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Újra a te(efonhe(yzetrő(

Algyőn egyre türelmetlenebbek az emberek, egyre 
többen érdeklődnek a telefonbekötésekről. Vajon tart- 
Ja-e magát a DÉLTÁV az ígéreteihez? Ez ügyben keres
tem fel dr. Lednltzky Pétert a DÉLTÁV marketing Igaz
gatóját.

— Igazgató úr, mi a helyzet Algyőn a telefonokkal?
— Algyőn je len  pillanatban egy 400 vonalas kapa

citású analóg alközpont dolgozik. A  bekötött vonalak 
száma 384, tehát közel 100%-os az alközpont leterhelt
sége. A kötelező tartalék vonalak miatt nem köthető rá 
több vonal.

— Tudják-e tartani az új bekötésekkel kapcsola
tos ígéreteiket?

— Igen, eddig minden az elképzeléseinknek meg
felelően alakul. A fa lu  ez év második felében kerül 
fejlesztésre, addig a „látványos” földmunkák sem kez
dődnek el. Az új készülékek bekapcsolása tehát még 
az idén, október és december közt megvalósulnak.

— Algyőn hányán várnak telefonra?
— A  legfrissebb adatok szerint 733-an vannak a 

várakozási listánkon.
— Ez sokkal több, mint amennyi telefon most van 

afaluban. Valószínűleg a munkákat látva még többen 
adják be igényüket. Jut-e majd mindenkinek telefon?

— Igen, jut. Több százzal lesz több vonala a fa lu 
nak, mint ahány ház van egyáltalán Algyőn. (Kb. 1700 
ház van jelenleg a faluban. A szerk.) így hosszú időre 
biztosítva van a később Jelentkező igényekre is a ka
pacitás.

— Igazgató úr, lehet-e még új igényeket benyúj
tani?

— Nem hogy csak lehet, hanem mindenkit kérünk is, 
hogy tegye meg minél előbb. Személyesen lehet információt 
kérni Szegeden a Rókusi körút 2—10. alatt, telefonon a 
084-es ingyenes számon.

Varga Levente
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Gazdaköri hírek

Állásfoglalás

A Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetsége 
1996. április 26-ai ülésén megtárgyalta a Földmű
velésügyi Minisztériumnak az 1996. évi agrártá
mogatási pályázatokkal kapcsolatos döntését és 
annak várható hatásait.

A Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy a Földművelésügyi Minisztérium leállította az 
1996. évi agrártámogatási pályázatok beadását és 
drasztikus mértékben csökkenteni akarja a beér
kezett pályázatok támogatásának mértékét. Ez az 
intézkedés szervezetünk egyhangú véleménye sze
rint semmiképpen nem szolgálja azt a törekvést, 
amit a kormány hirdet, a mezőgazdaság moderni
zálása és az Európai Unióhoz való csatlakozás 
érdekében.

Azon túl, hogy az anyagi és erkölcsi hátrányo
kat a pályázó gazdáknak kell elviselni a tárca 
kiszámíthatatlan és megítélésünk szerint jogsze
rűtlen intézkedései a kormányzat hitelét rontja. 
Elég talán arra utalni, hogy a pályázó gazdák a 
pályázatok, a kiviteli tervek elkészítése és a beru
házások előkészítése érdekében komoly anyagi ál
dozatokat hoztak. Ha a tárca döntése értelmében 
a terveiket nem tudják megvalósítani, komoly 
anyagi veszteség éri őket.

A Csongrád Megyei Gazdakörök Szövetsége 
nyomatékosan kéri a tárca vezetését, hogy a be
adott pályázatokat az eredeti pályázati kiírásban 
foglaltak szerint szabályoséin bírálják el és teremt
senek megfelelő pénzügyi forrásokat, „ha kell a 
rendelkezésre álló források átcsoportosításával" az 
eddig beadott pályázatok megvalósításához.

Csongrád Megyei Gazdakörök 
Szövetsége

Tisztelt Szerkesztőségi

Az Algyői Gazdakör legutóbbi ülésén tájékoz
tatás keretében megismerte a mezőgazdaságot 
érintő 117-es számú Magyar Közlönyben megje
lenteket. Ehhez kapcsolódóan a megjelent földtu
lajdonosok egy, az egész országra érvényes és nagy 
érdeklődésre számottartó kérdést vetettek fel. En
nek lényege a következő.

Szűkösebb régiónkban a kárpótlási árverés 
keretei között olyan földterületek is eladásra kerül
tek, amelyeket az előző tulajdonos a tsz visszafize
tési kötelezettséggel — mint forráskiegészítési tá
mogatással — bíró hitellel melorizált.

A versenytárgyalás 1993. november második 
felében kelt jegyzőkönyvei ezen tényt úgy rögzítet
ték, hogy „a tulajdonosok tudomásul veszik, hogy 
a földingatlant aranykoronánként 651 Ft terheli.”

