra a figyelmet, ők is valami
ben tehetségesek, csak nem merik vállalni önma
gukat, mint ahogy Te sem. Pedig, hidd el, igazán 
tehetséges vagy néhány dologban, de nem értem 
miért nem élsz ezzel a tehetséggel. Én ebben az 
iskolában igazi kisdiáknak érzem magam, és an
nak is tartanak, s szeretnék mindig az is maradni.

Sokáig töprengtem azon, hogy ki is lehetsz 
valójában, mire rájöttem. A magyar órán megta
nultam, hogy ha levelet írunk valakinek, akkor 
vállaljuk a nevünket is. Remélem a következő le
velednél már Te is őszintén vállalod önmagad és 
aláírod a neved.

Barátnőd, Lola

A témával, kapcsolatos észrevételeiket, vélemé
nyüket szívesen vesszük és a továbbiakban is 
megjelentetjük.

Szerkesztőség
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Jeles napok 1995-ben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA — január 22.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta a Him

nuszt. Ennek emlékére ünnepeljük ezt a napot.

VALENTIN-NAP— február U.
Szent Valentin napján világszerte megajándé

kozzák szeretteiket az emberek.

EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGNAP—  április 7.
1948. április 7-én, az ENSZ szakosított intéz

ményeként megkezdte működését az Egészségügyi 
Világszervezet. Célja, a  nemzetközi egészségügyi 
munka Irányítása és összehangolása, továbbá te
vékeny részvétel a környezet védelmében.

NEMZETI RÁKELLENES NAP—  április 10.
A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben 

nemzeti rákellenes napot szervez dr. Dolllnger 
G yula egyetem i ta n á r  szü le té sn ap ján , aki 
1902-ben m egalakította az első Országos Rák
bizottságot.

A FÖLD NAPJA —  ápriüs 22.
A világméretű környezetvédelmi akciónap 

1790.-ben indult el az Egyesült Államokból. Ma
gyarországon 1990 óta rendezik meg. Célja, hogy 
tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környe
zet védelmének fontosságára.

ANYÁK NAPJA — május 7.
Az amerikai eredetű hagyományt Magyaror

szágon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította 
meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték.

MADARAKÉS FÁK NAPJA— május 10.
1902. március 19-én Párizsban az európai 

államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban 
hasznos madarak védelmére. Az egyezmény aláírói 
között volt Magyarország is. 1902-ben Chernel 
István ornitológus szervezte meg először hazánk
ban a Madarak és Fák Napját.

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP— május 28.
A Nemzetközi Dem okratikus Nőszövetség 

1949. novemberi határozata alapján, 1950-től ü n 
nepli a világ.

NEMDOHÁNYZÓ VILÁGNAP— május 31.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO} 

május 3 1-ét dohányzásmentes nappá nyilvánította.

KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP— június 5.
1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban 

Ember és bioszféra címmel az ENSZ világkonferen
ciája, amely határozatában ezt a napot nemzetközi 
környezetvédelmi nappá nyilvánította.

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS ELLENI KÜZDELEM 
NEMZETKÖZI NAPJA — június 26.

Az ENSZ közgyűlése .1987-es határozata alap
ján  1988-ban rendezték meg először a kábítószer
elleni küzdelem nemzetközi napját.

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA — augusztus 1.
1990. augusztus 1-jén 32 kormány és 10 

ENSZ-szervezet tanácskozást tartott Inocentben a 
szoptatás támogatásáról és népszerűségéről. Eb
bén az Inocenti Nyilatkozat-ban került megfogal
mazásra a világnap gondolata, amit 1991-től ren
deznek meg.

IDŐSEK VILÁGNAPJA —  október 1.
Ezen a napon emlékeznek meg világszerte az 

idősekről, m iután az ENSZ-közgyűlés 1990-ben e 
napot az idősek világnapjává nyilvánította.

HABITAT VILÁGNAP—  október 2.
1986-ban világszerte először rendezték meg. 

Célja, hogy felhívja a figyelmet a cselekvésre annak 
érdekében, hogy a világon minden ember számára 
biztosítani lehessen a kellemes otthont és jó lakás
körülményeket.

