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A Faluház 1995-ös éve
kL Algyői Faluház 1994 tavaszán készült el és 

került átadásra, ekkor vette birtokába a falu. Ezért 
az 1995-ös év kimagasló fontossággal bír a Jövő 
szempontjából, mivel az első teljes éve a háznak.

Egy művelődési intézmény munkájának, sike
rének vagy sikertelenségének megítéléséhez sok 
szempontot figyelembe lehet venni. (Pl.: milyen 
rendszerességgel írtak róla az újságok, hány ren
dezvénye jelent meg a sajtóban, vagy milyen magas 
rangú vendégeket fogadhatott?) Mégis a mi mun
kánk során két szempontot tartottunk leginkább 
szem előtt. Az első: az emberek bejönnek-e a ház
ba, van-e a programjaink iránt érdeklődés? A má
sodik: pénzügyileg egyensúlyba tudunk-e marad
ni, az előirányzatok és a saját bevételeink tudják-e 
fedezni kiadásainkat?

Az Algyői Faluház látogatottsága havi lebon
tásban
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Összesen: 19 832 fő.
Megjegyzés: Az összesített adatok nem tartal

mazzák a faluházban működő büfé, kozmetika, 
fodrászat látogatóit, a gáz- és az áramszámla befi
zetőket, illetve a naponta pingpongozókat sem.

A látogatók regisztrált száma mutatja, hogy 
Algyő falu minden polgára a statisztika szerint
1995-ben háromszor járt valamilyen rendezvé
nyen a házban. Természetesen, mint minden sta
tisztika, úgy ez sem a teljes valóságot tükrözi. 
Ugyanis vannak, akik szinte minden nap megfor
dulnak nálunk, míg a falu egy része még talán 
egyszer sem Járt itt. A jövő feladata, hogy az eddig 
érdekteleneket is becsalogassuk.

Nézzük meg az Algyői Faluház 1995-ös prog
ramkínálatának szerkezetét.

A rendszerezést sokféle elv alapján tehetjük 
meg. Én most figyelembe vettem egyrészt a rendez
vények tartalmát, másrészt pedig, hogy a ház saját 
programja-e, úgymond „belső", vagy nem saját 
ötlet, hanem „külső".

Ebben a felosztásban nem szerepel, az adott 
rendezvény az évben csak egyszeri program volt 
vagy heti rendszerességű.

Belső Külső
Tanfolyamok Társastánc Autóvezetői

Német nyelvtani.
Gitársuli

Szakkörök Néptánc feln. Karate
Néptánc gyerm. Fitness torna 
Kézműves szakkör 

Termékbem. Tupper edény bemutató
vásárok Pelba bemutató

Cipőbörze 
Kalifornia fitness 
Bútorvásár 
Bálásruha vásár

Polgári, társadalmi rendezvények
belső Közéleti Klub, V.V.K. 
gyűlés, A lgyő i Hírmondó 
szerk. biz., Helyi lapok szer
kesztőinek találkozója, a Hun
gária biztosító tanácsadása 

2142 külső Önkormányzati válasz
tás, Részönkorm ányzati 
megb., Földárverés, Véradás, 
Takarékszövetkezeti közgy., 
Lakásszövetkezeti közgy., 
ÁFÉSZ közgyűlés, Pártgyűlés, 
Sport közgyűlés, Sajtótájékoz
tató
Szórakozás
belső Bálák (Erzsébet, Sport, 
Farsangi, Lovas, Szilveszteri), 
Operett műsor, Falunapi ren
dezvénysorozat, Búcsú és 

néptáncbemutató, Videó mozi, Ping-pong verseny, 
Tojásfestés, Gyereknap.
külső Iskolai farsang, MOL-nap, Vers- és próza
mondó verseny, Ő.B.K. találkozó, Osztálytalálko
zó, 6-os lottó sorsolás.
Ismeretteijesztés
belső Marokkói útiélmény-beszámoló, Szemvizs
gálat, Bioenergetikai gyógyítás, 
külső Környezetvédelmi előadás, „Algyő és népe” 
szociológiai előadás, Árvízvédelmi ismertető, Vegy
védelmi előadás, Petrolszerviz oktatás.
Hobby
belső Színjátszókor, Telefonkártya-csere.
Családi események 
külső Esküvők, Lakodalmak.



Értékelés: Amint az az alábbi grafikonon is látszik, a rendezvények száma nagy eltéréseket mutat 
havi lebontásban. Január és augusztus kiugróan alacsony, míg áprilisban a látogatók száma közelít a 
háromezerhez.

Jan. feb. márc. ápr. máj. júni. júll. aug. szept. okt. nov. dec.

Januárban a szilveszteri mulatság nyomainak eltüntetése, takarítás, rendbetétel folyik. Kiemelt, 
nagy rendezvény nincs. Augusztusban a szabadságolások miatt két hétre zárva volt a ház, de a 
szakkörök, tanfolyamok, csoportok vezetői is szünetet tartottak ebben a hónapban. Áprilisban viszont 
sok többszáz főt megmozgató rendezvényünk van. Az Algyői Faluház születésnapját és az ehhez kötött 
Falunapok rendezvénysorozatát is ekkor tartjuk.

A havi látogatói átlag 1652 fő.

Pénzügyi mérleg

Előirányzat Forgalom Teljesítés

Bevételek 561 770 967 004 172,13%

Kiadások 4 126 274 4 254 892 103,12%

Egyenleg 3 159 270 3 287 888 104,07%

Megjegyzés: A 4,07%-os túllépés 128 618 fo
rintot Jelent. A túllépés oka, hogy a Faluház az 
1994. évi energia (víz, villany, gáz) irányzatokat 
kapta meg, ami már abban az évben sem volt elég, 
azóta pedig háromszor emelték az energia árát 
jelentősen. Kompenzálásra ígéretek voltak a Sze
ged Város Önkormányzata részéről, de a súlyos 
gazdasági és anyagi helyzet miatt elmaradt.