Most 1996. januárjában az érintett régi tulaj
donosok érdekében a földhivatal a nevesítés aka
dályaként említi a ki nem fizetett jelzálogot. Az 
összeg egy hektárra vonatkozóan természetesen 
változó, mert az az aranykorona értékétől függ. A 
mi esetünkben 28 aranykoronás földről van szó, 
ami több mint 18 ezer Ft többletkiadást jelent 
hektáronként. Az érzékelhetőség szempontjából 
közöljük, hogy az 1995-ös gazdasági évre érvényes 
áron számolva mibe került egy hektár földön való 
gazdálkodás:

őszi mélyszántás 4800 Ft
tavaszi trágyázás boronálással 2400 Ft
vetőmag (kukorica 220 Ft/kg) 3500 Ft
gyomirtás permetanyaggal 5000 Ft
kultivátorozás 3000 Ft
szállítás szárító üzembe 3000 Ft
szállítás szárítóból lakásra 2000 Ft
1 nap napszámbér rakodónak 2000 Ft

25700 Ft

Ezzel szemben áll a termés, amelyről köztu
dott, hogy milyen volt. Mindent elvitt az aszály. 
Tudniillik semmit sem ér a földben a cső, ha nincs 
benne víz. Ki üzemeltetné a rendszert? Honnan? 
Miből? Vetődik fel a kérdés.

Tisztelt Főszerkesztő Úri
Lehet, hogy hosszúra nyúlt a bevezetőnk, de 

talán nem volt haszontalan. A fő kérdésünk tulaj
donképpen csak most jön.

Miért kell nekünk azt a beruházási költséget 
megfizetnünk, amelyet az állam a téeszeknek 
1994. január 1-jétől elengedett? Lásd „Hasznos 
tudnivalók mezőgazdasági termelőknek" című ki
adványt. Ezt a könyvet dr. Boross Péter akkori 
miniszterelnök úr bevezetőjével dr. Raskó György 
közigazgatási államtitkár adta ki. Idevonatkozó 
kijelentés megtalálható annak 15. oldalán. Tiszte
lettel kérjük Szentmiklósi doktort, járjon utána és 
az .Ablakban” is szíveskedjék erre kitérni.

Algyő, 1996. január 15.

Tisztelettel 
Juhász István

Algyői Gazdakör elnöke

(Folytatás a 3. oldalon)
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Magyar Televízió 
„Ablak" Szerkesztősége

Tisztelt Szerkesztőség!

Az Algyői Gazdakör Elnökének levelével kap
csolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A levélben hivatkozott tájékoztató a Gazdakör 
Elnöke által leírtakat nem tartalmazza. Az 1993. 
évi CXI. tv. 47. § (3) bekezdése kimondja: Az 1993. 
december 31-én még fennálló meliorációs beruhá
zásokhoz igénybe vett visszterhes forráskiegészí
tést nem kell megfizetni.

A kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. tv. végre
hajtására kiadott 104/1991. (VIII. 3.) Korm. r. 37. 
§-a és 46. § (1) bek. az alábbiakat tartalmazza.

Vhr. 37. § Az árverés vezetője az árverés befe
jezését követően a Jegyzőkönyvet lezárja. A jegyző
könyvet a vételi jog gyakorlására jogosultak aláír
ják, és a jegyzőkönyvhöz csatolják a Tv. 23. § (1) 
bekezdése szerinti kötelezettségvállalásukról szóló 
nyilatkozatot. A jogosultak a jegyzőkönyvben nyi
latkoznak arról is, hogy az általuk megszerzett Ak 
mennyiség arányában a Tv. 25. 9-ában előírt kár
pótlási Jeggyel nem fedezhető költség rájuk eső 
forint összegét a gazdálkodó szervezet javára tar
tozásként elismerik, s tudomásul veszik, hogy tu-

Rákóczi telepi lakossági fórum

A VOLÁN megkeresésére és részvételével a 
Szeged-Algyő Ady major autóbuszvonalon terve
zett járatszám-csökkenése miatt dr. Piri József 
önkormányzati képviselő 1996. május 3-án Rá
kóczi telepen lakossági fórumot hívott össze. 
A fórumon elhangzott Jogos érdekek figyelembe 
vételével, végül is a Járatszám változatlan maradt.

Problémaként vetődött fel, hogy még mindig 
nincs nyilvános telefon, valamint kérdésként 
hangzott el, hogy az algyői telefonhálózat-bővítés 
érinti-e a külterületi (pl. Rákóczi telepi) részek 
bővítését.

A kérdések megválaszolására megkerestük a 
legilletékesebbet DÉLTÁV Rt. marketing igazgató
ját.