A FEHÉR BOT NEMZETKÖZI NAPJA —  október 15.
Célja, a közvélemény figyelmének felhívása a 

vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére, keresve 
gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társada
lomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.

„NE GYÚJTS RÁ" VILÁGNAP— november 16.
A  Nemzetközi Rákellenes Unió ajánlása alap

ján  ezen a napon az egész világon az emberek 
milliói próbálnak felhagyni a dohányzás káros 
szenvedélyével.

AIDS ELLENI VILÁGNAP— december 1.
1988-ban nyilvánította AIDS Elleni Világnap

pá az Egészségügyi Világszervezet, ezzel is felhívva 
a figyelmet a nemzetközi összefogás szükségessé
gére.

(Nemzeti Egészségvédelmi Intézet)
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Könyvtári hírek
Eddig is érdemes volt betérni hozzánk, de 

most különösen az. Az Algyői Részönkormányzat
tól kaptunk 25 000 Ft-ot könyvvásárlásra, amit 
olvasóink nevében nagyon szépen megköszönünk. 
Ezen az összegen sok szép könyvet vettünk.

Kedvcsinálóként felsorolnék egy párat:
Korszerű, harci repülőgépek; Az emberi test; 

Káma-szutra; Új képes történelem; 500 új kötés
minta; Kertek világa; Rovarlesen; Daniella Steel 
Áldott teher; Jack ezredes; Éhes akár a tenger

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret ol
vasni. 21 db folyóiratból lehet válogatni, kölcsö
nözni. Bianka ésTiffany 1995-ben is rendszeresen 
já r  könyvtárunkba és 10 F t/d b /h ét a kölcsönzési 
díja.

Beiratkozási díjaink 1995-ben: 14 év alatt, 
nyugdíjasnak 20,— Ft; 14 év felett 50,— Ft.

Kis Mihályné 
könyvtáros

Ilyen is Van

Nagy erővel folyik Algyőn a csatornázás. A 
szerencsések m ár túl vannak a felforduláson, az ő 
utcájuk m ár készen van. Az ember megdöbbenve 
nézi, hogy a szép utcák mivé lesznek a légkalapács 
és a markoló alatt. Aztán látja, hogy nem kell 
annyira megijedni, mert akik felbontották, rendbe 
is teszik az utcát. Pontosabban az utca, az ú t 
közepét. Tekintgetvénjobbra-balra, nézvén a hely
reállítást, megakad az ember szeme egy-egy porta 
bejáratánál. Kétkedve nézi: Talán itt nem is csinál
tak semmit? Jobban szemügyre véve az utcát látja, 
hogy ott is jártak, ott is romboltak, csak szorgal
mas kezek ha lehet még szebbé varázsolták mint 
volt. Elég sok embert ismerek a faluban és elkezd
tem töprengeni, hogy ki is lakik egy-egy ilyen 
„helyreállított” házban. Például az Egészségház u t
cában Hegedűs Miska bácsi, vagy a Géza utcában 
Borbély Károly, aki a járdalapok helyét is felásta.

Biztos, hogy sokan vannak még ilyenek, elné
zést kérek tőlük, hogy a nevük nem szerepel Itt az 
újság hasábjain.

Jóleső érzés látni azt, hogy törődünk azzal, 
hogy hogyan néz ki előttünk a „porta”. És igen is 
törődik a lakosság azzal, hogy szép legyen, rende
zett legyen a község, ez a városrész.

