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Szolgaságunk idejében 
Minden ember csak beszélt, 
Mi valánk a legelsők, kik 
tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először 
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal 
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt 
S benn egy nemzet a halott, 
Megillettük, és tizennégy 
Miljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzele.
Olvad össze a haza,
Az érzelem „lelke 
A szó „szabadsáj

Oh ez ritkas:
S majd ha 
Elmondj 
Ezt a k<

rben álltunk, 
cüzdelem, 

íek, de hírünknek 
így hirtelen.

Kik nem voltak a i 
Diadalhoz Jöttj 
S elszedtél 
Mert a szwBz ér

|atán, a 

ajkat,

íg a harc folyt, 
vagy aludt, 

a diadalnál: 
tünk háborút!

Éjyen tehát a tiétek 
rA dicsőség és a bér,
Isten neki ... nem küzdénk mi 
Sem dicsőség-, sem díjért.

És ha újra tenni kell majd, 
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek 
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A  lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről 
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat, 
Megnyugoszunk mi azon: 
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Ünnepség és koszorúzás március 15-én 10  órakor az ország zászlónál
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Itt az idd ..”n

A legszebb március 15-ét éltem meg tizenegy 
éves koromban. Melegen sütött a nap, ünneplőbe 
öltözve vonultunk az országzászló emlékműhöz és 
boldogan énekeltünk, hogy „Gábor Áron rézágyúja 
föl van virágozva”.

Nagy ünnep volt, előre készültünk rá és sokáig 
emlegettük. Nyugalmat érzek ma Is, ha visszagon
dolok, mert méltó volt az a nap ahhoz, amikor 
Petőfi verse elhangzott, hogy „itt az idő, most vagy 
soha!”

Az Idő persze most Is itt van, minden évben 
eljön, de nem a társadalmi, hanem a természeti idő 
a megújulás. Ez a tavasz kezdete, a csillagászati év 
kezdete (márc. 21.), egyenlő hosszú a nappal és az 
éjszaka. A nap legyőzi a sötétséget és a hideget, 
duzzadnak a rügyek, kivlrulnak a kertek. Valami 
újrakezdődik, újraéled. A tavaszidő eljöttét mind
annyian érezzük: gyerekek, fiatalok, felnőttek 
egyaránt.

A történelmi idő ma más jelentéseket hordoz: 
a megújulás ereje a védekezéshez szükséges. A 
leghőbb vágy, mindenkit Európába vezetni és az 
egész világon a békére nevelni. S mégsem nyugodt 
senki. Annyi mindenre vágyik az ember, oly sokat 
akar — és kevés, nagyon kevés sikerül, gyakran 
még az ünneplések sem, az emlékezések sem. 
Elnehezedik, lélektelen formalizmusba szürkül 
sok ünnepünk.

Őriznünk, védenünk kellene pedig ezt is — a 
társadalom és a természet történetének szép le
gendáit és tényeit, a csillagképeket éppúgy, mint 
Petőfi szavalt és tetteit. Emlékezzünk a régiek ma
gyarázataira és próbálkozásaira. A múlt tapasz
talatai súghatnak nekünk, de a jövő nincs megírva 
bennük.

A Jövő bennünk van megírva, a mai tetteink
ben. Nem tudom, milyen lesz az időjárás március 
15-én, de a tavaszi ünnepen öltözzünk ünneplőbe 
és ünnepeljünk együtt.

A külsőségek mellett ébredjen fel bennünk a 
lelkiismeret, hogy közös tetteinkkel építhetjük a 
Jövőt.

Harsai Lászlómé

Ady Endre

úe ha mégis?

gondoltam: drága, kicsi társam, 
^Próbáljunk mégis megmaradni 
Hbben a gyilkos, vad duldsban.

Mikor mindenek vesznek, tűnnek, 
‘Tarts meg tegnapnak, tanúságnak, 
Tarts meg csodának avagy bűnnek.

Mikor mindenek futnak, Hullnak, 
gondoltam: drága, kicsi társam,
Tarts meg engem igérő Múltnak.

Tarts meg engem, míg szögek vernek, 
Véres szívemmel, megbénultan,
Mégis csak tegnapi embernek.

Xarolsz még, drága, kicsi társam? 
Ja j nekem, jaj, ezerszer is jaj,
^Ebben a véres ájulásban.

“Ve fia megyek, sorsom te vedd el, 
Xinek az orkán odaadta, 
íA te tűrő, igaz kezeddel.
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Műsorfigyelő aüagy Kazincbarcika 
kontra Berente

Gondolom sokan látták az ABLAK január 19-i 
adását, amiből én egy kis borsodi faluról szóló 
történetet emelnék ki. A térképen Is nehéz megta
lálni ezt a tőlünk 300 km-re, Kazincbarcika mellett 
lévő, 1100 lelket számláló falut, Berentét.