Felvetődött továbbá az elszaporodott kóbor 
kutyák támadó magatartásából adódó és a lakos
ságot veszélyeztető helyzet megszüntetésének kér
dése. Ebben a kérdéscsoportban merült fel az el
hullott állattetemek elszállításának hiánya is. A 
lakosság úgy érzi, hogy a távolság miatt nem 
ugyanazt a szolgáltatást kapják mint a belterüle
ten élők.

Az esetleges távolságból adódó hatáskör felül
vizsgálatára, valamint a problémák megszüntetése

lajdonjoguk ingatlannyilvántartási bejegyzésének 
a tartozás megfizetése a feltétele.

Vhr. 46. § (1) A termőföld hasznosítását és 
védelmét szolgáló, s a termőföld értékét növelő 
meliorációs, öntözési és útépítési beruházások 
esetében a beruházási költségnek az állami támo
gatással és az amortizálódott hányaddal csökken
tett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. 
A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás 
helyességét a kárrendezési hivatal ellenőrzi.”

Tekintettel arra, hogy a kárpótlási árverésen 
elkelt területekről van szó, a kárpótlási hivatal a 
jogszabályok alapján eljárva állapította meg a me
liorációs költségeket, vagyis az Ak-ként megállapí
tott 651 Ft — amennyiben annak az árverés idő
pontjában törvényes lehetőségei fennálltak — nem 
tartalmazhatta azokat a költségeket, amelyet az 
1993. évi CXI. tv. 47. § (3) elengedett.

Kérem levelemben foglaltak szíves tudomásul
vételét.

Budapest, 1996. március 22.

Tisztelettel 
Ady István

osztályvezető

érdekében tett intézkedések megtételére megke
restük a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igaz
gatóját.

A válaszok megérkezése után a lakosságot az 
újságon keresztül értesíteni fogjuk.

Sebők Péterné
algyői kirendeltségvezető

Köszönet

Itt szeretnénk megköszönni Csűri Sándor
nak a gyors intézkedését, ugyanis közel egy éve, 
hogy megrongált egy munkagép egy villanyoszlo
pot a Rodostó utcában. Azóta többször lett beje
lentve mert nagyon veszélyes, de csak azt a választ 
kaptuk, nincs rá pénz.

Amikor az utat javították szóltunk Sanyinak, 
ugyanis ő mindig ott volt a munkásokkal. Rá há
rom napra kicserélték az oszlopot is. Annál is 
inkább hálásak vagyunk, mivel az elmúlt napok 
nagy viharai szinte biztos nagy kárt okoztak volna. 
Az oszlop vagy a házra, vagy a kerítésre dőlt volna.

Tisztelettel 
Süli Istvánná
Rodostó u. 9.
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Tisztek Szerkesztőség!

Szülői reklamálás miatt fordulok Önökhöz az 
alábbiak miatt: A SZEAC labdarúgó szakosztálya, 
tekintettel az 1995 decemberi Gyólay János em- 
lékturnán való sikeres szereplésre (ELSŐ HELY) 
meghívtuk az Algyői Óvoda kis növendékeit, 1996. 
május 1 -jei Felső Tisza-parti Stadionban rendezett 
Sportmajális óvodások labdarúgó tornájára.

Önök az 1996 májusában megjelent Algyői 
Hírmondóban (7. old.) a valósággal ellentétben 
Jelentették meg az eredményeket. Kérem szíves
kedjenek következő megjelenő lapjukban helyre- 
igazítást eszközölni és sírról engem értesíteni, az 
alábbi címen: Csernus András CSLSZ UB elnök, a 
SZEAC Technikai igazgatója 6750 Algyő, Kócsagu. 
13/A, tel.: 06-30-451-524.

Az alábbiakban közlöm a tényleges eredmé
nyeket:

Algyői Óvoda—BM Csongrád megyei RFK Óvo
da 3:0

Hajnóczy u.-i Óvoda—Mars téri Óvoda 1:1
A döntőbejutást 5-5 hétméteres rúgással kel

lett eldönteni, melynek eredménye:
Mars téri Óvoda—Hajnóczy u.-i Óvoda 3:1
Mivel a III.—IV. helyért a BM Óvoda nem 

kívánt Játszani, a döntő mérkőzést játszották le 
melynek eredménye:

Algyői Óvoda—Mars téri Óvoda 3:1 
Végeredmény:

1. Algyői Óvoda 2 2 —  6:1 6 pont
2. Mars téri Óvoda 2 1 -1  4:4 3 pont
3. Hajnóczy u.-i Óvoda 2 —  2 2:3 0 pont
4. BM Csm-i RFK Óvoda 1 —  1 0:3 0 pont
A  győztes csapat tagja i voltak: Nokta Nor

bert, Rácz Gábor, Rácz Balázs, Nokta Zsolt, Kovács 
Máté, Molnár Dániel, Nyitrai Norbert, Pál Endre, 
Mihály Tamás, Lévai Ferenc, Papp Dániel, Csernus 
Sándor, Szél Balázs.

Kívánok lapjuknak további bakimentes sike
res megjelenést.

