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2 Algyői Hírmondó

Algyő fejlődő német kapcsolatai

Algyő vezetősége az utóbbi 
időben komoly lépéseket tett 
egy leendő testvérkapcsolat ki
alakítására németországi tele
püléssel. Mint azt már koráb
ban hírül adtuk, felkéréssel 
fordultunk Csengele falu ba
jorországi testvérfalujának 
polgármesteréhez, Pelei Hoff- 

mann úrhoz, segítsen Algyőnek partnert keresni: 
Hoffmann úr szívesen közvetített, így sikerült ta
lálni egy német települést, Hebertsfeldent, akinek 
polgármestere nagy érdeklődést mutatott e kap
csolat iránt. Április 22-én a Faluház meghívására 
Algyő vendége volt többek között Hebertsfelden 
polgármestere, Alfréd Wollinger úr, Ering Polgár- 
mestere, Peter Hoffmann úr és Csengele polgár
mestere, Sántha Ferenc úr.

A vendégek fogadására a Faluház klubtermé
ben került sor, ahol dr. Piri József üdvözölte a 
népes társaságot a vendéglátók nevében. A polgár- 
mesterek közötti megbeszélésen szó volt arról, 
hogy milyen lehetőségeket ad egy ilyen német— 
magyar kapcsolat a települések lakóinak. Lehető
ség nyílna a baráti kapcsolatokon kívül gazdasági, 
kereskedelmi, tanulmányi és turisztikai kapcsola
tokra is.

Ezzel kapcsolatban várjuk olyan algyői lako
sok jelentkezését, akik valamilyen szinten (föld
szinten) beszélnek németül és segítséget nyújtaná
nak e partneri viszony kiépítéséhez. Ezenkívül ke
resünk olyan algyői családokat, akik szívesen ven
dégül látnának hebertsfeldeni családokat vagy 
gyerekeket és viszonzásul maguk is kiutaznának 
Németországba.

A megbeszélések végeztével a vendégek meg
tekintették a Faluház megnyitásának egyéves év
fordulójára bemutatott műsorokat, még az esti 
bálon is résztvettek. Elutazása előtt Alfréd Wollin
ger úr egy meghívást nyújtott át dr. Piri Józsefnek. 
Ez a meghívás 8 fő részére, június végére, 4 napra 
szól.

Varga Levente

i j

HajóaVató

Új színfolttal gazdagodtak az algyői szórako
zási lehetőségek. Május 27-én látványos körülmé
nyek közt megnyitotta kapuit, illetve feljáróhídját 
a Gyevi Kócsag. A megnyitón meghívott vendég
ként részt vett Szeged polgármestere, dr. Szalay 
István, az alpolgármesternő, dr. Ványai Éva és dr. 
Piri József önkormányzati képviselő. A több száz 
fős vendégsereg a hajón és a sok-sok nézelődő a 
pai Uúl parádés műsorban gyönyörködhetett. Volt 
repülőgép- és hajóbemutató, majorette- és társas
tánc-bemutató. Este 9 órától pedig a nagyközön
ség is felmehetett a Gyevi Kócsagra.

A fedélzeten megjelent Németh József is, a 
Nautilus volt vezetője. Ez újra felélesztette az algyői 
fiatalok körében régóta élő várakozást, miszerint 
Disco lesz a hajón. A következő Hírmondóban 
megpróbálunk utána járni e kérdésnek.

Varga Levente

A Faluház büfé ajánlata
• Születésnapokra,
• Névnapokra,
• Zsúrokra,
• Lakodalmakra,
• Házassági évfordulókra,
• Egyéb rendezvényekre

iTAlok ÉS pÉksÜTEMÉNyEk kEcK/EZŐ ÁRON 
kAphATÓk ás MEqRENdElhETŐk.

VÁRjuk kEdvES VENdáqEÍNkET MÍNdENNAp:
• hűtött italokkal,
• friss szendvicsekkel,
• bőséges jégkrém-választékkal,
• csomagolt teasüteményekkel.

ÚJDONSÁG
MÍNdEN pÉNTEk—SZÓMbAT—VASÁRNAp

PIZZA
5 Faj'ta közül váIasztIhat.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: de. 8— 11-ig, du. 2—8-ig 
péntek, szombat: de. 8— 11-ig, du. 2—9-ig 
vasárnap: du. 3—9-ig
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Algyői Hírmondó I
Loüasmp

Július 1-én, szombaton ismét lovasnap lesz 
Algyőn. A rendezvény tervezett programjáról kér
dezem Juhász Istvánt, a gazdakör elnökét.

— Az egész napos versenyt ismét, az algyői 
bekötő út mellett felállított lovaspályán rendezzük 
meg. Reggel 9 órától az esti órákig tart majd a 
program. A tavalyi évhez hasonlóan a különféle 
díjugrató számok mellett látható lesz: fogat-aka- 
dályhajtás, vadászhajtás, korlátugratás is. Külön 
szeretném felhívni a figyelmét az algyői fuvarosok
nak, hogy újra összemérhetik tudásukat a ver
senypályán.

—  Honnan vártok versenyzőket?
— Szinte az összes alföldi megyéből, de legin

kább a hozzánk közel lévő lovashagyományokkal 
rendelkező vidékekről. Szeretnénk, ha a verseny
zők köre a tavalyi évhez képest bővülne és színvo
nalban elérnénk a hasonlójellegű rendezvényekét.