Elmondhatjuk, hogy az 1996-os pénzügyi év 
még az előző évinél is rosszabb kilátásokat ígér.

Egyéb (elvállalt feladataink
Az elmúlt év bemutatása nem lenne teljes, ha 

nem szólnánk három olyan területéről a mun
kánknak, amelyeket nehezen lehet az eddig felso
rolt kategóriákba besorolni.

Az első egy német testvérkapcsolat, ami a 
bajor Hebertsfelden és Algyő között sikerült kiala
kítani. A  kapcsolat igen Jól működik, sok örömöt 
szerez német és magyar embereknek egyaránt.

A második az Algyői Hírmondó című újság. 
Évek óta Algyő havonta megjelenő lapját a ház 
dolgozói szerkesztik.

A harmadik a kábeltévé stúdió működtetése. 
Sok nehézséggel és sok gonddal jár ez a tv nekünk 
is, de ezek ellenére elmondhatjuk: sikerült egy heti 
rendszerességgel megjelenő műsort elindítani.

Varga Levente
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Gazdaköri hírek
A januárban megtartott összejövetelünk ven

dége volt a Szegedi F. M. Hivatal vezetője, Tasnádi 
Gábor úr. Itt került szó az 1996. évi mezőgazdasági 
támogatásokról, amely a Magyar Közlöny 117. sz. 
hivatalos lapban megtalálható. Ebből a Közlönyből 
a helyi adottságokra vonatkozóan néhány támoga
tást emelnék ki.

Az új mezőgazdasági gép vásárlásának 
támogatása: Mezőgazdasági erő- és munkagép 
vásárlásához a tényleges beszerzési költségek ala
pulvételével (amely nem tartalmazza az áfát, de 
közvetlen import esetén tartalmazza a vámot, vám
pótlékot, vámkezelés díját, statisztikai illetéket), 
25% mértékű, végleges fejlesztési célú Juttatás, 
továbbá pénzintézettől felvett éven túli lejáratra 
engedélyezett hitel után a hitelszerződés szerinti 
időszakra felszámított kamat 30%-ának megfelelő 
mértékű kamattámogatás vehető igénybe. A támo
gatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha az 
e tevékenységből származó számlával igazolt éves 
bevételek legalább 50%-a mezőgazdasági, Ili. erdő
gazdálkodási termelő részére e tevékenységéhez 
nyújtott szolgáltatásból származik.

Az új gép vásárlásának saját névre szóló szük
ség szerint a gép egyedi azonosítási adatait is 
tartalmazó számlával történő igazolása. Hitel 
igénybevétele esetén a pénzintézettel kötött hitel- 
szerződés bemutatása, a gépi munka szolgáltatója 
esetén a mezőgazdasági bérmunka végzésére jogo
sító cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazol
vánnyal kell rendelkezni. A támogatást igénybe 
vevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás 
alapjául szolgáló gép vásárlásához az e Jogszabály 
által más címen biztosított további támogatást 
nem igényelt.

Mezőgazdasági tevékenységet szolgáló új 
építési beruházásokhoz igénybe vehető fix  
összegű támogatások.

I. kát. 4000 Ft/m2, nyitott vagy részben nyi
tott, hőszigetelés nélküli épület, építmény, tele
pegység épületgépészettel (belső víz, villany, csa
torna) a funkció működéséhez szükséges közmű- 
csatlakozással. Ide tartoznak: tehénistállók, nö
vendék és hízómarha istálló, borjúnevelők, Juhtar- 
tási épület, alom és takarmánytárolók, magtár.

II. kát. 6000 Ft/m2, zárt, hőszigetelt épü
let, telepegység. Épületgépészettel, közműcsat
lakozással. Ide tartoznak: szarvasmarha-ellető, 
lóistálló, sertéstartási épület, baromfitartási 
épület, takarmány-előkészítő és -keverő épület, 
növényház, bor tároló, zöldség-gyümölcs tároló, 
burgonyatároló.

III. kát. 10 000Ft/m2, zárt, hőszigetelt épület,

telepegység. Ide tartoznak: fejőház, tejgyűjtő-elő- 
készítő, saját termelésű tejfeldolgozó épület, saját 
termelésű szőlő feldolgozó, erjesztő és érlelő épü
let, hűtő-tároló.

A támogatás kiszámításánál figyelembe veen
dő terület az épület-építmény bruttó alapterülete.

Szőlő, valamint gyümölcsös telepítéséhez 
igénybe vehető fix összegű támogatások: 360 000 
Ft/ha (alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, őszi
barack).

420 000 Ft/ha (málna). Itt a támogatás teljes 
összege az ültetés befejezését közvetlen folyósít
ható.

Egy korábbi gyűlésünkön a Kiskun kukorica
vetőmag Termeltető I. vezetője megígérte, hogy a 
Gazdakör részére vetőmagot biztosít kedvezmé
nyes áron. A piactéri tápboltban a Gazdaköri tagok 
kedvezményes áron, a kívülállók valamivel drá
gábban vásárolhatják meg a mi területünkre leg
jobban alkalmazható fajtákat.

A legközelebbi gyűlésünkre — amely feb
ruár 14-én, 18 órakor lesz a Faluházban —, 
növényvédelmi szaktanácsadót hívtunk meg, aki 
különös tekintettel a kukorica növényvédelmével 
kapcsolatosan tart előadást.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Juhász István

Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. 
Szegedi Területi Iroda 

6701 Szeged, Pf. 1244 Tel.: (62) 401-646 
Cím: Kossuth L. sgt. 17. Tel.: (62) 489-289
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„Csak azért is szeméttelep” Köszönet a Véradóknak
Ingerült hangon keresett meg telefonon egy 

hölgy a vasútállomás mögötti Illegális szeméttelep 
ügyében.