Tisztelettel 
Csernus András

SZEAC Technikai igazgatója

Gyereknapról

Számos apróságnak okozott örömet a Faluház 
gyereknapi programja. Igaz, hogy az Ovizsaru cí
mű filmet csak kevesen nézték végig, mert közben 
indult az aszfaltrajzverseny, melynek két első he

lyezettje is lett. A zsűri egy kollektív munkát díja
zott, melyet Horváht Lilla, Süli Z. Éva, Juhász Rita, 
Süli Z. Nóra és Kiss Melinda készített. Ugyanígy 
első helyezést ért el Kovács Sándor Ádám Nyuszi 
című alkotása.

Nagy sikerrel mutatták be az általános iskolá
sok fitness gyakorlatukat. Résztvevők: Herczeg 
Nóra, Mihály Helga, Czlrok Szilvia, Papdi Beáta, 
Vidács Andrea, Kiss Kató.

A sportvetélkedő legjobb eredményt elérő ver
senyzői: Hulla-hopp karikázás: Gercsó Ferenc. 
Ping-pong labda pattogtatás: Kovács Zsolt. Kétke
zes labdavezetés: Kovács Dóra.

A jó hangulatot megédesítette az Algyői Nőegy
let tagjai, akik sok finom süteménnyel látták ven
dégül a gyerekeket. Nevükben köszönjük meg a 
szorgalmas asszonyoknak. Akik a süteményeket 
készítették: Juhász Istvánné, Kovács Józsefné, 
Kiss Andorné, Juhász Sándorné, Gubacsi Edéné, 
Karsai Lászlóné, Podonyi Lászlóné, Süli Z. Sándor
né, Tóth Istvánné, Deák Istvánné.

Az üdítőkért pedig az AFE-nek mondunk kö
szönetét.

A Faluhoz június kart 
tervezett programja

4-én: Edénybemutató
5-én: Puma vásár
6-án: Műszaki cikkek vására
7-én: MÓL bányásznap
11-én: „Pelba" termékbemutató 
29-én: Bál
A szakkörök és klubok a megszokott napo

kon működnek:
hétfő: karate, fitness torna 
kedd: néptánc próba 
szerda: AFE gyűlés
csütörtök: nyugdíjas klub, karate, fitness 

torna.

ÉííTESÍTjük olvASÓilNkAT, 

hoqy köNyvTÁRUNk 

június 4— 7-iq 
Ie Itár míatt zárva  tart,

A kölcSÖNZÉS SZÜNETEI.
Könyvtárosok
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Az ősgyeriek baráti találkozója elé

Az Algyői Hírmondó olvasóinak szíves tájékoz
tatására közöljük, hogy az Ősgyevlek Baráti Köre 
vezetősége az idei szokásos baráti találkozót nem 
Algyőn, hanem az Ópusztaszeri Nemzeti Történel
mi Emlékparkban kívánja megtartani. Szeretnénk 
méltóképpen tisztelegni az ezerszáz éve történt 
honfoglalás emléke előtt, erősítve a baráti kör tag
jainak hitét népünknek a fennmaradásért vívott 
küzdelme iránt.

Az emlékparkba való elfutás:
» Július 27-én (szombaton) pontosan 9 órakor 

különjáratú autóbusz indul az algyői Faluház 
elől, amelyen az ÖBK tagjai ingyen utazhatnak; 

» a különjáratú autóbuszra a szegedi nagyállomás 
előtti téren 9.30-kor szállhatnak fel azok az 
ÖBK-tagok, akik a budapesti gyorsvonattal ér
keznek Szegedre és kívánnak továbbutazni 
Ópusztaszerre (ők is ingyenesen);

» a Szegeden lakó barátainkat pontosan 10 órakor 
vesszük fel a Széchenyi téri Szeged Étterem 
előtti parkolóban a különjáratra és indulunk 
tovább az emlékhelyre;

» a különjáratú autóbusz mellett egyénileg is 
(szgk-val, motorkerékpárral, biciklivel, szeké
ren, lóháton vagy gyalogosan) eljuthatnak az 
ÖBK-tagok az emlékparkba úgy, hogy legkésőbb 
10.30 órakor oda megérkezzenek.