Sorsa hasonló, mint más sok magyarországi 
kis településnek, melyek a szocializmus fényjelezte 
erőszakos városítás áldozatai lettek. Az utóbbi idő
ben egyre többet hallunk arról, hogy ezek a tele
pülések nem kívánnak tovább úgymond áldozatok 
lenni. így döntött Berente részönkormányzata Is.

Közel 4 éve kezdődött a falu kálváriája. A 
város, Kazincbarcika, szinte évről évre csökkentet
te annak a területi alapnak az összegét ami Beren
te fejlődését lett volna hivatott segíteni. Ez az 
összeg az 1995-ös évre 900 000 Ft-ra apadt. Gon
dolhatjuk mire elég. A tavalyi év második felében 
merült fel a gondolat, hogy mi lenne, ha a beren- 
teiek élnének az alkotmány adta jogukkal és sza
vazás útján döntenének önállóságuk felől. A gon
dolatot a falu városi képviselője, valamint a helyi 
részönkormányzat egyik tagja karolta fel. Monda
nom sem kell, a város, Kazincbarcika, igen rosz- 
szallóan figyelt Berentére, sőt próbálta Jobb belá
tásra bírni az ott lakókat. Ijesztgette őket az orvosi 
ellátás, a két település közti közlekedés, az Iskolák 
átszervezésével, de ezidálg a berentiek kitartottak!

Kérdeztetlk, ugyan miért olyan fontos a 40 
ezres Barcikának Berente? Azért a 300 M Ft-ért 
amit a város kap Berentétől. Szóval a falu tartja 
el a várost 900 000 forintért, és honnan ez a 
300 M Ft, és hogy is van ez?

Nagyon egyszerű, a volt Barcikai Vegyi Kom
binát, mai nevén Borsodchem Rt. 300 M Ft ipar
űzési adót fizet a város kasszájába évente. Tekin
télyes összeg! Ezt a vegyiüzemet Berente közigaz
gatási területére építették, ami évtizedek óta szeny- 
nyezi a falu levegőjét és magát a falut is. (Tanul
mányaim során én magam is láttam jegyzőkönyve
ket arról, hogy a BVK milyen nagymértékben szeny- 
nyezi a környezetét.) A környezeti károkra hivat
kozva és arra, hogy az üzem 80%-a Berente terü
letén van évi 20 M Ft-ot kérted a várostól a falu 
fejlesztésére, ahol természetesen hallani sem akar
tak erről. Ezek után döntött a falu a már említett 
szavazásról!

A tudósítás után a stúdióban kikérték egy 
alkotmányjogász véleményét, kinek az első mon
data az volt, hogy Berente lakóinak Joga van dön
teni saját sorsa felett, és ha a falu önálló lesz 
ugyanúgy jogosult a Borsodchem Rt. által az ön-

kormányzatok felé fizetett iparűzési adó 80%-ra, 
ami 240 M Ft-ot Jelent évente. A jogász kitért arra 
a törvényre is ami azt írja elő, ilyen település-szét
válás esetén lehetőleg 50-50%-ban megosztani a 
javakat, de hozzátette az önállósághoz és így az 
önállóság által biztosított javakhoz való Jogerősebb 
bábunak számít egy képzeletbeli sakktáblán. Szó 
volt arról is, hogy élesen elválasztani a két telepü
lést technikai okok miatt nem lehet. Ezek a tech
nikai okok a város által nyújtott szolgáltatások, 
mint a telefonhálózat fejlesztése, csatorna- és ivó- 
vízhálózat fejlesztése, orvosi ellátás, a közbizton
ság ellátása, közlekedés és postai ellátás, az Iskola 
fejlesztése stb. Ezekért a szolgáltatásokért termé
szetesen Berente fizet és lesz neki miből. Eddig 
tartott ennek a kis borsodi falu önállóságának 
története.

Ezek után úgy gondolom Berente nincs Is 
olyan messze Algyőtőll

Beke Tamás
AFE-elnök

Fodrász üzlet új nyiWa tartása

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

8— 14 óráig 
8—19 óráig 
8— 19 óráig 
8— 14 óráig 
8— 19 óráig 

ZÁRVA 
ZÁRVA

■f-|e0ykö2ÍKvé 

A ^ o k á cs i 

K a ta lin  

A !  győ,  

T é g lá s  u. 3 1 .



Várjuk a nőket! Ünnepi gála!

Örömmel adok hírt arról, hogy megalakult 
az Algyői Nőegylet. 1996. február 16-án a Falu
házban ígéretes számú érdeklődő döntött úgy: 
szükség van egy olyan civil szerveződésre, mely 
a nők aktivitására, közügyekbe való nagyobb 
bevonására alapoz.

Ha nagyvonalakban is, de meghatározódtak a 
célok és feladatok:

• tájékozódni és tájékoztatni a közéletről:
• különféle tanfolyamok szervezése;
• Jótékonysági rendezvények, melyek bevétele 

meghatározott célra fordítható:
• kirándulások szervezése;
• közhasznú munkák szervezése, végzése 

(parkosítás);
• pályázatok figyelése.
A szervezetet a későbbiekben szeretnénk be

jegyzett egyesületként működtetni. Döntöttünk a 
100 forintos havi tagdíj össszegéről és megválasz
tottuk a 8 tagú vezetőséget és az egyesület elnökét 
Kovácsné Budai Éva személyében.