—  Ezt joggal várhatod, hiszen tudomásom sze
rint ebben az időben nem lesz a környéken lovas
bemutató, ami megosztaná a közönséget és a ver
senyzőket. Látványos és kellemes szírifoltjai voltak 
a tavalyi rendezvénynek a kirakodók és az iparo
sok sátrai, lesz most is ilyen?

— Igen. Igyekszünk szélesebb körben meghir
detni a programunkat és olyan helyen is terjeszte
ni, ahol iparosok, kézművesek időben felfigyelhet
nek rá. Lesz büfé is, de a személyét még nem 
döntöttük el.

—  Egy ilyen rendezvény megszervezése, túl 
azon, hogy rengeteg munkával Jár, Jelentős költ
séget is igényel, tudnál-e a szponzorokról már 
beszélni?

—Igen, de inkább szeretném a bemutató után 
felsorolni a nevüket és megköszönni a támogatá
sukat. Most én kérdezek vissza: lesz-e lovasbál a 
Faluházban?

— Tavaly a lovasnapokat az aratással egyidő-
ben rendeztétek, 
ezért akkor Arató
bálnak neveztük. 
Jól sikerült, sok 
ember szórakozott 
kellemesen. Az idei 
Lovasbál lesz, este
8 órakor kezdődik 
és hajnalig tart. Ze
nekar a Riverside 
együttes lesz.

Molnárné 
Vida Zsuzsa

Felhívás lomtalanításra

Az Algyői Részön
kormányzat megbízá
sa alapján a Szegedi 
Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 
Városgondnoksága 
értesíti a tisztelt la
kosságot, hogy 1995. 
június 9., 10., 11-én 
lomtalanítási akciót 
szervez. A fenti napo
kon a kihelyezett kon

ténerekbe a háztartási hulladékot, mellé az össze
vágott és összekötözött faágakat, külön rakva a 
fémhulladékot kérjük kirakni, hogy azok elszállí
tásáról a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. gon
doskodhasson.

Gyűjtőhelyek az alábbiak:
1. Szüret u.—Radnai u. sarok
2. Kosárfonó u.—Vásárhelyi P. u. sarok
3. Piac déli oldala (mázsaház mellett)
4. Aranyhíd u.—Szamóca u. sarok
5. Téglás u.—Hóvirág u. sarok
6. Téglás u.—Szöllő u. sarok
7. Téglás u.—Lőrinc u. sarok
8. Bartók B. u.—Búvár u. sarok
9. Kastélykert u.—Fazekas u. sarok

10. Boróka u.—Téglás u. sarok
11. Kastélykert u.—Géza u. sarok

KIRÁLY ISTVÁNT

SZÜLETÉSNAPJA
a £ ^ > a £ f r v a ^ a £
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4 Algyői Hírmondó

£#(/ kis összefogást kérek 
az étetünk Védelmére!

Bizonyára a lakosság túlnyomó többsége 
tudja, hogy mekkora veszélyt jelent a 47-es fő
út és a Téglás u. kereszteződése, amióta 4 
sávra bővült. A veszélyességi foka még inkább 
nőtt, hogy a falu egy jelentős része földhöz ju 
tott a műút túloldalán.

Ebből a helyzetből következik, hogy kora ta 
vasztól késő őszig, igen sokan kénytelenek a köz
úton át közlekedni gyalog, kerékpárral vagy mező- 
gazdasági gépekkel (szerelvényekkel).

A minap is ottjártamban szinte megbor
zongtam a látványtól, a déli órákban 3 iskolás 
gyerek kísérletezett az átkeléssel a 18 m útszé- 
lességen. Míg végül többszöri kísérlet után, 
nem kis veszéllyel, futva sikerült a túloldalra 
jutniuk.

Ezeket a sorokat gondolkodtatónak szán
tam a Gazdakör segélykéréséhez csatlakozva a 
cél érdekében. Gondolom nem lehet kétséges, 
mindannyiunk érdeke, hogy a kereszteződésre 
sebességkorlátozást rendeljenek el és egy fi
gyelmeztető sárga jelzőlámpát szereljenek fel. 
Úgy gondolom elég halálos áldozatot hozott a 
falu ahhoz, hogy némi védelmet követeljen.

El kell még mondanom, hogy az elmúlt négy 
évben a részönkormányzat több kísérletet tett a 
probléma megoldására. Az elutasításra a legkülön
félébb érveket találták ki.

Ilyen előzmények után úgy gondolom, hogy itt 
az ideje az összefogásnak az életünk védelmében. 
Én hiszem, hogy el tudjuk érni, ha igazán akarjuk 
a sebességkorlátozást. Amennyiben nem, a végső 
lehetőséghez nyúlva, demonstrációt szervezünk a 
közút időszakos lezárására gépekkel, ki-ki a saját 
eszközeivel.

Aki esetleg kétségbe vonja az út veszélyes
ségi fokát, az győződjön meg róla a Téglás utca 
kereszteződésében néhány perce álljon meg- és 
nézze, hogy a Hódmezővásárhely felől érkező 
autók a kanyarból 150-160 kilométeres sebes
séggel hogyan robbannak ki. Itt egy pótkocsis 
traktor képtelen álló helyzetből a túloldalra ér
ni ütközés nélkül.