Az ópusztaszeri program:
»  a baráti kör tagjai 10.30— 10.45 óra között gyü

lekeznek a Feszty-körképnek helyet adó épület 
bejárata előtt, amit egy ŐSGYEVIEK BARÁTI 
KÖRE feliratú tábla magasba tartásával segí
tünk elő;

» 11— 12 óra között közösen megtekintjük a 
Feszty-körképet és az épület felső szintjén a 
magyar királyok mellszobrainak gyűjteményes 
kiállítását (panoptikum);

» 12— 14 óráig szabadon választott megoldás sze
rinti ebéd, ill. szabad program. (Ebéd a Szeri 
Csárdában étlap szerinti és az általánosan is
mert vendéglői árak egyénileg történő fizetése 
mellett közösen, vagy kisebb-nagyobb csopor
tokba szerveződve bográcsos ételt főzve, esetleg 
teljesen egyénileg az ún. tarisznyás módszert 
alkalmazva.);

» 14— 17 óra között idegenvezető irányításával az 
emlékhely nevezetességeinek megtekintése 
(gyülekezés az Árpád-emlékmű előtt 13.45-kor); 

» 17.30 órakor indulás az autóbusszal vissza Sze
gedre, ill. Algyőre úgy, hogy a 18.35 órakor 
induló budapesti Intercity-járattal elutazni kívá
nók a vonatot el tudják érni.

A költségek:
» Feszty-körkép megtekintéséhez a belépőjegy ára 

kedvezményesen 300 Ft, a szoborgyűjtemény
hez 100 Ft személyenként, amit a postai úton 
eljuttatott tájékoztató mellé csatolt utalványon 
úgy kérünk befizetni, hogy az legkésőbb Június 
végéig az ÖBK címére megérkezzen. Ennek meg
felelően a csoportos látogatási jegyeket a baráti 
kör vezetősége előzetesen megvásárolja;

» ezzel párhuzamosan tisztelettel kérjük, hogy a 
szervezési költségek és egyéb kiadások fedezé
sére a szokásos családonkénti évi 200-300 Ft-os 
„tagdíjat” az előzőekben említett belépődíjakkal 
együtt az ÖBK-tagok szíveskedjenek postára ad
ni, vagy személyesen Bakosné Fekete Mária gaz
dasági vezetőnél befizetni (de egyéb pénzbeni 
támogatásokat is szívesen fogadunk);

» az Emlékparkba a belépőjegy ára 100 Ft szemé
lyenként függetlenül attól, hogy a körképet va
laki megtekinti-e, vagy sem. A belépőjegyet min
denki egyénileg vásárolja meg a főbejáratnál.

Egyéb közlések:
» minthogy a jó előkészítő munka pontos ismere

teket igényel, a postai úton küldött levelekhez 
csatoltunk egy kérdőívet, amelyet gondosan ki
töltve az ÖBK címére, vagy Bakosné Fekete Má
riához szintén június 30-ig kérünk visszajuttat
ni;

» menet közben mind az elnök, mind a titkár, 
illetve Bakosné Fekete Mária szívesen ad tájé
koztatást a baráti találkozó részkérdéseit illető
en (az elnök telefonszáma 62-367-196, a titkáré 
62-318-916).

Végezetül kifejezzük azon reményünket, 
hogy erre a szép és minden bizonnyal emlékezetes 
találkozóra minél több ÖBK-tag el tud Jönni és jól 
fogják magukat érezni!

Karsal László
elnök
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Az Algyői Erőmű

A tervek szerint egy akkora be
ruházás kezdődik Algyőn jövőre, 
ami meghatározhatja az itt élő em
berek sorsát a következő évszázad
ban. Az ALGYNVEST Kft. egy gáztü
zelésű erőmű építését tervezi a MÓL 
Rt. algyői telepén. Az Algyői Erőmű
vet a jelenlegi legkorszerűbb tech
nológiával, gáz* és gőzturbinák kom
binációjával tervezik felépíteni.

A parlament által elfogadott, aktuális 
energiapolitikai Irányelvekkel összhangban ki
dolgozott erőműépítési terv rugalmas, Jó ha
tásfokú új erőművek felépítését tűzte ki célul 
az ország biztonságos villamosenergia-ellátása 
érdekében. Ennek a tervnek a keretében épül
ne föl Algyőn egy hőerőmű, amely a jövő Ma
gyarországának villamos áram szükségletének 
2,5—3%-át termelné. Hogy mindez megvaló
sulhasson szükség van a lakosság korrekt tá
jékoztatására. E tájékoztatásnak zajlott le az 
első fordulója viszonylag szűk körben a Falu
házban.

1992 óta törvény írja elő minden nagyobb 
építkezés engedélyeztetése előtt a lakosság mi
nél szélesebb körű tájékoztatását, márpedig a 
tervezett Algyői erőmű igencsak a nagyobbak 
közé fog tartozni a maga 15 milliárd forintos 
bekerülési költségével. Erre azért van szükség, 
hogy adott esetben a lakosság Időben megaka
dályozhassa az építkezést. (Mint például az 
ófalui atomtemető megépítését.) Ezt az építte
tők jól tudják, ezért kérték fel az ESBI-ETV 
Mérnökszolgálati Kft.-t, végezze el a törvény
ben előírt közösségtájékoztatást. A mérnök- 
szolgálati iroda ígérete szerint a tájékoztatási 
program során minden lehetséges eszközt, rá
diót, sajtót, nyilvános rendezvényeket fel fog 
használni annak érdekében, hogy az algyői la
kossághoz eljussanak az erőműépítéssel kap
csolatos információk.