Megbeszéltük a március havi programot: 8-án
18 órakor nőnapi ünnepséget rendezünk; 15-én 10 
órakor a országzászlónál koszorúzunk.

A hónap utolsó péntekén 18 órakor pedig 
rendes havi összejöveteleinket tartjuk. Minden 
programunkhoz, minden érdeklődőt szeretettel 
várnak, ahol bárki jelezheti tagsági szándékát.

Molnárné Vida Zsuzsa

Pingpong Verseny Vott a Faluházban

Az Algyői Fiatalok Egyesülete ping-pong ver
senyt rendezett a Faluházban 1996. február 24-én
13 órától. A versenyhez támogatót is sikerült sze
rezniük a fiataloknak az algyői Faház Söröző és 
annak vezetője személyében.

Köszönet értei

A Verseny Végeredménye:
Párosban: I. Borbás Gellért—Boldizsár Zoltán;

II. Benyákné Vlda Éva—Tari Péter; III. Gondos 
Szilvia—Kövesi Károly.

Egyéniben: I. Boldizsár Zoltán, II. Kövesi Illés,
III. Varga Zsolt.

Március 14-én Nemzeti ünnepünk előesté
jén 17 órakor Ünnepi gálaműsorra kerül sor a 
Faluházban. A műsorban fellépnek a szegedi Ki
rály Kőnig Péter zeneiskola tanárai és a Pavane 
történelmi tánccsoport tagjai. A  rendezvény, azon 
kívül, hogy ünnepi jelentősége is lesz — Jótékony- 
sági célokat is szolgál.

A fellépők Ingyen vállalták szereplésüket, de 
ennek ellenére a rendezés és lebonyolítás körül 
anyagi Jellegű kiadások merülnek fel. Ezeket pró
báljuk a legszűkebb keretek közé szorítani. Mégis 
szükséges a „központi támogatás” hiányában, 
szponzori támogatásért az erre fogékony, a kultúra 
és művészet iránt elkötelezett vállalkozókhoz és 
magánszemélyekhez fordulnunk.

A szóbanforgó ünnepi esemény megrendezé
sén felül, célunk a megmaradó összegből egy helyi 
kulturális alap létrehozása. Ennek felhasználásá
val támogatást tudunk nyújtani hasonló esemé
nyek megrendezéséhez. Várjuk tehát azok Jelent
kezését, akik a FENT említett célok érdekében 
szívesen nyújtanának anyagi segítséget. Továbbá 
minden olyan pozitív gondolatot, támogató elkép
zelést és magánkezdeményezést, amelyek elsősor
ban helyi érdekeket képviselnek a művészet és a 
kultúra területén.

Szép példája kezdődött ennek azzal a tárlatso
rozattal amely, tehetéges helyi amatőr művészet
kedvelők és -művelők munkált mutatta be az el
múlt évben. Magam részéről elsőként ajánlok fel 
támogatást, annak reményében, hogy kezdemé
nyezésemmel további mecénásokra találok. Sze
retnénk elérni, hogy az adományok mértéke lehe
tővé tegye egyes rendezvények ingyenes látogatá
sát, de legalább olyan kedvező belépődíjak kiala
kítását amely minden érdeklődő számára elérhető.

Felajánlásokat a Faluházban, Illetve nálam 
személyesen lehet megtenni. Az ünnepi műsorra 
mlndeklt szeretettel várunk. Bakos József

Az FKGP algyői alapszervezete értesíti tagságát, 
hogy soronkövetkező taggyűlését 1996. márci
us 29-én este 6 órai kezdettel tartja a Faluház
ban. Érdeklődőket, szimpatizánsokat is szere
tettel várunk. Mindenki megjelenésére feltétle
nül számítunk.
Az algyői alapszervezet ezúton szeretné a név
napja alkalmából köszönteni Molnárné Vida 
Zsuzsát, további munkájához pedig jó egész
séget és sikert kíván.

Az algyői alapszervezet vezetőség!

MÁRCIUS



Algyői Hírmondó 5

Önkormányzati hírek!

Szeged város Általános Rendezési Terv Szabályo
zási Terve a Nyírfa—Vásárhelyi—Komp u. árvízvédel
mi töltés által határolt 18. sz. tömböt, mint tömbbelső 
feltárásra alkalmas területet tartja nyilván és a tömb
feltárás érdekében a meglévő utcák melletti építési 
tevékenységet szabályozza.

Fenti terület tömbbelsőjében 7,5—8,00 hektáros 
területen alakíthatók ki újabb építési telkek. A ré
szönkormányzat kezdeményezése értelmében meg 
kell vizsgálni a tömbbelső feltárás lehetőségét, mely 
csak az érintett területek tulajdonosainak hozzájáru
lásával történhet meg.