Ez ügyben az aláírást Június első napjaitól 
gyűjti a Gazdakör. A segíteni szándékozók a Falu
házban kapnak bővebb tájékoztatót, és írhatják 
alá az íveket.

Kovács Károly
gazdakör elnöke

10 é̂ es az Ösgyeriek Baráti Köre 
emlékérem

Egy évtizede alakult meg az Ősgyeviek Baráti 
Köre (ÖBK), amely az elmúlt fél évszázadban a 
faluból elszármazott „ősgyeviek" és a helyben la
kók rokoni-baráti kapcsolatának erősítését és a 
szülőföld iránti szeretet ápolását tűzte zászlajára.

Ennek jegyé
ben jelentetjük 
meg a tízéves év
fordulóra emlé
kező éremalko
tást, amelyet ez 
év július 29-én, a 
szokásos éven
kénti találkozón 
adunk át az ÖBK 
tagjainak és más 
érdeklődőknek.

Az érm et 
Fritz Mihály sze
gedi szob
rászművész ter
vezte és Szabó 
Géza ugyancsak 
szegedi ötvös
mester verési el
járással készíti 
42,5 mm átmérő
vel, ezüst és 
bronz változat
ban.

Az előlapon 
a XI. századból 
való, de többször 
átépített római 

katolikus templom épületének körvonalai és fel
irat, a hátlapon pedig hangulatos Tisza-parti rész
let halászladikokkal és Dóczy József nótaszerző 
dalának első sora utalnak a falu múltjára és a 
szülőföld szeretetére.

Egyébiránt az érdeklődők bővebb tájékoz
tatást kaphatnak a Faluházban, vagy Bakosné 
Fekete Mária ÖBK gazdasági felelősnél.

Mindemellett szeretnénk remélni, hogy tetsze
ni fog a falubelieknek ez a szép művészi alkotás és 
előkelő helyet kap majd a családi emléktárgyak 
között.

Karsai László Dombi Gyula
elnök titkár

JÚNIUS
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Bemutatkozik Tőtfrné Juhász Ilona 

részönkormányzat! képviselőnő

Folytatjuk a településrészi önkormányzat új 
tagjainak bemutatását. Emlékeztetőül közöljük a 
kérdéseket:

— Milyennek látja a fejlődést a rend
szerváltás óta? Helyes úton járt-e Algyő?

— Mely gondokat látja a legnagyobbak
nak? Mely fejlesztési célokat támogat a legin
kább a részönkormányzat munkájában?

Elsősorban szeretnék köszönetét mondani 
mindazoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal és 
szavazataikkal.

Néhány mondatban szeretnék bemutatkozni, 
mielőtt a kérdésekre válaszolok. Itt születtem Algyőn, 
ezen a helyen, ahol a családommal lakom. Az általá
nos Iskola elvégzése után a Széchenyi Gimnáziumban 
folytattam középiskolai tanulmányaimat. Érettségi 
után jelenlegi munkahelyemre, a Szegedi Paprika 
Rt.-hez kerültem, ahol kezdetben laboránsként dol
goztam. A munkám mellett elsajátítottam még több
féle szakmát, többek között a felsőfokú anyag- és 
áruforgalmi szakképesítést. Jelenleg ezen a területen 
előadóként dolgozom.

Férjem és két lányom van, Andrea 18, Anikó 
12 éves. Szüléimét itt Algyőn minden földművelő 
ember jól ismeri és úgy érzem általuk az a korosz
tály engem is. A családom, szüleim, testvérem és 
népes rokonságom miatt, Algyőhöz való kötődésem 
nagyon is természetes.

1. Az elmúlt évekhez viszonyítva a fejlődés min
den itt élő ember számára szembetűnő. Olyan létesít
ményekkel és programokkal gazdagodott az utóbbi 
időben lakóhelyünk, hogy ezeket nem lehet nem észre 
venni. Említésképpen egy-két dolgot: a csatornarend
szer folyamatos építése, kábeltv-hálózat kialakítása és 
első helyen kellett volna említeni a Faluház megépü
lését, melyre mindannyian büszkék lehetünk.

2. Erre a kérdésre még korai lenne a válasz. 
Egyenlőre meghatároztunk egy célt, de a megvaló
sításig még nagyon sok munka vár ránk, mely 
természetesen néha különböző akadályokkal jár 
együtt, melyek leküzdése mindannyiunk közös ér
deke. Az önkormányzati alapból a munkáknak 
csak töredékét lehet elvégezni, ezért előtérbe kell 
helyezni a legfontosabb teendőket.

3. A gondok közül elsősorban a helybeliek 
47-es úton való biztonságos átkelésének rendezé
sét tartom fontosnak. Ezenkívül környezetünk 
tisztaságának megóvása érdekében meg kellene, 
hogy szűnjenek az útszéli szemétlerakóhelyek. 
Megoldásra vár még a közbiztonság Javítása is.

4. Először is azokat, amelyek a fiatalok Jelen
legi legnagyobb problémája, megteremteni szá
mukra azokat a feltételeket, amelyek elősegítik 
Algyőhöz való kötődésüket. Gondolok itt a barakk
tábor helyének mielőbbi kiosztására, az iskola bel
ső gondjainak rendezésére. Ebben a munkában 
természetesen az ő segítségükre is feltétlenül szá
mítunk.