A május 21-iki tájékoztatón részt vett Ba
lázs Péter az ESBI ETV Kft. ügyvezető igazga
tója, Homola Viktor gépészmérnök, valamint 
az építtetők részéről a MÓL Rt. és az MVM Rt. 
képviselői. Az urak röviden ismertették az erő
mű paramétereit, majd a hallgatók kérdéseket 
tehettek fel. A leglényegesebb kérdéseket és az 
azokra adott válaszokat igyekszem most az ol
vasók elé tárni:

Miért kelt erőművet építeni)
Dél-Magyarprszágon Jelenleg nincs eőrmű, az 

új erőmű növeli a körzet és egyben Szeged város 
energiaellátásának biztonságát.

Kik az építtetők)
Az erőmű építője az Algynvest Kft. A kft. tulaj

donosai: a Tractebel S. A. (50% tulajdoni hányad
dal), a MÓL Rt. (25%), és az MVM Rt. (25%). A 
tulajdonosok már 5 éve foglalkoznak az erőmű 
létesítésének az előkészítésével.

Miért pont Algyőre)
Elősegíti a körzet ipari fejlődését, ezzel mun

kahelyet teremt. Lehetőséget ad a körzet földgáz 
vagyonának helyi értékesítésére. Az erőmű létesí
tése nem jelenti új iparterület igénybevételét.

Pontosan hot épülne7
Az Algyői Erőmű tervezett telephelye Algyő 

és Szeged között terül el, csatlakozva az Algyői 
gázüzem területéhez, (a gázfáklyáktól nem 
messze). A kijelölt terület a korábbi építkezé
sek felvonulási területe volt, jelenleg a MÓL 
Rt. tulajdonában van.

Milyen erőmüvet akarnak építeni}
Az erőművet ún. kombinált ciklusúra ter

vezik, ami azt Jelenti, hogy az energiatermelés
ben gázturbina mellett hagyományos gőzturbi
na is részt vesz. Ez az erőműtípus nyújtja a 
mai technikai lehetőségek mellett a legkedve
zőbb hatásfokot, következésképpen a gazdasá
gosságot és a legkisebb mennyiségű füstgáz 
kibocsátást. A választott technológia szerint a 
földgázt az erőmű legfontosabb berendezésé
ben, a gázturbinában égetik el. Az ebből kilépő 
forró füstgázzal gőzt termelnek, ami gőzturbi
nát hajt. Mindkét turbinához egy-egy generá
tor csatlakozik. A villamos energiát a turbinák 
által hajtott generátorok termelik. Az erőmű
ben termelt villamos energia transzformátoron 
keresztül Jut az országos vlllamosenergia-háló- 
zatba, egy új építésű 120 kV-os távvezeték 
szállítja a sándorfalvi villamos alállomásba.

Mekkora tesz az elkészült erőmű >
Nem lesz nagyobb, mint egy közepes nagyságú 

üzem. Két, egyenként 70 méteres kéménye lesz, de 
renddszeresen csak az egyik üzemel majd. Fonto
sabb műszaki paraméterei:
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gázturbina teljesítmény 
gőzturbina teljesítmény 
éves rendelkezésre állás 
éves termelt villamos energia 
tüzelőanyag Igény (földgáz) 
átlagos hatásfok

125 MW 
65 MW 
90%
1205 GWh/év 
9140 TJ/év 
44,5%

Müködnek-e már Valahol ilyen típusú 
erőmüvek)

Igen, hasonló gázturbinás erőművek a világ 
sok országában találhatók már, mint például 
Ausztriában, Belgiumban, Írországban, Németor
szágban, az USA-ban, Japánban stb. Ezek között 
sok olyan van, amely nagyváros központjában (pl. 
Budapesten), vagy annak közelében (pl. Brüsszel
ben) üzemel.

A szakemberek még elmondták, hogy a Jö
vőben sok lehetőség lesz a lakosság tájékoz
tatására, lesznek közmeghallgatások és lakos
sági fórumok. Ha az olvasó kérdést akar fel
tenni az erőművel kapcsolatban, mi vállaljuk, 
hogy eljuttatjuk az illetékesekhez, a válaszo
kat pedig olvashatják a Hírmondóban. Követ
kező számunkban újra foglalkozunk az Algyői 
Erőművel, mégpedig a környezetre gyakorolt 
hatásával, az esetleges várható környezet- 
szennyezés növekedéssel.

Varga Levente

S s

by-pa»> káaény

IcvaQflatflrfl

ALGYŐI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ 
a x o n o m e t r lk u s  v á z l a t  

ERŐTERV 1991.12.17.
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8 Iá ™ . Algyői Hírmondó

Közérdekű in formáció

Májusban történt

Sebők Tünde 7/b osztályos tanuló a megyei 
népdaléneklési versenyen 4. helyezést ért el. Taná
ra: Zomborlné Gergely Klára.