A kialakítható belső lakóterület alakítás érdeké
ben részletes rendezési tervet kell készíteni. A tömb
belső feltárás érdekében elvégzendő teendőkről, a 
lakossági részvétel módjáról.lehetőségéről 1996. 
március 8-án, pénteken 17 órakor a Faluházban 
(Algyő, Búvár u. 5.), Novák István főépítész Ismerte
tést tart, amelyre minden érdekeltet és érdeklődőt 
várunk. Sebők Péterné

Gazdaköri hír

Gazdaköri gyűlés 1996. március 13-án 18 óra
kor a Faluházban. Téma: A szövetkezeti forma és 
megalakításának lehetőségei.

Lakossági főrum a buszjáratokról

Február 23-án, este öt órától a Faluházban la
kossági fórumra várták az algyői polgárokat. A fórum 
egyetlen témája a 32-es buszjárat útvonalának meg
változtatása volt. A legfontosabb felmerült problé
mákból gyűjtöttem össze egy csokorral:

• Egy apukának két középiskolás lánya van, 
akiknek sokszor reggel 6-ra kell beérniük a 
Szalámigyárhoz, a város túloldalára. A legko
rábban Induló busszal sem tudnak beérni.

• Egy hölgy az átszállások pontatlanságát kifo
gásolta, mondván, a buszok csak éppenhogy 
nem érik el egymást, ezért nagy az átszállási 
idő, és az is előfordul, hogy az amúgyis túlzsú
folt 10-es buszokra egyszerűen nem lehet föl
férni.

• Egy idős bácsi szerint nem spórolnak meg 
annyi pénzt ezeken a változásokon, amennyi
ért ez megérné. Különben pedig a közlekedési 
vállalatok vannak a lakosságért, nem fordítva. 
Hiányolta a lakossággal folytatott előzetes 
egyeztetést is.

• Egy úr Indulatosan kérdezte, hogy lesz-e vala
mi foganatja a panaszoknak, mert ha nem, 
akkor inkább mindenki menjen haza.

A kérdésekre a válaszokat a Szegedi Volántól 
Mező István forgalomirányítási Igazgató igyekezett 
megadni. Elmondta, tévedés, hogy a Volán szünteti 
meg a buszjáratokat. Sehol a világon nem nyereséges 
a helyi tömegközlekedés, az önkormányzatok pótol
ják ki a fenntartási költségekből hiányzó pénzt. Sze
ged Város ennyi támogatást hajlandó adni és ez a 
pénz ilyen színvonalú szolgáltatásra elég.

A Szent György teret a Jövő hónaptól teljesen 
megszüntetik. A menetidő betartása ügyében ígéretet 
tett, utánna néz a részleteknek. A túlzsúfolt 10-esek 
ügyében nem tud mit tenni, ugyanis csúcsidőben 5 
percenként Járnák, ezt a kapacitást nem lehet növel
ni. Azt tanácsolja, meg kell várni a következőt.

Nemes László, az SzKV képviselője elmondta: 
Algyőnek pechje, hogy közel van a Víztorony téri 
buszforduló, ezért lehetett kirakni a 32-es végállo
mását. Ellentétben Szőreggel, az onnan jövő Járatok
nak be kell menniük a Mars térre.

Azzal a panasszal kapcsolatban, miszerint sok 
algyőinek eddig elég volt busz bérletet venni, mostan
tól az 500 Ft-tal drágább összvonalast kell vennie 
beismerte: ez is volt a cél.

A fórum vége felé fölállt egy úr és elmondta: 
Információi vannak arról, miszerint amikor beindult 
a vásárhelyi maszek Járat a tulajdonosa kérvényezte, 
buszjáratot Indíthasson Algyőről is. Ezt a Volán tilta
kozására nem kapta meg. A Volán úgy Indokolta, az 
már helyi tömegközlekedés, és mint olyan, az csak 
rájuk tartozik. Az úr véleménye szerint, a Volánnak 
érdeke, hogy ne legyen versenytársa, mert ez neki 
nyereséges üzlet.

Az elhangzottakat Mező István Igazgató a Volán 
részéről határozottan cáfolta.

Varga Levente

A Faluház március haiti 
tervezett programja

5-én 17 órakor: Termékbemutató
6-án 19 órakor: dr. Piri József képviselő—AFE 

beszélgetés
8-án 17 órakor: Lakossági fórum

IS  órafcor; Nőegylet. Nőnapi köszöntő
13-án 18 órakor: Gazdaköri gyűlés
14-én 17 órakor: Ünnepi gála
14-15-16-án: Képkiállítás — vásár 
19-én 13 órakor: Bábelőadás: Vitéz László
21-22-én: Vers- és prózamondó verseny 
29-án; Kisgazdapártgyűlés

Szakkörök, klubok
hétfb: karate, fltness 
kedd: néptánc próba 
szerda: AFE nap
csütörtök: karate, fltness, nyugdíjas k., német 
péntek: néptánc próba

MÁRCIUS



8 Algyői Hírmondó

Miért nem a Fatuházban farsangoltak 
az algyői diákok)

Tettem fel én is a kérdést sok érintettel együtt, 
hiszen a Faluház szívesen látja vendégül az algyői 
Iskolásokat is. A helyzetet az utólagos magyaráza
tok alapján a következőképpen látom.