Elmondta, hogy tanúja volt az elmúlt évek 
azon fáradozásainak, ahogyan az önkormányzat 
rendszeresen drága pénzért elszállíttatta a szeme
tet, tiltó táblákat helyeztetett ki a szeméttelep meg
szüntetése érdekében.

Örömmel látta az elmúlt évben, hogy a csator
názásból kikerülő földdel azt a lapos részt feltöltöt- 
ték és egészen két hétig örülhetett a „szemét lera
kása tilos” tábla kihelyezésének is. Először csak 
lefestette valaki a táblát, majd betontuskóstól azt 
elvitte, bizonyára azért, mert a saját ingatlana előtt 
kellett a szemétlerakást tiltani. Elmondta továbbá, 
hogy nem érti az algyői embereket, mert van a 
falunak kijelölt szemétlerakó helye és mégis egy 
rendbehozott helyen rakják le szemetüket. Bizo
nyára dacolni akarnak a Jóízlésű, rendszerető em
berekkel azzal, hogy megmutatják, csak azért is 
szeméttelep lesz az a háromszög, mert milyen Jó 
látvány a vonat ablakán keresztül a megművelt 
földek egyhangúsága között, egy sokszínű tarka 
szemétdomb.

A hölgy felháborodását nagyon megértem, de 
ha segíteni akar a mostani állapot megszüntetésé
ben kérem, hogy a szemétlerakók nevét, vagy au
tójuk rendszámát közöljék kirendeltségünkkel, 
hogy a szükséges szabálysértési feljelentést meg 
tudjuk tenni.

Az eltelt évek bebizonyították, hogy csak kö
zösen összefogva lehet ezt a „szemetes” állapotot 
megszüntetni.

Sebők Péterné
kirendeltség vezető

Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. 
Szegedi Területi iroda

Van Önnek?
Munkavédelmi utasítása? 

Tűzvédelmi utasítása?

Nincs?!
Hívjon minket, hogy 

elkerülje a bajt!

6701 Szeged, Pf. 1244 Tel.: (62) 401-646 
Cím: Kossuth L. sgt. 17. Tel.: (62) 489-289

Mai életünkben naponta látjuk és olvassuk a 
hírekben, hogy egyik ember a másik embertársa 
életét kioltja. Teszik ezt nem csak az éj, illetve a 
sötétség leple alatt, hanem világos nappal, a nyűt 
utcán a megrémült járókelők szeme láttára. Nincs 
kímélet a szülővel, testvérrel, idős, gyenge ember
rel szemben sem. Mindenki lehet célpontja az 
elszabadult erőszaknak és durvaságnak. Azt hi
szem mindannyian tudjuk, hogy ennek a gátlásta
lan kegyetlenségnek előidézője a pénz. Ez minden 
Jóérzésű embert iszonyattal tölt el.

Talán nem is lehetne elviselni mindezt, ha 
nem élnének közöttünk olyan emberek is, akik 
önzetlenül, emberbaráti szeretetből, pénz nélkül is 
cselekszenek. Ilyen emberek a véradók, akik meg
érdemlik, hogy mindenki hálát és tiszteletet érez- 
zen velük szemben. A véradást — amit semmivel 
sem lehet helyettesíteni — akkor tudja mindenki 
Igazán értékelni, ha saját magának, vagy család
tagjának van szüksége vérre.

A Vöröskereszt algyői szervezete nevében há
lás köszönetemet fejezem ki és békés boldogságot, 
jó egészséget kívánok azoknak a véradóknak, akik
1995 évben algyőn adtak vért. Köszönetét mond
hatok — úgy érzem — azok nevében is, akik a 
kapott vérnek köszönhetik az életüket, illetve 
egészségüket.

A köszönet után, most újra arra kérek minden 
segítőkész, jóérzésű embertársamat, hogy minél 
többen vegyenek részt az 1996. február 14-én 
9— 15 óráig a Faluházban tartandó véradáson.

Bakosné Fekete Mária
véradószervező

OLCSÓ
SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁS

megrendelhető

FRflNYÓ JÓZSEF

DESZK, ALKOTMÁNY U. 19. 
TELEFON: (62) 371-258
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Megold (hat)atlan ellentmondások: törekvések egy olyan ideális városi tömegközle
kedési rendszer felé, ami egyenlőre még a réginél is elviselhetetlenebb lesz

Interjú Nagy Pál Miklóssal, a Szegedi Önkorányzat 
Műszaki Irodájának Vezetőjét/el az M32-es tfégállo

másának a Víztorony térre történő áthelyezéséről

D.R.: Milyen szempontokat vettek figyelembe a 
döntéshozatal előtt?

N.P.M.: Már több, mint öt éve téma a város
ban a tömegközlekedési vonalhálózatnak a ra
cionalizálása. Ez azért vált szükségessé, hogy 
olcsóbb legyen ennek a hálózatnak a működte
tése, magyarul, az önkorányzati támogatás mi
nél kevesebb legyen. A távlati cél az, hogy a 
külvárosokból bejövő vonalakat, vonalakról egy 
belső gyűrűhálózaton közlekedő elektromos 
üzemű járművekre szállítsuk át az utasokat. 
Ezt mindenek előtt a belvárosi mag környezet- 
védelmi szempontjainak a figyelembe vétele in
dokolja. Egy ilyen szempont van, és most ezt 
valahogy el kellett kezdeni. Öt évvel ezelőtt már 
közgyűlés elé került az első variáció, ahol már 
az M32-esnek Tarjánvárosba való befogadása 
elő volt terjesztve. Benne volt a 3-as villamos 
megszüntetése is, tehát azon járatoké, melyek
nek a kihasználtsága nem volt megfelelő. Azok
ra tett javaslatot a két közlekedési vállalat, ak
kor még vállalat. Gyakorlatilag ezt figyelembe 
véve került jóformán évenként sor ismételt elő
terjesztésre ugyanebben a formában, amiben 
most volt. Most jutott oda a közgyűlés, hogy 
tovább nem tudta odázni a döntést pénzügyi 
okok miatt és meglépte azokat a vonalmódosí
tásokat. Nyilván színvonal-csökkenéssel Jár.