Köszönet érte.
— kné —

Betty TmVers: 
Azonos hullámhosszon

11. rész

Alexa egész hétvégén nem  bírt magával, 
csak az já rt a  fejében, amit Gábortól hallott. — 
Meg fog halni. — doboltak agyában a szavak. 
Meg fog halni az a fiú, akit igazán szeret, akivel 
boldog. Nem tu d ta  elhinni. Csak azt remélte, 
hogy egy rossz álom, és majd elmúlik. De u tá 
na eszébe Jutott a szomorú valóság. Hetek vagy 
hónapok vannak m ár csak hátra. — Mi lesz a 
kishúgával? — gondolta m agában, és eszébe 
Jutott a mindig vidám, gyönyörű kislány, aki 
rajongva szerette testvérét. Eszébe ju to tt még- 
valaki. Tamás. Ö egy magas, fekete hajú, kék 
szemű fiú volt, aki m ár hetek óta figyelte a 
lányt. De tudta, hogy Gáborral jár, így nem 
m ert kezdeményezni. Lányok százai örültek 
volna, ha  vele járhatnak . De ő rájuk sem hede
rített. Hetekkel ezelőtt szakított a barátnőjével, 
Klaudiával, aki az iskola szépének számított, 
fantasztikus alakjával, hosszú szőke hajával. 
Ám semmi m ás nem érdekelte a divaton és a 
fiúzáson kívül. Isteni szerencséje volt, hogy ed
dig nem húzták meg semmiből. Tamás elég ké
sőn jö tt rá  erre. Ő is csak a lány egyik „kísérő
jének” számított. Alexa is vagány lány volt, de 
egészen más, m int Klaudia. Tam ás kezdett egy
re jobban beleesni.

Gábor ismét az orvosnál volt, aki semmi jót 
nem tudott neki mondani. Állapota egyre romlott, 
hiába voltak a kemoterápiás kezelések.

— Csak egyvalamit szere tnék  kérdezni: 
mennyi Időm van még hátra?

— Ezt nagyon nehéz megmondani, lehet, hogy 
hetek, de lehet, hogy hónapok. Higgye el, én 
együttérzek magával. A családjának elmondta 
már?

— Egy kishúgom van, az apám meg sofőr, 
szinte soha nincs otthon.

— És az édesanyja?
— Ő is rákban halt meg, az apám azóta is bele 

van betegedve.
— Nagyon sajnálom. Van egy tanácsom: hasz

nálja ki az életet, addig amíg lehet.
— Kihasználom, mert ki kell használnom, 

csak egyszer élünk, és van aki nem sokáig. — 
felelte Gábor szomorúan.

Másnap az iskolarádióban kétszer ment le 
Bon Jovitól az „Örökké”. Figyelmeztetésként min
denkinek.

(Folytatjuk.)
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A klimax problémái—  

néhány tanács a megoldásra
Az elmúlt hónapokra visszatekintve többen 

keresték fel rendelésünket klimaxos problémáik
kal. Néhány általános tanáccsal szeretnék segíte
ni, hogy ez a „kór" elviselhetőbb legyen.

A menopausa vagy közismertebb nevén a vál
tozás kora (klimax), akkor következik be, amikor a 
petefészek fokozatosan beszünteti működését, 
nem termel tovább női nemi hormont. Megszűn
nek a havi ciklusok is, ami általában az 50. életév 
körül marad el véglegesen. Ilyenkor m ár terhesség 
nem jöhet szóba, de azért még egy évig ajánlatos a 
védekezés.

A két leggyakoribb tünet a hőhullám és az 
éjszakai verítékezés. Ezeket hangulatingadozás, 
alvászavar, feszültség kísérheti. A csontállomány 
tömege is Jelentősen csökken, és csontritkulás 
léphet fel. Ennek következménye lehet a  hátfájás 
vagy a könnyen előforduló csonttörés. A tünetek 
egy része idővel magától is elmúlik. Ha valakit 
különösen zavarnak a kísérő tünetek, nagyon jó 
gyógyszereket kaphat kezelőorvosától, melyek 
megszüntetik vagy legalábbis enyhítik ezeket a 
panaszokat.

Az évenkénti nőgyógyászati ellenőrzés és rák
szűrés elengedhetetlen, különösen a menopausa 
beköszöntével.

Néhány általános tanács:
• Étkezzen egészségesen: a változatos, ki

egyensúlyozott étrendre törekedjen. Fo
gyasszon kalciumban gazdag ételeket (tej, 
sajt).

• Minél többet mozogjon, tornázzon — n a 
gyon fontos az izomzat és a  csontok erejé
nek megőrzése. A mozgás ellazít és jó köz
érzetet nyújt.

• Ne dohányozzon! — káros hatása van a 
tüdőkre és a keringésre. A dohányzás to
vább csökkenti az amúgy is alacsony hor
monszintet.