Megkeresett ugyan a rendezvény felelőseként 
kijelölt pedagógus, de a megadott időpontban már 
más rendezvényre foglalták le a nagytermet. A 
késői bejelentés ellenére azért ígéretet tettem, hogy 
Időpont-módosítással biztosítom a termet. Csupán 
vissza kellett volna Jönni vagy telefonálni.

Kiderült viszont, hogy terembérleti-díjra hivat
kozva az Iskolában rendezik meg a farsangot. Igaz a 
Faluház sincs a Jól finanszírozott intézmények között, 
hasonlóan az Iskolához, komoly gondokkal küszkö
dünk, de igyekszünk a jövőben is az eddigiekhez 
hasonlóan bérleti díj nélkül biztosítani minden olyan 
civil szervezet programját, intézményi rendezvényt, 
ahol nem szednek belépődíjat.

Én ide soroltam az iskolai farsangot is. Remélem 
a Jövőben nem fordul elő, hogy elhibázott szervezés 
miatt a Faluházat teszik felelőssé.

Molnárné Vida Zsuzsa

Óüodai információ

Február haiti események
1996. február 19-én a nagycsoportos óvodások 

beiskolázásával kapcsolatos szülői értekezletet tar
tottunk a Kosárfonó utcai Iskolában. A szülők 70%-a 
jelen volt és betekintést nyerhettek az iskola életébe. 
Az Igazgatónő és a tanítónők tájékoztatást adtak a 
tanítási módszerekről és lehetőségekről. Az iskolai 
könyveket bemutatva megismerhették a pedagógia 
módszer előnyeit, hátrányait.

A tovább folytatódó csoportszülői megbeszélé
sen a szülők megelégedéssel nyilatkoztak, a kérdé
seikre megnyugtató választ kaptak.

Köszönjük az Igazgatónőnek a pozitív irányú 
kezdeményezését, hiszen a tudatos és pontos in
formáció alapján elejét vehetjük a gyermekek eset
leges iskolai kudarcainak. Ez alkalommal minden 
szülő meghívást kapott az iskolai nyílt napokra, 
hogy személyes tapasztalatot gyűjtsenek a tanítás 
és tanulás rejtelmeiről.

Óvodai farsangot február utolsó hetében 
szerveztünk. Február 27-én zenés műsor szóra
koztatta a gyermekeket; majd ezt követően készül
tünk a farsangi mulatságra a gyerekek által készí

tett maskarával. Az ovifarsang vidám hangulatban 
telt el, amelyhez hozzájárultak a szülők ötleteikkel 
és az általuk készített finomságokkal.

A Széchenyi Gimnázium 5. éves hallgatói gya
korlat hospitáláson vettek részt az algyői óvodai 
csoportokban. Kiemelt figyelmet fordítottak a 
Montessori-módszer szerint foglalkozó csoportok 
munkájára.

Napközis térítési díj befizetése 1996. már
cius 5-én (kedd) 7— 17 óráig.

Tisztelt V1ÚE0TÉKA üzemeltető!

Miután név szerinti levelet címeztek részemre 
az újság hasábjain keresztül, így én is ezt az útját 
választom annak, hogy egy-két pontosítást közöl
jek Önökkel és nevem aláírásával vállalva azt, amit 
leírok.

Először is, ha 1995 tavaszán a Délmagyar or
szág hasábjain Algyő fejlődéséről kellett volna be
szélnem valószínű, hogy az elsők között az új 
Faluházat, az Idősek Napközi Otthonát, vagy az új 
korszerű szennyvíztisztítót említem meg. Azonban 
1994 decemberében úgy tették fel a kérdést, hogy 
van-e elegendő építési telek, mire azt válaszoltam, 
hogy 20 éve nem volt telekalakítás. így nincs hely 
ahhoz, hogy nagyobb vállalkozás beinduljon, „ki
sebbek alakultak mint vegyesbolt, takarmánybolt, 
videokölcsönző”. Azt hiszem, hogy a fejlődés elem
zésének e kétszintű megközelítése között óriási 
különbség vein.

Járdalapok vásárlására a városrészi önkor
mányzat évek alatt több százezer forintot költött és 
döntött arról, hogy az milyen célra adható. Első
sorban járdák építésre, elhasználódott, törött Jár
dalapok cseréjére, korszerűsítésére, parkok vára
kozóhelyek (esőbeállók) létesítéséhez. A leírt célok 
megvalósításához továbbra is korlátozott számba 
áll rendelkezésre a kirendeltségen Járdalap. A ki
épített buszmegálló (ami nem az üzlet előtt van) 
tiszta megközelítése megoldott. Tájékoztatom 
Önöket, hogy hatályos jogszabályi előírás rögzíti, 
hogy ellátó, szolgáltató stb. létesítmények parko
lási lehetőségéről minden esetben az érdekeltek
nek kell gondoskodnia.