D.R.: Ez a lépés tehát egyrészt az ideális 
városi közlekedési rendszer felé történő fejlő
dés első lépéseként értelmezhető, másrészt pe
dig gazdasági szükségszerűség?

N.P.M.: A Szent György tér annak idején, 
ahogy én tanulmányoztam, úgy alakult ki, hogy 
ugye, sugárirányú ennek az egész városnak az 
úthálózata, amely vonalak beérkeznek a belvá
rosba, azoknak nem volt lehetőségük azon a 
bizonyos gyűrűn, amire már tettem említést, 
visszafordulni. Ezért alakultak ki ezek a város
néző buszok; így a dorozsmai 35-ös, ami keresz
tülmegy az egész városon és a kiskörúton és 
ugyanabba a decentrumba megy, ahová az al
győi. Az algyői busznak sem jó, mert az algyői
eknek akkor lenne igazán megfelelő, mint a

többi külső városrésznek, hogyha bejönne 
mondjuk a Mars térre, vagy legalábbis érintené 
a kis körútat. De ami ez a kettős megoldás, a 
nagy és a kiskörút közötti decentrum, ez ígyis- 
úgyis átszállásra kényszeríti az algyőieket. Ter
mészetesen nem mindegy, hogy hol van ez az 
átszállási pont. Tudom, az algyőiek hivatkoz
nak arra, hogy az általános iskolákba, a Dugo
nicsba, meg a környékére, számos gyermek jár. 
Itt az a kérdés ugye, hogy miért járnak be az 
algyői gyermekek a városban lévő iskolába, hi
szen ott is ugyanolyan színvonalas az oktatás. 
Néhány évvel ezelőtt, amikor adatokat kérdez
tünk, akkor az ottani pedagógusok azt mond
ták, hogy a gyerekek 90— 95%-át gyakorlatilag 
a szülők személygépkocsival hozzák be. (? - a 
szerző megjegyzése.) Tehát ez nem lehet indok, 
de ha már ilyen igény fölmerülne, akkor be 
kellene vezetni az iskolabusz rendszert. Az meg
határozott időpontban menne, ezért nem lehet 
egy M32-es járatot fenntartani.

D.R.: És bevezetésre kerül ilyen iskola- 
busz-járat?

N.P.M.: Azt nem tudom, meg kell nézni, hogy 
van-e erre igény.

D.R.: Nem akartam belemenni az elle
nérvek egész sorába, de ha már az előbbi 
dolog szóba került, akkor mégiscsak meg
említek néhányat. A  változtatás nem csak 
az általános iskolásoknak okoz problé
mát. Középiskolába, szakmunkásképzőbe is 
sokan járnak. Nyilvánvaló, hogy ha kihelyez
zük a végállomást, az nekik is előnytelen 
lesz. Az igaz, hogy nem érte el a vonal a kis 
körútat, de könnyen meg lehetett gyalo
gosan is közelíteni mind a kettőt. Azután: 
gyalogosan is el lehetett érni a belvárost, 
vagy a klinikákat, ami az idősek, különösen 
a betegek szempontjából fontos. Ők nehezen 
tudják ugyanezt kétszeres-háromszoros át
szállással megtenni.

N.P.M.: Kérem szépen, ha ránézünk a tér
képre, akkor rögtön látjuk, hogy a Szent- 
György téri decentrum ilyen átszállási pontként 
amúgy sem volt nem hogy ideális, hanem egyál
talán jó. Magába a decentrumba csak három- 
négy utas érkezett napközben egyes Járatokon. 
Onnan nem hiszem, hogy gyalog kellett az idő
seknek a klinikákra eljutniuk.



D.R.: Az idősebbeknek nem. Nyilvánvalóan 
ők a 10-est, 20-ast választották.

N.P.M.: Erre most is megvan a lehetőség. Min
denkinek tudomásul kell vennie, a belvárosiaknak 
is, hogy ki fog alakulni egy átszállásos rendszer. Ez 
kétségtelenül színvonal-csökkenés és többlet 
pénzzel jár.

D.R.: Volt más elképzelés is, vagy a Vízto
rony tér volt az egyetlen?

N.P.M.: Ez volt az egyetlen. Eddig azért nem 
lehetett bevezetni, mert nem volt biztosítva a Jó
zsef Attila sugárútnál a Budapesti körútra balra 
történő kanyarodás lehetősége.

D.R.: Milyen előnyöket tudna említeni a 
változtatással kapcsolatban?

N.P.M.: Mondottam, hogy az előny csak egy: a 
városnak a támogatás kevesebbe kerül. A lakosság 
szempontjából minden vonalcsökkentés az átszál
lásra kényszerítés, nyilván plusz teher.

D.R.: Manapság a csapból is az folyik, 
hogy Magyarországnak be kell tagolódnia a 
fejlett európai országok sorába, s ennek része
ként elengedhetetlen a vidék felzárkóztatása 
is. Hogyan illik bele ebbe a képbe a tömegköz
lekedés mostani átalakítása, ami miatt az 
algyőieknek nehezebb lesz eljutniuk a Mars 
térre, mint a vásárhelyieknek, holott Vásár
hely kétszer olyan messzire van, Algyő pedig a 
város része?