Kapronczai Melinda 6 / a osztályos tanuló a 
Dorozsmai 1. Sz. Ált. Iskolában rendezett városi 
történelmi vetélkedőn 7. helyezést ért el. Tanára: 
Kaszab Éva.

Május 14-én délután angol és német nyelvi 
bemutatót tartottak a szülők részére az 5., 6. 
osztályos tanulóink. A sokszínű programot Varga 
Ágnes Ildikó, Kaszab Éva, Fleisné Tóth Katalin 
szervezte.

Május 23-án a 6/a osztály a Faluházban 
nagy sikert aratott Piripócsi legények című elő
adásával indult a dorozsmai Jerney Általános 
Iskolában rendezett színjátszó körök városi 
versenyén. A zsűri elnökének Dűli Józsefnek, 
a Délmagyarország újságírójának dicsérő sza
vait örömmel hallgattuk. Mégis keserű szájíz
zel Jöttünk haza, mert a 6. helynél jobbnak 
éreztük előadásunkat. Biztos vagyok abban, 
hogy helyi érdekeltségtől mentes (mindhárom 
zsűritag dorozsmai) presztízs szempontokat fi
gyelmen kívül hagyó, csak a gyerekek teljesít
ményére, játékos kedvére és szakmai követel
ményekre figyelő zsűri értékelésében jobb he
lyezést értünk volna el. A gyerekeket különö
sen elkedvetlenítették a történtek. Éppen most 
abban az életkorban vannak, amikor fokozot
tan érzékenyek az igazságosságra. Kialakuló 
értékrendjükbe még nehezen illeszkedik, hogy 
a látszólag számukra és értük rendezett verse
nyen a sorrendet olyan szempontok döntik el, 
amelyekhez nekik semmi közük.

Május 28-án Heizlerné Kismándor Tímea 
rendhagyó biológia órára a Vadasparkba vitte a 6. 
osztályosokat.

Május 30-án délelőtt nyugdíjas pedagógusok 
látogatták meg iskolánkat. Tanulóink rövid mű
sorral és ötletes ajándékokkal kedveskedtek a lá
togatóknak.

Sporteredmények: A 4 próba csapatver
senyen iskolánk leánycsapata 3. helyezést ért 
el. A megyei atlétikai versenyen Pál Marianna
5. helyezett lett. A Diákolimpián Fekete Erzsi 
súlylökésben 2., helyezést ért el. Pál Marianna 
1500 m-es síkfutásban 3. helyezett lett.

Június havi program

7-én osztálykirándulások
10-én, 14 órakor alsós és felsős 

osztályozó értekezlet a Fehér iskolában
11—13-ig Algyői Napok

Program: 11-én DÖK Akadályverseny
12-én „Osztályfőnöki nap”
13-án Sportnap

(Részletes program az iskolánkban található.)

HIRDETÉSEK

Tojótyúkvásár továbbtartásra vagy vágás
ra, 350 Ft/db. Érdeklődni: Molnár Jánosné, 
Kócsag u. 3.

Az Algyői Sportkör augusztus 18., 19., 20- 
án amatör teniszversenyt szervez. Nevezési díj: 
előreláthatóan 1000 Ft/fő. Az első 3 helyezett 
komoly díjazásban részesül. Jelentkezés: Nagy 
Lászlónál (sportpálya) telefon: 367-333. A ver
senyről részletesen  a következő számban 
írunk.

A szülők nevében szeretnénk köszönetét mon
dani az óvoda dolgozóinak az áldozatos munkáju
kért.

„Vége már az óvodának, kezdődik az iskola. 
Elköszönünk kicsi székünk, kicsi ágyunk, óvo
dánknak udvara.
Elköszönünk óvónénik, könnyes szemmel búcsú
zunk.
Minden szépet, mit tanultunk, soha el nemfelejtjük. 
Évike néni, Ágika néni, Ancika néni és a többi 
óvónéni, szerettei gondoljanak a"

Katica bogár csoportra.

Berekben 760 négyszögöl belterületi kert el
adó. Érdeklődni: Kastélykert u. 12/B.

GOLF 2. 1600 cm benzines, 1984-es évjára
tú, 3 ajtós fekete, alufelnivel, tetőablakkal eladó. 
Telefon: 367-130.
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Betty TraVers

Tizenkét eV után

1. rész

Verőfényes tavaszi délután volt. Ideális idő a 
sétára vagy bármi másra.

— Csak ne kéne itt üldögénl — mondta Betti 
maga elé, miközben kifelé bámult a tanterem ab
lakán. Egyáltalán nem érdekelte, hogy mit magya
ráz a professzor. Itt ült már másfél órája a jogi 
előadáson, de már nagyon unta. Máskülönben 
szerette a professzor előadásait, most azonban 
nem volt hozzá hangulata. — „és önök azon sze
rencsés emberek közé tartoznak, akik elsajátíthat
ják egyetemünkön a Jog csínját-bínját. Igaz Éterffy 
Bettina?” — a lány ijedten kapta fel a fejét a neve 
hallatára.