• Tartózkodjon sokat napfényen és a szabad 
levegőn. A napfény hatására a szervezetben 
D-vitamin keletkezik, amely fontos a cson
tozat erősségének megtartásában. A séta, a 
mozgás, a  kertészkedés a szervezet nap
fényigényét kielégíti.

• A vérzés elmaradása nincs hatással a  sze
xuális életre. Ha kellemetlennek érzi a nemi 
életet, forduljon nőgyógyászhoz.

• Az ötvenedik év feletti nőknél az utolsó vér
zést követően még egy évig, az ötven év

alattiaknál még legalább két évig ajánlatos 
a védekezés.

• Lehetőség szerint minél kevesebb alkoholt 
fogyasszon, mert károsan hat á szívre és a 
májra, és önmagában is hőhullámot okoz.

E néhány általános tanáccsal szeretnék min
den változó korba lépő nőnek egészséget és frisses
séget kívánni a klimaxban.

Tari Sándomé (Márti)
körzeti nővér

Háziorvosok január havi 
rendelési ideje

Január 2—6-ig
8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya

Január 9—13-ig
13—1730 óráig: dr. ősi Ibolya
Január 16—20-ig

8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Január 23—27-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13—1730 óráig: dr. ősiibolya
Január 30—31-ig

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

Január 19—20-án 13—1730 óráig 
dr. Zaránd Rózsa is rendel.

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja önt

<]r. TótN Mária
belgyógyász szakorvos, háziorvos 

1 9 9 5 . január tavi rencIeIése

02—06-ig 13—17 óráig
09—13-ig 8— 12 óráig
16—20-ig 13— 17 óráig
23—27-ig 8— 12 óráig
30—31-ig 13— 17 óráig

A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja:
1995. január 20-án 8— 11 óráig J +
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FŐAJIÁSZ 

Telefonkártya és Informatikai Kiállítás 
és Vásár a Faluházban 

1995. január 28-án egész nap!
A kiállítás anyagában szerepelni fognak:
• rádiótelefonok:
• hagyományos telefonok;
• üzenetrögzítős készülékek;
• rádiós készülékek;
• faxok;
• fénymásolók;
• mindezen készülékek kiegészítői, alkatré

szei, tartozékai;
• telefonkártyák.
A FÓNIÁSZ-ra vá rju k  a  te le fonkártya

gyűjtőket is, a  telefonkártyák nagy választé
kával. Lesznek ú jak  és használtak , lehetőség 
nyílik cserére, vételre és e ladásra  is!

Ebből az apropóból tek in tsük  á t  röviden 
a telefonkártya-történelm et. A fejlett világ
b an  a  nyolcvanas évek első felében terjedt el 
tö m eg esen . M int a  te ch n ik a i ú jd o n ság o k  
nagy része, ez is Jap án b ó l indu lt világhódító 
ú tjá ra . Az európai országok közül elsőnek 
O laszország honosíto tta  meg.

Amilyen sokáig vá ra to tt m agára  a  hazai 
bevezetése, olyan gyorsan rob b an t be és le tt 
á lta lá n o s sá  n á lu n k  is. E lőször a  B alaton  
p a rtján  élvezhettük á ldása it 1991 nyarán . A 
francia MONÉTEL céggel kö tö tt együttm űkö
dési szerződés alap ján  a  MATÁV két h é t a la tt 
20 kártyás készüléket szerelt fel, és 80 k á r
tyát értékesíte tt. A k ártyákat az ugyancsak  
francia  GEMOLUS cég készítette. E zu tán  alig 
egy hónap elég volt ahhoz, hogy a  kártyával 
m űködő készülékek  szám a m egtízszereződ
jön , az e ladott kártyák  szám a m eghaladja a  
tízezret. Ma m ár 12 ezer ilyen telefon várja  
a telefonálni k ívánókat országszerte és milli
ókba m érhető a  k iado tt és értékesíte tt tele
fonkártyák  szám a.