N.P.M.: Nézze, lehet, hogy így is meg lehet 
közelíteni. Azt, hogy minden külső városrészből 
elérhető legyen egy központi pályaudvar, azt én 
elvnek el tudom fogadni, csak sajnos a Mars tér 
több Járat befogadására nem alkalmas. Ezt a témát 
akkor lehet újragondolni, ha megépül Szegeden 
egy helyközi pályaudvar.

D.R.: Mikorra várható, hogy a Mars téri 
pályaudvar ilyen kimondottan helyközi pálya
udvarrá alakul?

N.P.M.: Véleményem szerint az elkövetkező 
3—5 évben. A VOLÁN már meg is rendelte a terve
ket, most a helykijelölési tárgyalás folyik. Koráb
ban a Búvár-tó mellett volt elképzelve.

D.R.: Végezetül, megkérdezhetem, hogy Ön 
mivel jár általában a munkahelyére, és hogy 
ez mennyi idejébe kerül?

N.P.M.: Én gyalog járok, évtizedek óta. Mó- 
ravárosban lakom és körülbelül húsz perc alatt 
érek be.

D.R.: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Dudás Róbert

Átszáiiási tehetőségek 
a 32-es busszal utazók részére 
(Atgyő—Tarján Víztorony tér)

Tarján Víztorony tértől
M II Tarján Víztorony tér—Nagykörút—Gumi

gyár
M12 Tarján Víztorony tér—Nagykörút—IKARUS 
M14 Tarján Víztorony tér—Rózsa u.—Gumigyár 
M15 Tarján Víztorony tér—Szilléri sgt.—Nagykör

út—Textilművek 
M18 Tarján Víztorony tér—Nagykörút—Szalámi

gyár
M19 Tarján Víztorony tér—Tisza L. krt.—IKARUS

10 Tarján Víztorony tér—Szillléri sgt.—Tisza L. 
krt.—Honvéd tér

11 Tarján Víztorony tér—Szilléri sgt.—Nagykör
út—Szentháromság u.

H A  Tarján Víztorony tér—Szilléri sgt.—Nagykör
út—Mars tér 

13 Tarján Víztorony tér—József A. sgt.—Nagy
körút—Bakay N. u.—Textilművek 

84 Makkosház—Szilléri sgt.—Felsővárosi híd—
Temesvári krt.— Gabonakutató— (Füvész- 
kert)

90 Lugas u. vá.—Makkosházi krt.—Rókusi 
krt.—Textilművek

Torján bisztrótót (Budapestikrt)
M12 Tarján Víztorony tér—Nagykörút—IKARUS 
13 Tarján Víztorony tér—József A. sgt.—Nagy

körút—Bakay N. u.—Textilművek 
72 Újpetőfi telep—Algyői út—József A. sgt.— 

Mars tér
72Y Baktó—Völgyérhát u.—Algyői út—József A.

sgt.—Mars tér 
84 Makkosház—Szilléri sgt.—Felsővárosi híd—

Temesvári krt.— Gabonakutató—(Füvész- 
kert)

90 Lugas u. vá.—Makkosházi krt.— Rókusi 
krt.—Textilművek

ViHantos
4 Tarján tp. vá.—József A. sgt.—Tisza L. krt.—

Petőfi sgt.—Kecskéstelep 
4A Tarján tp. vá.—József A. sgt.—Tisza L. krt.—

Kölcsey kitérő

Az átszállások időpontjairól a közeljövőben 
megjelenő részletes menetrendben tájékoztatjuk 

Tisztelt Utasainkat.

....£..
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A Somogyi-könyvtár alapítványáról OVUfOCi
SOK KICSI SOKRA MEGY tartja a közmondás, 

és írja alapítványunkat ismertető szórólapunk.
Segítségért fordulunk mindenkihez, akinek 

módjában áll támogatni lakóhelye könyvtárát. Szí
vesen fogadunk pénzbeli hozzájárulást, sőt egyéb 
támogatást is, akár berendezések, felújítások for
májában, de már kiolvasott kötelező irodalmakat, 
regényeket, újságokat is. Olyan műveket, melyek 
sikeresek, közérdeklődésre tarthatnak számot. Az 
újságoknál elsősorban az ezévieket kérjük, mivel a 
frissesség egy újságnál igen fontos.

Érdekes példát tudok említeni Móra Ferenc 
idejéből, amikoris azzal a kéréssel fordult a lakos
sághoz, hogy akinek módjában, áll fizessen elő 
egy-egy újságra és elolvasása után adja át a könyv
tárnak! Ma is működhetne ez az ötlet, s ha java
solhatom, előfizetés előtt egyeztessenek a könyv
tárosukkal, mely újságok Járnak már a könyv
tárba.

Elcsépelt közhelyek, hogy Európába (is) csak 
kiművelt emberfők sokaságával Juthatunk el. Kéz
zelfogható segítséget ezen utazáshoz Ön is adhat. 
A cél eléréséhez, a kiművelt emberfők sokaságához 
Jól felszerelt könyvtárakra is szükség van. Az Ön 
lakóhelyén isi

Ha segít, gyorsítja ezt a folyamatot, hozzásegíti 
a könyvtárat használók sokaságát információk 
cseréjéhez, tanuláshoz, szórakozáshoz. Mi könyv
tárosok pedig megőrizzük, föltárjuk, használha
tóbbá tesszük a rendelkezésünkre álló anyagokat, 
hogy szolgáltatásunkkal minc annyiunk előbbre- 
Jutását segítsük.

S ezen túl még azon is munkálkodunk, hogy 
a szükséges változások, mint számítógépes rend
szer, megfelelő információk stb., minél előbb elér
jenek az Önök által használt könyvtárba is.