Megpróbálom a rám bízott feladatot becsü
lettel úgy elvégezni ahogyan azt többen elvárják 
tőlem.

Tóthné Juhász Ilona

Igaz mese felnőtteknek lopásról és 
egyéb csalafintaságokról

Az ember gyermekkorában sok mesét hall és 
olvas. Ezekben a mesékben könnyen felismerhető 
a rossz és a jó, a tanulság pedig könnyen érthető. 
Mikor felnő az ember, rájön, az élet igaz történetei 
sokban különböznek a gyerekkori meséktől, a 
rossz sem kapja meg mindig méltó büntetését. A 
most következő mese jelen pillanatban is folyik, de 
valószínűleg igaz történet lehet, mert nem biztos a 
rossz bűnhődése. Lássuk hát:

Hol volt, hol nem volt ... megépült egyszer a 
Faluház Algyőn. Az épület elkészültével annak 
környékét nagyjából rendbe hozták, de a parkosí
tás nem történt meg. Ezt látva egy nénike, 12 
örökzöldet adományozott a Faluháznak, az elülte
téséhez pedig a legközelebb lakó szomszéd bácsika 
segédkezett. Végül a parkosításhoz szükséges 
pénzt különböző társadalmi szervezetek mégis ösz- 
szeadták, így a munka végre megkezdődhetett. A 
parkosítás a negyedénél sem tartott, amikor egy 
hajnalban B.-né magához vett egy ásót és kiásott 
10 cserjét a Faluház mellől, majd elvitte haza, 
mindenki szeme láttára. Volt aki viccelődött vele, 
„miért viszi hajnalban sétálni az ásót?”. Reggel 
pedig már széliében mesélték a faluban, ki vitte el 
a cserjéket. A szomszédok még tanúskodni is haj
landók voltak. Mikor meghallotta ezt a bácsika, 
besétált komótosan a Faluházba és megfontoltan 
azt mondta, ha már ennek sem lesz következmé
nye, akkor ő ígéri, soha többet semmit nem aján
dékoz és még azt is megbánja, hogy eddig adott. 
Azzal, ahogy Jött, úgy el is ment. Nem volt mit 
tenni, hívni kellett a rendőröket. A rendőrök elő
ször végigjárták a tanúkat, majd ezek egybehangzó 
állítását meghallgatva elmentek a tetteshez.

Varga Levente
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Foglalkozása: gyepmester

A Farkas család már 11 éve él Algyőn, mert 
Farkas Lászlónak foglalkozásából adódóan „iga
zodni" kell munkaadójához.

Biztosan ismerős már sokak előtt a gyepmes
ter megnevezés, nos Algyőn Farkas úr és még két 
társa látja el az ilyen irányú teendőket. Beszélge
tésünk során számos dologra derült fény: például 
arra, hogy valójában mi is a feladatköre egy gyep- 
mesternek.

Elsődleges feladatként az állatok begyűjtését 
kell megemlíteni— bármilyen állatra vonatkozóan, 
legyen az veszett, kóbor, vagy az egyéb kategóriába 
sorolható. Az algyői gyepmester azonban nem ki
zárólagosan az algyőieké, hiszen hozzá tartozik 
még Szeged város több közigazgatási területe: Sző- 
reg, Mihálytelek, Dorozsma, Tápé ..., ezért Szeged 
Önkormányzatától kapja az anyagi támogatást.

Farkas úr számos példát tud említeni, az el
múlt időszakból csak egy a sok közül: nem olyan 
régen egy járókelő, pontosabban kutyasétáltató 
lakótársunk szólt neki, ugyanis a Prímagáz telepé
től nem messze 4 borjú és 1 sertés tetemére talált. 
Sajnos senki nem tudta, s nem tudja ma sem, hogy 
vajon ki volt az a „gazda”, aki az elhullott állati 
testeket inkább egy általa eldugottabbnak vélt te
rületre szállította.

Pedig valójában még azt sem mondhatta volna 
az illető, hogy „azért nem vittem el az állattelepre, 
mert nagyon mélyre kellett volna nyúlnom a pénz
tárcámban". Nem mondhatta volna ezt, hiszen a

FELHÍVÁS!
y \ z  ^A lgyő i F a lu k á z  a z  id én  is ind ít 

isko l á s  k o m  g y e r e k e k  ré sz é b e

NYÁRI TÁBOROKAT
I. NÉpMŰVÉSZETi TÁboR: jÚNÍUS 1 9—50-íq

II. Kézm űves  TÁboR: július 1 0 - 2 2 - i q

A ^ i^ d ké t tá b o r  kétketes,, 
a  k é tv é g é k  k iv é te lé ve l.

AA i^den  n a p  g a z d a g  p ro g ra m o k .  
é s  h á ro m s z o r i  é tk e z é s .

R é s z v é te l i  díj:
4-000,— "Ft/fő tá b o ro n k é n t . 

Je Ie n t I<ezés a  FAlulnÁzbAN jÚ N iu s  1 0 ' i q .

telepre szállított állatok után (legyen az élő vagy 
holt) nem kell fizetni semmilyen díjat.

A díjszabás csak akkor lép életbe, ha a gyep- 
mesternek és segítőtársainak a megrendelő laká
sához kell menni, és onnan elszállítani az állatot. 
S hogy mit csinálnak a kóbor állatokkal?