Végezetül mint a Polgármesteri Hivatal dolgo
zója is örülök minden olyan vállalkozásnak, ötlet
nek, ami a városrész gazdasági és kulturális fejlő
dését szolgálja, hogy azok megvalósítását jogsza
bályi előírások figyelembe vételével próbálom elő
segíteni.

Sebők Pétemé
algyői kirendeltségvezető

MÁRCIUS
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Iskolai hírek

februárban történt
Az önkormányzat Januárban bejelentett ki

adáscsökkentő Intézkedései az iskola pénzügyi 
lehetőségeit nagyon beszűkítették. A bértömeg 
tervezett 11,5%-os csökkentése egyenlőre nem 
vont maga után elbocsájtásokat. Kisebb átszer
vezéssel megoldódtak a problémák. Az Iskola 
vezetése mindent megtesz, hogy a tervezett in
tézkedések a szakmai ellátás színvonalát ne 
érintsék. A szakos ellátást és a két nyelv okta
tását továbbra is biztosítani akarja. [Bár úgy 
tűnik az önkorányzatnál a kivonásra és az osz
tásra helyezik a hangsúlyt, a pedagógusok az 
erős nyomás ellenére is az összeadás és a szor
zást is tanítani akarjk. Kérdés, hogy a vezetői 
Jószándék meddig tarthatja magát az önkor
mányzati utasítások kereszttüzében. (Az össze
állító megjegyzései.)]

Az iskola fenntartására fordítható pénzek is 
jelentősen csökkentek. Nem tudunk karbantartási 
munkákat végezni, oktatási segédeszközöket, 
könyveket vásárolni. A tanulmányi versenyek 
győzteseinek ajándékára sincs keretünk. Nincs 
elég tisztítószer. Ezért minden adományt, segítsé
get örömmel és Jószívvel fogadunk.

Köszönetét szeretnénk mondani azoknak a 
vállakózásoknak és magánszemélyeknek, akik 
eddig Is segítették Iskolánkat: POLIP Kft., FO- 
REST Kft., Háziipari Szövetkezet, 401., 402. sz. 
Élelmiszerbolt dolgozói, Kajuka Istvánné, Czo- 
rik Sándorné.

Az Algyői Iskola Alapítvány bejegyzése folya
matban van. Létrehozása Molnár Jánosné és MÁ- 
csár Zoltánná fáradságot és időt nem kímélő szer
vező munkájának köszönhető. Az alapítvány segít
ségére számítunk az Iskola színvonalas működte
tésében. Köszönjük ezt a lehetőséget.

Két (próza és vers) vers- és prózamondó há
ziversenyt rendeztünk februárban, 15-én a felső 
tagozat számára. Szervezői: Varga Ágnes Ildikó és 
Vargáné Selymes Erzsébet.

5—6. osztályos versmondók:
1. helyezett Molnár Csilla (tanára: Fleiszné 

Tóth Katalin); 2. helyezett Szalma Ágnes (tanára: 
Berek Ágota); 3. helyezett Kerekes Tímea (tanára: 
Fleiszné Tóth Katalin).

7—8. osztályos versmondók:
1. helyezett Herczeg Nóra (tanára: Leizinger 

Enikő); 2. helyezett Csontos Péter (tanára: Leizln- 
ger Enikő); 3. helyezett Mihály Helga (tanára: Lei
zinger Enikő).

Február 23-án du. 2 órától vidám farsangi 
kavalkád töltötte be az alsó tagozat zöld épületét. 
1—4. osztályosok sok ötletes Jelmezt vonultattak 
fel. A nyertesek Jutalma osztályonként 1 -1 torta 
volt, melyeket ügyeskezű édesanyák készítettek. A 
Jelmezek felvonulását tátika músorszámok zárták. 
Ezután minden osztály saját termében folytatta a 
mulatságot.

Prózamondók között:
1. helyezett Papp Csilla (témáira: Varga Ágnes 

Ildikó); 2. helyezett Makán Erzsébet (tanára: Varga 
Ágnes Ildikó); 3. helyezett Szabó Richard (tanára: 
Leizinger Enikő).

Február 19-én az alsó tagozatban a Verset 
írok, verset mondok, mesét írok, mesét mondok 
címmel házi vers- és prózamondó versenyt tar
tottunk. Az első helyezettek továbbjutottak a 
március 21—22-én tartandó városi versenyre. 

Verset írok kategóriában:
1. helyezett Zombori Antal 4/a (tanára: Sze- 

beni Lászlóné); 2. helyezett Baár Viktória 3/b (ta
nára: Ördöghné Pungor Erzsébet).

Verset mondok kategóriában:
1. helyezett Nagy Nikoletta 4/a (tanára: Sze- 

beni Lászlóné); 2. helyezett Süli Zakar Éva 4/a 
(tanára: Szebeni Lászlóné); 3. helyezett Szilágyi 
Perjést Gergő 1 / a (tanára: Nagy Grácsik Emese). 