Több tízezerre tehető a  világon a  kezde
tektől napjainkig  k ibocsáto tt telefonkártya
féleségek szám a. M agyarországon az elm últ 
év végéig összesen 80 fa jtá t ad tak  ki, am i 
meg sem  közelíti a ném et vagy a  francia k á r
tyák  im m ár többszázra tehető szám át. Ép
p en  ezért n á lu n k  a  te le fo n k árty a -g y ű jté s

még gyerekcipőben jár, de hogy a  következő 
évek egyik nagy hobbija lesz, az bizonyos.

A kártyagyűjtési szenvedély E urópában 
és a tengeren tú l m a m ár a  bélyeggyűjtésével 
vetekszik. Vannak, ak ik  m indenfélét gyűjte
nek, m ások tém a sze rin t csoportosítanak : 
h íres  írók, színészek, énekesek  arcképére, 
táj- vagy éppen aktfotós k á rty ák ra  vadász
nak. Egyes telefonkártyák m ár eredeti érté
kük  sokszorosát érik a  gyújtok szám ára. Né
m etországban a  csúcso t az 1987-ben kiadott 
RICOH kártya  tartja , am elynek gyűjtői ára 
nem kevesebb, m in t 13 500 m árkái

Az, hogy egy k árty a  m ennyire értékes — 
csakúgy, m in t a  bélyegeknél — sok m inde
nen  m úlik. Nem kell, hogy „szép” legyen, 
fontosabb a  minél k isebb példányszám . Nem 
mindegy az sem , hogy teljesen új, használt, 
de jó  állapotú, vagy sérü lt. U gyancsak fontos 
megkülönböztető Jegy az úgynevezett More- 
no-jel, am ely a  ch ip -k á rty ák  nagy részén 
m egtalálható.

Több országban m ár rendszeresen  meg
jelennek  a  gyűjtéssel foglalkozó lapok, folyó
iratok, és term észetesen  k iadnak  kártyaka
talógusokat is. K atalógusból m ár M agyaror
szágon is m egjelent kettő, a  nem zeti kataló
gusokon kívül v ilágkatalógusok is léteznek. 
Ezek m ár tarta lm azzák  a  m agyar kártyákat 
is. Az 1993 szeptem berében m egjelent svájci 
katalógus szerin t a  m agyar kártyák  közt a 
legértékesebb az EBRD (Európa Bank) rek
lám kártyája, amelyből m indössze nyolcezer 
kerü lt forgalomba, 1992-ben. Ú jonnan 275, 
haszná ltan  pedig 100 ném et m árk á t ér.

„Eltelefonált” k á rty á in k a t te h á t ne hajít
su k  a  szem étbe, m ert é rtéket képviselnek.

Varga Levente
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REfíL ESTfiTE
inga tlanforgalmazás, 

közvetítés
M e q b íz Á s  e s e t é n  ÍNqyENES

NyilvÁNTARTÁsbA VÉTe I, 

É R d E k lő d ő k iN E k  c ÍM k iA d Á s .

Szolgáltatásaink,
kínálatunk:

»*■ ÉRiákbecslÉs;
«»■ kedvEZMÉNyes hindETÉs;
C3’  TÁRSAshÁZAk SZERVEZÉSE;

•a" ÉpÍTÉSi T E lk tk ;  

joqi üqyiN TÉzÉs.

C í m :
SzEqEd, S; é n t  Gyöfiqy t é r  2/A 

(Alqyői busz v iq Á l lo M Á S A )

TEl/fAX: J 1 4 - 9 6 0  

NYITÁS: Jan uá r 2 J - á n .

SITABOR!
1995. február 18— 25. 
KÉSMÁRK (Szlovákia)

Ellát&s:
Hotel Lipa 

félpanzió (reggeli, vacsora)

K öltségek:
110 DM+ 2500 Ft (busz)

Érdeklődni:
a Fel\ér Iskolában Molnár Mlhálynál 
vagy Molnár Áronnál (Bányász u. 2.)

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

r FITNESS torna 
a Faluházban

L

k a r á c s o n y i  s z ü n e t  

v ég eztév el újra indul 
az  asszohyto(*nal

■Heti 2  alkalo m m al: 
kétfő 1 7  órától, 
csütörtök : 1 7  órátó.