Elsődlegesen 6 napig kell őrizniük a telepen, 
azután Hódmezővásárhelyre szállítják őket. Úgy 
gondolom, a fehérjefeldolgozó név mindenki előtt 
ismert, ez a sorsa a kóbor állatnak.

Általánosan bevált rossz reflex, hogy sokan az 
áriéri erdőbe, a töltéshez dobálják az elhullott 
álltaikat, sőt átviszik a vasúti átjárón és a szemét
teleppé avanzsált területre dobják — nem vesznek 
fáradtságot arra, hogy bicikliznek még néhány 
métert és a gyepmesternek adják a tetemeket. 
Mindez azért is kellemetlen, mert azon túl, hogy 
természetesen nem esztétikus, még magában is 
hordozza a fertőzésveszély lehetőségét is.

Farkas úr igen fontosnak tartja a kapcsolatot 
az állatorvossal is, nagy segítség dr. Major József 
abban, hogy (lehetőség szerint) mindenkinek meg
említi a telepet arra az eshetőségre, ha ...

De valójában ki az aki kihasználja? Gondolom 
sokan még törik a fejüket, hogy vajon hol is lehet 
a telep. Bárki ellátogathat oda, ha átkerekezik a 
47-es úton a vasúti átjárón és folytatja tovább az 
utat az irmai úton.

A gyepmester pedig hétköznap reggel 6 órá
tól délután 3 óráig, hétvégén reggel 6 órától 12 
óráig bárki rendelkezésére áll, ez a hivatalos 
munkaidő.

Zombori Móni

JELENTKEZÉSI LAP

Név:

Osztály:

Lakcím:

JÚNIUS
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„Megújulva megújítani!"

Cím. Mottó. Jelszó. Ez a két szó a mozgató
ja  annak az egyházi összejövetelnek, melyet 
egyházmegyei zsinatnak hívunk, s ebben az 
esztendőben Június 19—24. között tartanak 
meg Domaszék-Zöldfáson, a nemrégiben át
adott Ifjúsági lelkigyakorlatos központban. A 
zsinat előtt néhány gondolatot és adatot szeret
nék megosztani az ovasókkal, hiszen az össze
jövetel határozatai minden egyházközségben 
életbe lépnek, s néhány ponton jelentős módo
sítások várhatók, melyek nemcsak a papokat, 
hanem a híveket, sőt minden megkeresztelt ka
tolikust is érintenek.

A 21. egyetemes zsinat, mely 1965-ben fe
jeződött be a Vatikánban, olyan újnak ható 
rendelkezéseket fektetett le, melyek az elmúlt 
30 év alatt csak nagyon kis mértékben valósul
tak meg, ezért szükséges, hogy kisebb közössé
gek szintjén — egyházmegyei szinten — is meg
fogalmazzák, hogy mi az, amit az Egyház élet- 
benmaradása szempontjából feltétlenül meg 
kell újítani. Úgy tűnik, hogy ma, a huszadik 
század végén sok minden válságba keveredett, 
s most nem elsősorban gazdasági értelemben, 
hanem emberi és örök értékek tekintetében. 
Válságban van a család, hiszen a megkötött 
házasságok 60%-a felbomlik néhány év után, s 
nem tartható számon a pusztán élettársi kap
csolatok száma, melyek felbomlása is ellenőriz
hetetlen. Válságban van a papság, hiszen az 
aktív lelkipásztorok átlagéletkora 60 év, s szá
muk is Jelentősen csökken. (Egyházmegyénk
ben Jelenleg 95 pap lát el szolgálatot.) Válság
ban a fiatalság, melyről nap mint nap informá
lódhatunk, hiszen nem találnak túl sok értéket 
mai rohanó világunkban, csak ideig-óráig tar
tó, múló örömöket.

Vajon egy zsinat képes ezeket a kríziseket 
megoldani? Önmagában a megfogalmazott ha
tározatok nyilván nagyon kevesek, de ha leg
alább a keresztények megpróbálják komolyan 
venni a megújított irányvonalakat, akkor van 
esély, hogy küldetésének megfelelően tudja el
látni feladatát. Számszerűleg talán nem le
szünk többen, de elkötelezettségében talán 
sokkal komolyabban nevezhetjük magunkat 
kereszténynek, s nem egy elöregedett struktúra 
fenntartására összpontosítjuk erőnket, hanem 
egy új, krisztusi közösség megteremtésén mun
kálkodunk majd.

Az egyházmegyei zsinat 18 témakört tár
gyal, s az alapdokumentum, mely a kezünkben 
van, 3 éves előkészületi munka eredménye. A