Mesét mondok kategóriában:
1. helyezett Szilágyi Perjésl réka 3/a (tanára: 

Torma Tiborné); 2. helyezett Rénes Lorand 4/a 
(tanára: Szebeni Lászlóné); 3. helyezett Herczeg 
Ágnes 2/b (tanára: Kéryné Bódy Judit).

Márciusi program
6-án 14.30 órakor: Városi versmondó verseny 

Arany János Általános Iskolában
7-én 15 órakor: Farsang felsőben
8-án: Énekkar. Nőnap a MOL-nál
12-én 14 órakor: Városi helyesírási verseny 

3. oszt.
15-én 10 órakor: Március 15. ünnepség
21-én 14 órakor: Városi verseny rendezése: 

verset írok, verset mondok 
mesét írok, mesét mondok

21-én 14. órakor: Fizika verseny:
6— 7—8 osztály

22-én 14 órakor: Városi verseny rendezése: 
szabadon választott mese, próza

22-én 15 órakor: Szűcs László bűvész műsora
28-án 14 órakor: Olvasás-szövegértékelési 

verseny

MÁRCIUS



10 H W S *

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a tisztelt utazóközönséget, hogy 
a Tarján, Víztorony téri autóbusz végállomáson 
1996. március 1-Jétől a kocsiállásrend megválto
zik. A módosítást főleg a 19-es vonal áthelyezése 
indokolja, — mivel hasonló nyomvonalon közleke
dik a 10-sel — de szükségessé tették a vonalháló
zaton bekövetkezett egyéb nyomvonal-változások 
is. Az irányok és átszállási kapcsolatok összehan
golása érdekében a Járatok a következők szerint 
kerülnek indításra:
1. sz. kocsiállás 10 Honvéd tér

19 Ikarus 
11 Személy pu.
11A Mars tér 
11Y Gumigyár 
32 Algyő
13 Textilművek (József A. sgt.- 
on)
14 Gumigyár
15 Textilművek (Szilléri sgt.- 
on)

2. sz. kocsiállás

3. sz. kocsiállás
4. sz. kocsiállás

5. sz. kocsiállás 18 Szalámigyár
6. sz. kocsiállás 12 Ikarus

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt utazóközön
séget, hogy a megváltozott vonalszerkezet követ
keztében néhány vonalion jelentős módosítás ke
rült végrehajtásra. Ennek megfelelően egyes mű
szakszállító Járatokon (14, 18, 19, 23, 42, 46) 
növeltük a megállóhelyek számát, illetve néhány 
új Járat is indult (15, 19). Kérjük a kihelyezett 
menetrendi információk figyelemmel kísérését.

A február 5-től érvényes menetrend-módosí
tási tájékoztató még kapható a bérletárusító helye
ken és segítséget nyújt eljutásaik megtervezésé
hez.

Mező István
term. és forg. igazgató

TMUÁNVáROSIRÁNYÍTÓKOlPONT KOCSIÁLLÁS RENDJE
ÉRVÉNYES: 1996. MÁRCIUS l-TÖ L

MÁRCIUS
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Háziorvosok március havi 
rendelési ideje

Március 1-jén
8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:
dr.
dr.

Március 4—8-ig
8— 1230 óráig: dr. 

13— 1730 óráig: dr. 
Március 11— 14-ig

8— 1230 óráig: dr. 
13— 1730 óráig: dr.
Március 18—22-ig

8— 1230 óráig: dr. 
13— 1730 óráig: dr.
Március 25— 29-ig

8— 1230 óráig: dr. 
13— 1730 óráig: dr.

Ősi Ibolya 
Zaránd Rózsa

Zaránd Rózsa 
Ősi Ibolya

Őst Ibolya 
Zaránd Rózsa

Zaránd Rózsa 
ős i Ibolya

Ősi Ibolya 
Zaránd Rózsa

Pályázati felhívás

ÍÁz algyői Talufiáz rajzpályázatot ír kV 

a

nULLEREUrff llOŰ éves 
évfordulójára

[Á témával kapcsolatos munkákat 

április 15-Í0 adhatjátok te
a rFalufiázban

t fz  ünnepélyes díjkiosztás 

1996. április 28-án, 
a falunapon lesz

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése. 
Megrendelhető: Boldizsár József, Algyő, Bartók 
Béla u. 28. Tel.: (06-62) 345-461, (06-30)530-395

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt
dR. TótIi M áría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 996. MÁRCÍUS hAVÍ RENdElÉSE

+

01-jén 
04—08-ig 
11— 14-ig 
18—22-ig 
25—29-ig

13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig

+

1996. március 4— 14-ig dr. Tóth M áriá t  

dr. Bellányi Dénes helyettesíti

+

Kedves Betegek!