További információkkal Kiss Mihályné helyi 
könyvtáros szolgál a Bányász u. 2. sz. alatti könyv
tárban, kölcsönzési időben.

Molnár Mária
Somogyi-könyvtár 

fiókhálózati oszt.vez.

1996-ban anyagilag támogatták az Algyői 
Fiókkönyvtárat: Ács Lajos, Kerekes Tímea, Szá
raz Gyula, Nyári Mihályné, Borbély Istvánné, Ko
vács Józsefné, Vidács Istvánné, Biacsi Sándorné, 
Molnár Tamás, Süli Istvánné, Süli Károlyné, Fodor 
Tibor, Vida Jánosné, Csüllög Sándorné, Vidács 
Istvánné, Süli Z. Andrásné.

Kéthetente pénteken videovetítés van a könyv
tárban gyerekeknek: február 9-én és 23-án.

Szeretettel várunk mindenkit.

Szenzációs eseménnyel zárult az 1995. év. 
Kettős örömünket szeretnénk megosztani olvasó
inkkal.

Az egyik öröm, hogy az algyői óvodások meg
hívást kaptak a nemzetközi III. Gyálay János lab
darúgó emléktorna rendezvényére. Köszönjük a 
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség Utánpótlás 
Bizottság elnökének, Csernus Andrásnak a lehe
tőséget, hogy a városi óvodák közül az algyői óvoda 
kis csapata is részt vehetett e nagyszabású prog
ramban és mérkőzhettek a BM óvoda kis növendé
keivel.

A másik öröm, hogy kevesebb létszámmal is 
3:0 eredménnyel győzött az algyői OVIS-csapat.

Az OVI-csapat tagjai:
Rácz Gábor, Molnár Dániel, Borbély Zsolt, 

Csernus Sándor, Nokta Norbert, Mihály Tamás, 
Széli Balázs, Papp Dániel, Kovács Máté, Nokta 
Zsolt.

Az óvónénik — Legény Annamária, Kovácsné 
Budai Éva — felkészítése mellett Nokta János 
szülő is közreműködött az edzésben. Feledhetetlen 
élményünket Borbély Károly szülő video-felvétellel 
megörökítette — köszönjük.

Az MTI által készített fényképek pedig megte
kinthetők az óvodában.

Harsai Lászlóné
óvodavezető

LeLIí Í pRob lÉM Á jA  VAN? 

F iz ikÁ i FÁjdAlMA VAN?

ENERqÍAÁTAdÁSSAl Tudok SEqÍTENÍ ÖNNEk, 

jÖjjÖN, TApASZTAljA ME(j.

1996. FebRuÁR 1?-tóI
folyAMATOSAN RENdE^k A FAluhÁzbAN. 

Ksdd: 14— l ö ÓRÁ iq

SzERdA: 1 4 —  l öÓ RÁ iq

CsÜTÖRTÖk: 9 - 1 2  ÓRÁiq

PÉNTEk: 9 - 1  2  ÓRÁiq

GRAUR VALÉRIA

Étkezési burgonya, fűszerpaprikamag eladó. 
Algyő, Téglás u. 31.



Lelkipásztort 
bemutatkozás
Algyőnek néhány he

te eggyel több betelepültje 
van: Gyulai Endre püs- 
pök úr Január 6-ávalmeg- 

0“™*- bízott Szeged—Algyő és 
Szeged—Petőfltelep két 
plébániájának lelkipász
tori ellátásával.

Azóta Ismerkedem Algyővel és az itt lakókkal, 
pontosabban a kölcsönös ismerkedés zajlik. Segít
se ezt ez a rövid bemutatkozás isi

Bár szüleim tősgyökeres szegediek, mégis a 
Dunántúlon születtem 1960-ban. Később vissza
költözve a Ságvári gimnáziumba jártam. Érettségi 
előtt jött egészen váratlanul az a gondolat, hogy 
számomra talán a papság is egy lehetőség. De 
rögtön éreztem azt is, hogy úgy, ahogy vagyok, nem 
vagyok rá alkalmas. Ezért előbb jelentkeztem egy 
egyetemre. A fölvételi után jött egy év katonaság és 
egy év egyetem. Ekkor döntöttem úgy, hogy meg
próbálkozom a teológiai tanulmányokkal.

Nagyon szép öt év után 1986-ban szenteltek 
pappá Szegeden. A papszentelés nem beérkezés, 
hanem valami nagyon szépnek a kezdete volt szá
momra. Egyre jobban szeretem csinálni a munká
mat.

Ebben döntő szerepe volt annak, hogy megis
merkedtem egy papi közösséggel, a Fokoláre lelki
séghez tartozó papokkal. Gyakran találkozunk, 
együtt pihenünk, imádkozunk, vásárolunk, vagy 
látogatjuk az idősebb paptestvéreket. Közöttük 
Jobbam megtanultam Istenben bízni a nehézségek 
idején és azokban nem terhet, hanem a szeretet 
lehetőségét látni.

Ha megkérdeznék, hogy hogyan szeretném itt 
az életemet elkezdeni, azt válaszolnám, hogy Szent 
Ágoston egyik mondását szeretném követni: „A 
fontos dolgokban egység, a kevésbé fontosabbak
ban szabadság és mindenben szeretet.”

Kopasz István
plébános

Hívogató

Jézus fllVf A Pünkösdi hívőközösség evangéli- 
zációs Istentiszteletet tart az algyői faluházban, 
1996. február 25-én 9 órai kezdettel.

Jézus él, Jézus vár!

Olvasói tevét

Kedtfes Sebők Pétemé
Örömmel olvastuk 1995 tavaszán a Délma- 

gyarország hasábjain Algyő fejlődésének említése
kor az elsők között említette az általunk üzemelte
tett VIDEOTÉKA-t. Akkor örültünk is, jóleső érzés
sel nyugtáztuk, hogy ezen vállalkozásunkat a sze
gedi önkormányzat helyi képviselői is szívügyük
nek tekintik.