legfontosabb talán a szentségi élet, hiszen ez az 
Egyház felbecsülhetetlen kincse. A következők
ben jól meg kell gondolni, hogy kik járulhatnak 
szentségekhez, kik kaphatják meg ezeket a kin
cseket, mert a számok tükrében rendkívül el
keserítő a helyzet. Úgy tűnik, hogy csak két 
szentséget tartanak fontosnak az emberek — a 
keresztséget és a házasságot — , ám, hogy eb
ből valóban keresztény élet fakadjon, azt már 
nem. (Algyőn az elmúlt 25 évben 1210 keresz
telő volt, ebből viszont mindössze 212 lett első
áldozó, 224-en bérmálkoztak; 507 pár kötött 
ebben a templomban házasságot. Ha ennek 
csak a fele komoly lett volna, akkor most új 
templom építésén kellene törnünk a fejünket, 
sajnos azonban most még a régiben is meglehe
tősen sok az üres hely.) A helyi adatok nem 
kizárólag egyházközségünkre vonatkoznak, ha
nem általánosan is, sajnos országos szinten is 
hasonlót lehet tapasztalni, egy-két hagyomá
nyosan vallásos településtől eltekintve. A jövő 
célja, hogy nem számban, hanem hozzáállás
ban, életben legyen valóban erős egy helyi kö
zösség, hiszen néhány éven belül csak nagyon 
kevés településnek lesz önálló lelkipásztora. (A 
számbeli fogyatkozás is kézzel fogható, hiszen 
1970-től 1653 temetés volt, s ez 443 keresz
ténnyel jelent kevesebbet.)

A zsinaton ismét egy meghívás hangzik el, 
hogy Krisztus parancsát, a felebaráti szeretetet 
ne csak egy nagyon szűk körben valósítsuk 
meg, hanem egyházközségi szinten is működő
képes lehessen. Az első lépés ehhez: önmagun
kat megújulva megújítani!
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Háziorvosok június fiai/i 
rendelési ideje

Június 1—2-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősilbola 
Június 6—9-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
mind a két körzetet ellátja 

Június 12— 16-ig 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rúzsa

mind a két körzetet ellátja 
Június 19—23-ig 

8— 1230 óráig: dr. Ősilbola 
13— 17 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Június 26—30-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibola

Minden pénteken 17 óráig Van rendelés.

Hírek az iskolából

Igazgató-választásra készülnek az iskolában. 
Ebből az apropóból kerestem meg Bakos Szil- 
veszternét.az iskolaszék tagját és Pálföldi Mártont, 
a szülői munkaközösség elnökét.

—  Úgy hallottam, pályázat útján kívánják be
tölteni az iskola igazgatói székét.

Bakos Szilveszter né: így igaz. A pályázat meg
hirdetésre került és már le is zárult. Összesen két 
pályázó van, a jelenlegi megbízott igazgató, Iván 
Zsuzsanna és a volt igazgató, Molnár Mihály.

—  Kifog dönteni ebben a kérdésben?
Pálföldi Márton: Előzetesen állásfoglalást fog

kialakítani a szülői munkaközösség, majd szavaz
ni fognak a pedagógusok is, de a két testület 
véleménye együttesen sem kötelező érvényű az 
önkormányzatra. A végső döntést a Szegedi Ön- 
kormányzat mondja ki.

További részletek az igazgatóválasztásról és a 
szülői munkaközösségről a következő számunk
ban.

Varga 
Levente

+  A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 1 +  
tájékoztatja Önt

dR. Tóih Máría
belgyógyász szakorvos, háziorvos 

1 995. júrsiius hAvi rencJeIése

01—02-ig 
06—09-ig 
12— 16-ig 
19—23-ig 
26—30-ig

8—12 óráig 
13—17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig 
08—12 óráig

+
A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: 

1995. június 23-án 8-10 óráig

+

Helyesbítés

A családvetélkedő helyes sorrendje:
1. Bakos család
2. Pálföldi család
3. Lénárt család
4. Kiss család
5. Deák család
A hibás közlésért elnézést kérünk.

CK X!ÁrílCtZHOCjfÁH óvodai csoport 
hálásan köszöni meg az ünnepi műsor 
sikeres közreműködésében résztvevők 
önzetlen m unkáját, segítségét, 
támogatását: ‘Bakos József vállalkozó 
zenei kíséretét, ^Boldizsár István és 
Szűcs Szilveszter dekorációit, a Xorona 
X ft. dolgozójának, Balogh Istvánnak 
és ‘Tolyák János vállalkozónak a 
mrág adományait, a ‘Tolip X ft. ízléses 
ajándékcsom agolását, valamint a 
„Cjyevi X ócsag" vendégszeretetét. 
Xülön köszönjük minden szülő és 
valamennyi óvodai dolgozó aktív 
részvételét, együttműködését.

JÚNIUS



Humorotdal

F ia ta l hölgy 
hívja Jel telefonon 
San Franciscó-i nő
gyógyászát.

—  Elnézést, 
doktor úr, tegnap 
magánál já rtam . 
Nemfelejtettem ott a 
bugyimat?

—  M indjárt 
megnézem, várjon 
egy percet. — Egy 
perc múlva: —  Saj
nos, sehol sem talá
lom.

—  Köszönöm, 
dokikám. Akkor most felhívom a fogorvosomat.

If V  W »  W

A gazda ül a kertjében, és hirtelen azt látja, 
hogy gorilla ugrik át a kerítésen, és felmászik az 
egyik fára. Emberünk felhívja az állatkertet, és 
beszámol az eseményről. Fél órán belül megérkezik 
a szakember puskával és juhászkutyával. Közli a 
haditervet:

— Én felmászom a gorilla után a fára, és 
megpróbálom lerázni. Ha leesik, ez az idomított eb 
abban a pillanatban elkapja a nyakát.

— És minek a puska?
— Ha én esnék le a fáról, akkor lője le a kutyát.

W If W flf ¥

Egy repülőgép lezuhan, és az egyetlen túlélő 
kétségbeesetten bolyong a dzsungelén. Hirtelen 
vademberek veszik körül, és nekiszegezik lándzsá
ikat. Ó, Istenem, gondolja a féifi, végem van.