K e z d é s :
ja n u a r  1 ó v kétfő
1 7  ó r a
a  l -a lu k ázb an .

V(ÍZetil B a l á z s  éí^rika
J

■ m o s t  K é s z ü ljö n  

a JafuJiáz 
'J a r s a n g i 0 3 á ljá ra .) 

fe£ruár 11- én. 
CBeíépés 

jeímezSen /
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tz Algyői Hírmondó

Az algyői árOíz

V íz s z in te s :  1 . Az  
1 8 7 9 .  évi á rvíz  u tá n , 
am ely Algyőt is elöntöt
te , la k o s a i  s z á m á r a  
P allavicini p u sztá in , a 
T is z á t ó l  ... (fo ly t, a 
vízsz. 43. és függ, 16. sz. 
sorokban). 13. Libahang.
14. M unkabér pótlék nél
kül. 15. Ebből nyerik az 
ópium ot. 16. Fenyőféle.
18. Jú liu s—'augusztus a 
z s id ó  id ő s z á m ítá s b a n .
19. J u t ta t .  20. Létezik-e?
21. P é ld áu l. 22 . V áros 
B udapest közelében. 24.
Foggal őröl. 25. Tár. 27.
Péksütem ény. 29. Ijesztő 
alak. 31. Ném et névelő,
32. K icsinyítőképző. 33.
T isztában  vanl 35. Hono- 
ra tu s  a  védőszentje. 37.
Ó kori egy ip tom i v á ro s .
38. Ablakvédő. 40. Bele
ü l, rég . 42 . S zem élyes 
névm ás. 4 3 . A m egfejtés  
m ásodik  része. 46. Régi talajművelő eszköz. 
48. Elege volt belőle. 49. ... Timothy Michael
— ír  államfő (1922—27). 50. Algériai légitár
saság . 51. B üntető törvénykönyv. 53. L.R.É. 
55. Orosz tagadás. 56. Előadó. 58. Hivatalos 
eljárás. 60. Igazgató, röv. 61. Látogató. 63! 
Ivóedény. 65. Ájul. 66. Tó oroszul. 69. K ár-. 
tyafigura. 70. Konyhai eszköz. 71. Jo h n  ... — 
b rit zeneszerző (1879— 1962). 73. Kevert tat. 
74. Terem t.

Függőleges: 2. Becézett Ágnes. 3. Dene
vérfajta. 4. Enekhang. 5. Nálánál lejjebb. 6. 
F ű szernövény . 7. Ü zem anyagtöltő-állom ás 
névjele. 8. Négylábú kedvenceink u tá n  fize
te tt díj. 9. Veszprémi folyó. 10. S trázsa. 11. 
Im am alom . 12. Eszak-európai. 16 . A m egfej
tés befejező  része. 17. Női énekhang. 20. 
Erődítm ény. 23. Verskellék. 26. J ap á n  pénz
nem . 27. A keresztesvirágúák term ése. 28. 
B útor. 30. Á llati p a raz ita . 32. ő s i  h éb er 
törzs. 34. A véletlen istennője a görögöknél. 
36. A szabadba. 38. Rénium és kálium . 39. 
Rövid szippantás. 40. Bem ondás a  kártyajá

tékban. 41. ... Trygve — az ENSZ norvég fő
titk á ra  (1946—53). 43. Színre lépése. 44. Tu
néziai gépkocsik jelzése. 45. Nyelvi egység 
a lak ja . 47. Ak! 52. Ind ia i N obel-díjas író 
(1913). 54. Ism erőst. 57. Á.D.L. 59. II. Lajos 
ebben a  pa takban  lelte halálát. 60. Becézett 
Ilona. 62. Valam eddig életben  m arad . 64. 
Szervusz. 67. Kezezésben vanl 68. Fordítva 
kopasz! 71. Igevégződés. 72. Orosz helyeslés.

Sz. G.

Az előző szám  helyes megfejtése: „Hercegi 
birtok, melyet Álmos herceg a  dömsödi pré- 
postságnák  adományozott."

K önyvjutalm át nyert: K ovács Jó zsefn é , 
Algyő, A ranyhid  u. 16 .
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