De sajnos mostanra csak a dicsőség az ami 
közös, a gond és a probléma megoldása maradjon 
a ml ügyünk.

Kedves Sebők Péternél Ön minden nap a 
VIDEOTÉKA előtt jár el, láthatja az általunk kért 
járdalapok (kb. 40 db) nemcsak a mi üzletünk 
tisztább megközelítését szolgálja, hanem a busz 
megközelítését is bővítette volna. Azért is mertük 
kérni, mert a mi általunk üzemeltetett kölcsönző 
Algyő kulturális életének részévé vált. Szerettük 
volna, ha az önkormányzat is így érez. Nem így 
történt. Ezért azt kérnénk Öntől, hogy az elkövet
kezendő időben ne csak a gond és probléma ma
radjon a vállalkozásoknak, hanem a teljes dicső
ség is.

Tisztelettel:
az algyői VIDEOTÉKA 

üzemeltetői

A Faluház február havi programja
l l -én  Ifjú menedzser képző oktatás
14-én Véradás
16-án Nőegylet alakuló ülése
17-én Farsangi bál
23-án Falufórum
24-én Ping-pong verseny
28-án ÁFÉSZ közgyűlés
29-én PÓKER együttes műsora gyerekeknek 
március 2-án VETÉLKEDŐ AFE

A Faluházban működő szakkörök, klubok:
Hétfő: karate, fitness torna 
Kedd: néptánc próba 
Szerda: AFE
Csütörtök: nyugdíjas klub, karate, fitness 

torna, német óra 
Péntek: néptánc próba
Várjuk a lányokat és asszonyokatfebruár 

16-án 18 órára a Faluházba a N(/EGYLET 
alakuló ülésére.



10 Algyői Hírmondó

Közhírré tétel
Sándorfalva—Békéscsaba 400 kV-os távveze

ték (Algyő területét érintő) előmunkálati engedélye
A tárgyi távvezeték tervezési munkálnak vég

zésére az Állami Energiabiztonságtechnikai Fel
ügyelet előmunkálati engedélyt adott.

Az engedély alapján a távvezeték nyomvona
lán 1996. február 5-től geodéziai felmérést és ta
lajmechanikai vizsgálatot végeznek. Előmunkálati 
engedély alapján a tervezett vezeték nyomvonala 
által érintett ingatlanok tulajdonosai (használói, 
kezelői) kötelesek tűrni az ingatlanokon a szüksé
ges mérési, kitűzési Jelek, létesítmények elhelyezé
sét, azok megközelítését, azokon való munkavég
zést, a mérések és a talajvizsgálatok elvégzését, az 
Ingatlanok használatának akadályozását.

A kitűzést akadályozó növényzet (fák, bokrok, 
gallyak) eltávolítását csak elkerülhetetlenül szük
séges esetben és a legnagyobb kímélettel fogja 
végezni az ETV—ERŐTERV Rt. (1094 Budapest, 
Angyal u. 1—3.).

Ezen munkálatok kapcsán okozott kárt az 
1994. évi XLVIII. tv. 26. § (2) bekezdése értelmében 
az engedélyes, az Ingatlan tulajdonosának, hasz
nálójának köteles megtéríteni.

A nyomvonal a Polgármesteri Hivatal Algyői 
Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (hétfő—szer
da) megtekinthető.

Sebők Pétemé
algyői kirendeltségvezető

Vizdtj befizetése a Faluházban

1996 FcbRuÁRjÁTÓl 

A FA luhÁzbAN  AZ ÁRAM-' ÉS A 

qÁZSZÁMlÁk bEfiZETÉSÉN TÚl A vízdíj 

SZÁMlÁjÁNAk A bEfiZETÉSÉRE ÍS 

lEhETŐséq Nyílik az  AlÁbbi 

idŐpONTokbAN: MÍNdEN pÁROS 

hÓNAp, MÍl\dEIN kEddjÉN

8 -9  ÓRÁiq.

Az Első bEÍÍZETÉS ídEj'E: 1996. 
ÍEbRuÁR 6., kEdd 8 -9  ÓRÁiq.

Az iskola februári programja
5-én, 14 órakor: Vezetői értekezlet

17 órakor: Szülői értekezlet (felső tagozatban)
6-án, 17 órakor: Szülői értekezlet

(alsó tagozatban)
12-én, 1430 órakor: Félévi értekezlet
12-én: 8. oszt. továbbtanulási lapok elküldése 

Földrajzverseny 6—8. osztály
15-én, 1430 órakor: Vers- és prózamondó verseny

(felső tagozat)
16-án: Matematika verseny 6. osztály 

Radnóti Miklós Gimnázium
19-én, 14 órakor: Alsós szavalóverseny 
23-án, 14 órakor: Alsós farsang

Védnökség: 2/b; 6/a.
Szebenl Lászlóné
igazgató helyettes

FARSANGI BAL
‘Tebruár 17-én, szombaton 20 órától 

vidám, jelmezes mulatságra 

dívunk mindenkit 

^Belépőjegyek 

elővételben kaphatók: 4 0 0 -  1-t; 

jelmezesek: 3 0 0 ,-  rFL

Zene:

‘B F B U C Z lf:

együttes.