—  Nem, nincs véged! —  mennydörgi egy hang 
felülről.

—  Ki az? —  kérdi a férfi.
—  A Jóisten —  mondja a hang. —  Figyelj rám! 

Vedd el az egyik vadember lándzsáját, és döfd le a 
törzsfőnököt!

A  férfi szót fogad, a törzsfőnök holtan zuhan a 
földre.

—  És most, —  kérdi aféifi.
—  Most már tényleg véged van.

!f ¥  If W

Egy viharos éjszakán csengetnek az orvos la

kásán, és elhívják egy asszonyhoz. Alaposan meg
vizsgálja a beteget, aztán így szól:

— Asszonyom, ha volna valami intézkedniva- 
lója, hívassa azonnal a családját, és ha végrendel
kezni is óhajt, a közjegyzőt.

— Az istenért — jajgat az asszony — , végem 
van?

— Azt nem. De miért én legyek az egyetlen 
bolond, akit hiába keltenek fel éjszaka?

If H ¥  *

Késő délután a fé rj hazatelefonál. Ismeretlen 
nő veszi fe l a telefont.

—  Ki beszél?  —  kérdi a fé ifi.
—  A  bejárónő  —  mondja a nő.
—  De hiszen nekünk nincs is bejárónőnk.
—  A  felesége ma szerződtetett.
—  Aha. Ott van a feleségem?
—  Igen, a hálószobában szórakozik a fiújával.
A  fé if i agyát elönti a méreg. —  Ide figyeljen,

akar keresni ezer dollárt?
—  Hát persze.
—  Akkor menjen a gardróbszobába, vegye ki 

a vadászpuskámat, és lője le a nyavalyásokat!
—  Ahogy óhajtja.
A fé rfi tisztán hallja, ahogy a bejárónő kinyitja 

a gardróbajtót, felmegy a hálószobába, majd két
szer elsül a puska.

Pár perc múlva újra megszólal a bejárónő. —  

Mit csináljak a holttestekkel?
—  Dobja be őket a medencébe! —  utasítja a 

lesújtott fé ifi.
—  Milyen medencébe?
—  Micsoda? Hát nem 226-7676?

W ¥  «  ü  W

Két vadász a vadőr özvegyének kunyhójába 
menekül a vihar elől. Amikor a következő sze
zonban ismét találkoznak, az egyik megkérde
zi:

— Mondd, megdugtad azt a vén csoroszlyát, 
akinél tavaly meghúztuk magunkat?

— Meg bizony — feleli a másik.
— És nem az én nevemet mondtad neki, ami

kor bemutatkoztál?
— De bizony — mondja a másik nevetve. — 

Csak nem kapta be a legyet a vénlány?
— Á, dehogy — feleli a társa mosolyogva. — 

Tegnap meghalt, és rám hagyta a házát meg száz
ezer dollárt.

JÚNIUS
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i P r ó b á l j a  k i s z e r e n c s é jé t  

| g é p i s z e lv é r v y e k k e  

| Ű 2  Ö n  I a k á s á k o z  

 ̂ le g k ö z e le b b  e ls ő  

‘ f e lv e v ő h e ly e n

ALGyÖl NAPFÉNY ABC-b e n .  

LEGYEN SZERENCSÉNK!
a z

ETKEZÉSI JEGYEK 
—  SZETIKETT, ENNI-KÉK —  

a Napfény és a Napsugár ÁBC-ben 
levásárolhatok!

Redőny, reluxa, harmonikaajtók készítése. 
Megrendelhető: Boldizsár József, Algyő, Bartók 
Béla u. 28.

Oltott mész, cement és hullámpala kapható. 
Algyő, Vásárhelyi u. 78.

% ÍÁ *D éím agyar ország 
előfizetői kártyával 
rendelkező vásárlók 

5% kedvezményt kapnak 
a Napfény és a CNapsuqár 

tfBC-ben.

\

Ismét kozmetika a Fatuházban 
június 13-től

A J y i t v a  t a r t á s :

Uedd szerda
8—i ó  óráig 

csütörtök , pentek

"13—19 óljáig

V á r o m  ré g i 

é s  új v e n d é g e im e t  
s z e r e t e t t e l  

a  F a l  u k á z b a n .

JÚNIUS
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Közérdekű in formáció

Az iskola júniusi programja

6—9. Kiállítás a Sárga Iskolában a rajz- és techni
ka órákon készített munkákból.

6-án 14 óra: Osztályozó értekezlet — alsótagozat.
7-én 14 óra: Osztályozó értekezlet — felsőtagozat.
8-án Anyakönyvek, bizonyítványok, jutalomköny

vek, oklevelek, statisztika leadása.
10-én 9 óra: Ballagás és tanévzáró ünnepély. 
13-án Naplók leadása.
16-án 9 óra: Tanévzáró értekezlet.

A javítóvizsga időpontja: 1995. augusztus 30.
9 órakor.

Az 1995/96-os tanév tanévnyitó ünnepélye: 
1995. szeptember 1. 8 óra.

Óvodai információ

1995. június 6-án, kedden a fenntartó hoz
zájárulásával foglalkozás nélküli munkanapot tar
tunk nevelési értekezlet és közalkalmazotti tanács
kozás miatt.