Az ÉJSZAKAI ORVOSI ÜGYELET 
1996. március 1-jétól 
ÚJ HELYEN MŰKÖDIK
Szeged Mentőállomás 

Szeged, Kossuth L. sgt. 15— 17.
Telefon: 474-374

Ügyeleti rend:
hétköznap 17.30—7.30 óráig 
szombat, vasárnap, ünnepnap: 7. —7. óráig 

Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Országos Mentőszolgálat 

Háziorvosi Szolgádat

Pályázati felhívás!

1996 a könyvtárak éve. Ebből az alkalomból 
pályázatot írunk ki általános Iskolásoknak 

Mit jelent nekem a könyvtár címmel. 
Pályázni lehet másfél- két oldalas írással (karco

lat, novella, riport, első könyvtári élmény). 
Pályázat beküldési határideje: 1996. április 20. 
Helye: Somogyi Könyvtár Algyői Fiókkönyvtára 
Algyő, Bányász u. 2.
Az első három helyezett könyvjutalomban részesül. 

Eredményhirdetés: 1996. április 28-án 
a falunapon a Faluházban.

Várjuk írásaitokat!

MÁRCIUS
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Vízszintes
1. Kora 250 év körüli, 

törzse körmérete eléri a 
12 métert. 13. Aromás ital.
14. Közel-keleti. 15. íróasz
tal része. 17. Mózes az ő lá
nyát veszi feleségül. 19. Volt 
szovjet hírügynökség. 20.
Énekhang. 21. Kiütéssel 
győzött. 22. Ahol közleke
dünk. 23. Ének. 25. Híres 
Jazz-zenész (Aladár). 27.
Csomópont. 28. Burok. 30.
Szorgalmas. 32. Hamis, ide
gen szóval. 33. Gödröt ké
szíttet. 35. ... ölet — a pénz
nek nincs szaga. 36. Beéri.
37.... Dolorosa — a kínszen
vedés útja. 39. Hint. 41. A 
„Varázshegy” írója (Thomas).
43. Állattal kapcsolatos gö
rög utótag. 45. A Kurca pa
tak által körülölelt 7 hek
tár kiterjedésű közpark 
Szentesen. 47. Francia köz
gazdász (Jean-Baptiste). 48.
Néma gála! 49. Ragadozó 
madár. 50. Ásványi anyag.
51. Az itterbium vegyjele. 53.
Olasz folyó és síkság. 54. Ja
pán-szigetek tagja. 56. Parancsolója. 58. Féltetten 
őrzött. 60. Ismeretlen repülő tárgy. 61. Fellebbez. 
63. Napszak. 64. Parki ülőhely. 66. Kenyai államfő 
(Dániel Arap). 67. Kevert Ilii 68. Európai hegyvi
dékről való. 70. Római kettő. 71. Ezt csinálja a 
tehén, ha éhes. 73. Török és luxemburgi autók 
jelzése. 75. Azonos hangzók. 76. Ezt teszi a száraz 
avar, ha rálépünk. 80. Lángol. 81. Művészi alkotás.

Függőleges
2. Táplálás. 3. Igeképző. 4. Angol hosszmér

ték. 5. Hibás részi. 6. Ellenértéke. 7. Aki jogtalanul 
megy betegszabadságra. 8. Ezen az oldalon, népi
esen. 9. Csodálkozás szava. 10. Általános forgalmi 
adó. 11. Sír. 12. Must cukorfokát megállapít. 16. 
Ebből áfából áll egy csoport Csengelén, ahol 
az elbeszélések szerint gyakran fordult meg 
Móra Ferenc is. 17. Makói védett fa, nevét egy 
költőről kapta. 18. Amerikai Államok szervezete, 
ang. röv. 20. A mélybe. 24. Rostnövény. 26. Jöjj! 
27. Régi pénzérme. 29. Lényege. 31. Szereplő 
Meyerbeer „A hugenották” c. operájából. 32. Ipari 
alapanyag. 34. Személyes névmás. 38. Film fényér
zékenységének Jele. 40. Megállásra való biztatás 
szava. 42. Napsütötte. 44. Skandináv eredetű fér

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.
13 14 15 16 1

17

2

20 21

22 23 24 25 7S 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47

48 49

íwüíi*

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65 66 67
i l l l l l i

68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80

81

finév. 46. Szalmatető. 49. Subarész! 52. Vállalko
zási forma. 55. Tárgyak összeütődésének hangja. 
57. Villamosgarázs. 58. Ütemhang. 59. Ébreszt. 
61. Juttat. 62. Dél-amerikai súlymérték. 65. Meg
kevert maki! 69. Talál. 70. Járom. 72: Honfoglaló 
vezér. 74. Északon élő szarvas. 77. Kiejtett hangzó. 
78. Részben döfi 79. Nanométer, röv.

Sz. G.

Az előző szám helyes megfejtése: Fehér nyá- 
ras — Nagyszék — Páfrányfenyő — Zsombói ősláp 
— erdő. Könyvjutalmat nyert, melyet a könyv
tárban átvehet: Fekete János, Algyő, Bartók 
B. u. 29/B.

Algyői Hírmondó * A  helyi önkormányzat lapja * Megjelenik havonta 
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