FEBRUÁR



Háziorvosok február hart
rendelési ideje j

Február 1—2-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya |

13—  1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Február 5—9-ig j

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

Február 12— 16-ig 1
8— 1230 óráig: dr. Őst Ibolya >

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa I

Február 19—23-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa jj

13— 1730 óráig: dr. Őst Ibolya
Február 26-tól márc. 1-jéig II

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

w w u w  Misvw r«rMr!,yKv, m w iu n  w e a w

+J A dr. Tóth Háziorvosi Bt. ]+
tájékoztatja Önt

dR. Tó t Ii M á r ía

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 996. febRuÁR vi rencIeIése

02-án 13—17 óráig
05—9-ig 08—12 óráig
12—16-ig 13—17 óráig
19—23-ig 08—12 óráig
26—29-ig 13—17 óráig

1996. február lé-én dr. Tóth Máriát 
dr. Bellányi Dénes helyettesíti

+ L  délután (1300— 1700 óráig) J +

Ügyes kezű fiúgyereket 

felveszünk 

cukrász tanulónak. 

Követelmény: szorgalom, 

jó vagy erős közepes 

tanulmányi eredmény.

K ö b lö s  C7mre 

c u k r á s z m e s t e r

Szilveszterkor elveszett „MORZSA" névre hall
gató, zsemle színű, vizsla nagyságú kutyánk. Ér
tesítést a Kastélykert u. 29. számon várunk.

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

A N C S Á T  BT. k u b ik u so k é  kEREs. 

A lq y ő ,  TéqU s u. 1 2 5 .  ÉR dEk lőd i\i:  

1 7  ÓRA UTÁN.

.L a k o d a lm i  

s ü t e m é n y  r e n d e l é s t  

e lf o g a d u n k .  

D g e .n  k e d v e z ő  

a n y a g i  fe lt é t e le k k e l

K ökv+ö s  

c u k r á s z m e s t e r



12 Algyői Hírmondó

Vízszintes
1. Ásotthalom 17 hek

táros területe, amely  
1944-ben került védelem 
alá. 10. Dorozsmai ... —
Kiskundorozsma határá
ban található védett terü
let. 12. Háziszárnyas. 13.
Házrésze. 14. Apad. 15. Zaj.
17. Kábítószer. 18. Varróesz
köz. 19. Eres! 20. Az ón vegy- 
Jele. 21. Ízesített. 23. Du
nántúli megye. 25. Fazekas 
kelléke. 26. Azon a helyen.
28. Ravel zenemű címe. 30.
Gesztenyéből Is készíthető.
31. Kutrica. 33. Zsíroz. 34.
Óriásfalu Pest mellett. 36.
Kitinpáncélú állat. 39. Al
ma-... — kazahsztáni fővá
ros. 41. Előadás alatti. 43.
Időmérő. 44. Istenít. 46.
Jogvita. 48. ... diszponál — 
előre meghatároz. 50. Római 
kettő. 51. Amely személy.
52. Állatot hajt. 54. Kötőszó.
55. Milliliter, röv. 56. A tele
vízió megalkotója. 58. Az Er- 
neszt utónévből származó 
férfinév. 60. Ő angolul. 62.
Tejtermék. 63. Strázsa. 65. Közös Piac, angol röv. 
66. Zenei kifejezés (lassan, szélesen). 68. Szerző
désben biztosított lehetőség. 70. Iráni hírügy
nökség. 71. Ellenérték. 72. Madárlak. 74. Tortatöl
telék. 76. Friss. 78. Fűféle. 81. Számítástechnikai 
magazin. 83. Egy szegedi magánház udvarában 
található ez a Japánból származó védett nö
vény. 84. Hanglemez Jelölése.

Függőleges
2. Eláraszt. 3. Gitár része. 4. Cukor ízű. 5. 

Indulatszó. 6. Ő tervezte az Országházat (Miklós). 
7. Jámborságot színlelő. 8. Repülésirányítás kellé
ke. 9. Aranykorona-érték. 10. Idegen tagadás. 11. 
Mezőgazdasági. 14. Állati eledel. 15. A régmúlt 
Időben forró zsombónak is nevezték ezt a terü
letet. 16. Ótestamentum könyve. 18. A tantál 
vegyjele. 22. Nagy mennyiségű. 24. Függ. 25. Mű
vészi reprodukció. 27. Római ruhadarab. 29. Lab
dát továbbít. 30. Egy férfi és egy nő. 32. Szolmizá- 
ciós hang. 35. Oise mellékfolyója. 37. Országos 
Rendező Iroda. 38. Ollós állat. 40. Wellesfilm címe. 
42. Kelet-római császár (797—802). 45. A 12. sz. 
sor más elnevezése. 47. Ásotthalmi... — itt talál
hatóak a környék legszebb homoki erdőtípusai.

49. Kis mennyiségű csapadék. 51. Rangjelző 
szócska. 52. Tilos beszélni róla. 53. A  mélybe. 55. 
Bátor. 57. Megkevert jajI 59. Fémmadár. 61. Meg
mar. 62. Füstölt sonka, népiesen. 64. Indiai fizikai 
Nobel-díjas (Ch. V. — 1930). 67. Egyre népszerűbb 
labdajáték. 69. Élvonalbeli teniszező (Steffl). 73. 
Rúgásban van! 75. Kés része. 77. Ének. 79. A 
tetejére. 80. ... vivő. 82. Paraguay autók jelzése.

. Sz. G.

Az előző szám helyes megfejtése: Nevét 
Csongrád várról vette; Melyet a honfoglalás befe
jezése után a meghódolt szlávokkal építtettek.

Könyvjutalmat nyert: Daru Zoltánná, Algyő, 
Bartók B. u. 36.

Algyői H írm ondó * A  helyi önkorm ányzat lap ja • M egjelen ik  havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József * Felelős szerkesztő: M olnárné V lda Zsuzsanna 

Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete M ária, Borbély János. 

Varga Levente, Karsal Lászióné, Kis M lhályné, Zom bori M óni. V ígh Gabriella 

Levélcím : 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a <*fldsz KFT. Nyomdájában, 500 példányban.