Ótfodai nyári zártatartás
1995. július 31.—augusztus 25-ig (4 hét)
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy ezen időszak 

alatt gyermekeik elhelyezéséről szíveskedjenek 
gondoskodni.

1995. június 12-től a közalkalmazottak évi 
rendes szabadságukat töltik, ezért az óvodában 
összevont csoportok működnek.

A régi óvodások részére a napközis térítési 
díj befizetése (július hónapra és augusztus utolsó 
4 napjára): 1995. június 29-én, 7—17 óráig. A 
szeptember hónapra történő befizetés minden gye
rek részére 1995. augusztus 30-án lesz.

Az új óvodások részére szülői értekezlet 
1995. augusztus 29-én (kedd) 17 órakor az óvo
dában.

Nyári programunk
• „M inél többet a 

szabadban” jelszó
val az óvoda udva
ra változatos tevé
kenységet és játé
kot kínál a gyer
mekek számára.

Kirándulásokat szervezünk a Tisza-partjá- 
ra, Vadasparkba, Füvészkertbe, Lovasisko
lába.
A pancsolást és vizes edzést biztosítjuk. Az 
úszástechnikák elsajátításához szakembert 
kérünk fel.
A lakóterületi sportpálya adta lehetőséget 
kihasználva versenyjátékokat szervezünk, 
ismerkedünk a teniszpályával (a programot 
a hirdetőtáblán közzétesszük).
A játékos tevékenységek között szerepel a 
kerti munka, amikor az óvodai konyhaker
tet a gyermekek gondozzák. Megismerked
nek a növények fejlődésével, természeti és 
környezeti hatásokkal, megtanulják a 
munkafolyamatokat, amelyet a családi ott
honukban gyakorolhatnak.

TISZTELT PARTNEREINK!

S z ív es  TÁjÉkozTATÁsukRA közöljük, 

hoqy MUNkATÁRSüNk

oű{pgi gyöngy
311-045

MÍNcJeN IhÉTEN hÉTÍON 

1 5— 1 8 ÓRÁiq 

A FAluhÁzbAN 

biZTOSÍTÁSok 

üqyi mézesét vÉqzi.

HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT. 
5 2 1 - 7 8 8
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Atqyö 
történelméből

Vízszintes: 1. A l
győ történelm ének  
meghatározó esemé
nye 1879-ben. 13.
Meghál. 14. Egyiptomi 
napisten. 15. Portugá
lia tengerentúli tarto
mánya. 16. Kripton. 17.
Rágcsáló állatka. 19.
Duna menti határátke
lőhely. 21. Postscrip- 
tum -  utóirat, röv. 22.
D erékszíja . 24. New 
C astle  fo lyó ja . 26.
Rangjelző szócska. 27.
Von. 28. Muzsika. 30.
Fiútestvér megszólítá
sa. 32. ... Kobo— japán 
író. 34. Kalauz. 37.
Észbeli. 39. Edit ... — 
sanzonénekes. 40. Fél 
tíz! 47. Memorandum, 
röv. 48. Régi űrmérték.
49. Haza. 50. Római 
1250. 52. Zöldségféle.
54. Idős, röv. 55. Vágó
eszköz. 56. Olaj jelzője.
58. Filmbeli földönkívüli. 59. Magyar és thaiföl
di gépkocsik Jelzése. 60. Égtáj. 62. Tortadísz. 
64. Izraelben vanl 66. Dél-afrikai köztársasági 
légitársaság. 67. Kis helyiség. 70. Verskellék. 
71. Utóirat. 72. ...-yo — játékszer. 74. Ledőlő 
házoldal. 77. 1870^ben készült el. 80. Nem
zetközi Tengerészeti Szervezet ang. röv. 81. Be
tegállományba vesz. 8.2! Gépezet. 83. Figyel.

Függőleges: 2. Elképzelést. 3. Repülőgéptí
pus. 4. Keverten hűsl 5. Csukott. 6. 16,7 km 
hosszúvízfolyás. 7. Ellenérték. 8. Kis nyílás. 9. 
Kerti virág. 10. Lóeledel. 11. Exempli causa — 
példának okáért. 12. Nagy levelű gyomnövény. 16. 
Ez a létesítmény 1974-ben készült el. 18. Her- 
nád parti város. 20. Fordított névelő. 23. Ma. 25. 
Zuhanás. 27. Sebhely. 29. Hullik. 31. Tempó. 33. 
Csillagkép. 35. Kicsinyítőképző. 36. 6 láb hosszú. 
38. Japán földrengés színhelye (1923). 41. Sí mér
tékegység. 44. Ősember Broken Hűiből. 46. Tisz
telt címzett. 48. Határozó rag. 50. Fullánkos rovar. 
51. Folyadék. 53. ... tu mi fili, Brüte?! 67. Magyar 
krónikaíró 1554-ből. 61. A lóugrás kínai olimpiai 
bajnoka (1984). 63. Kellemetlen vérszívó. 65. Ma
ros parti település Romániában. 66. Ruhaanyag.

68. Tésztát készít. 69. A telefon elődjének megala
pítója. 70. Összedőlt épület. 71. Kevert Vük! 73. 
Botrész! 76. Becézett Júlia. 76. Betegség tünete. 
78. Nemzetközi mértékegység-rendszer. 79. Lám.
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