— Természetesen professzor úr. — vágta rá 
gyorsan, bár fogalma sem volt, hogy miről van szó. 
Szerencséjére az öregúr már folytatta a mondani
valóját.

Félóra múlva végre szabad volt. Rohant le a 
lépcsőn, kezében a könyveivel. Az egyetem előtt 
várta valaki. Lantos Roland a vőlegénye. Leg
alábbis az apja szerint. Ő mindössze barátnak 
tartotta a fiút. Bár már eljegyezték egymást, neki 
eszében sem volt hozzámenni Rolandhoz. Nem 
akarta ilyen fiatalon lekötni magát. Szabad akart 
lenni.

— Központ a KLG-359-nek. Hol vagy? — re
csegett a rádió az egyik taxiban.

— Az egyetem előtt. Mi a gond? Fuvar van? — 
kérdezte a sofőr minden érdeklődés nélkül. Unta 
már, hogy minden negyedórában zaklatják.

— Nincs semmi csak érdeklődtünk.
— Hála Istennek. Na csáó. — mondta a 

férfi és kiszállt az adásból. Szeretett az egye
tem környékén nézelődni, mindig volt valami 
érdekes látnivaló.

— Hoppá! Te Jóisten! Micsoda nő. — egyene
sedett fel az ülésen a férfi. Gyorsan elnyomta a 
cigarettáját és csak a parkolót nézte. Régen látott 
már ilyen szépet. Nem tudta megállapítani a nő 
korát, abban viszont biztos volt, hogy még nagyon 
fiatal. Hosszú, fekete haja lágy hullámokban om
lott a vállára. Magas, légiesen karcsú alakján jól 
állt a térdig érő, világos ruha. Igen ám, csakhogy 
a nő nem volt egyedül. Egy magas, szemüveges 
fiatalember állt mellette és beszélt hozzá. Igazán 
nagy beleéléssel magyarázott, de a lány nemigen 
figyelt rá.

— Miért sürgetsz az esküvővel? Pontosan mint 
az apám. Hova sietünk ennyire? Még csak 19 éves

vagyok. Nem akarom lekötni magam. Szórakozni 
akarok és befejezni a tanulmányaimat.

— Ezt megteheted akkor is, ha már a felesé
gem leszel. Nem gátollak meg semmiben.

— Na persze. Örökösen fogadásokra meg há
zibulikba Járni. Semmi kedvem hozzá. Büntetőjo
gász akarok lenni, nem pedig egy gazdag üzletem
ber butácska felesége.

— Te nem értesz meg engem. Majd beszélek 
az apáddal.

— Beszélj csak! Nekem akkor is ez lesz a 
véleményem. Semmi kedvem sincs férjhez menni. 
Érted? Sem hozzád, sem máshoz. Most pedig men
nem kell.

— Hová akarsz menni? Arról volt szó, hogy 
hozzátok megyünk vacsorára.

— Menj egyedül. Nekem semmi hangulatom 
hozzá. Eressz! — mondta a lány, majd hóna alatt 
a könyveivel elrohant. Megpillantott az utca másik 
oldalán egy taxit, szerencséje volt. Még a sofőr is 
benne ült.

— Szabad a taxi? — kérdezte a lány.

□  □  □  □  □

Lajos felnézett az újságjából. Azt hitte, álmo
dik. Az a gyönyörű nő szólt hozzá. Gyorsan kipat
tant a kocsiból, átment a lány oldalára, s kinyitotta 
neki az ajtót.

— Természetesen. Hová megyünk? — kérdez
te.

— A belvárosba. Majd még közben eldöntőm. 
—válaszolta a gyönyörűség.

— Ahogy parancsolja a kedves utas. Nem 
zavarja, ha bekapcsolom a magnót? — a lány 
megrázta a fejét.

— Szereti a Beatlest? — kérdezte a férfi, mi
közben megfordította a kazettát.

— Igen. Miért kérdezi?
— Csak úgy. Nem akar beszélgetni, vagy 

rosszkedve van?
— Maga mindig ilyen érdeklődő? Hiszen nem 

is ismer. Miért érdekli akkor, hogy milyen a ked
vem?

— Nem áll jól magának a szomorúság. Mindig 
nevessen. Egy ilyen szép nőnek mi oka lenne 
szomorkodni?

— Tudja, ha mindenáron férjhez akarnák adni 
magát egy olyan alakhoz, akibe egyáltalán nem 
szerelmes, akkor maga is hahotázna örömében, 
ugye?

(Folytatás a következő számban)
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Aranyköpések

Az ember egyensúlya a két lába közé esik, és 
ha onnan kiesik, akkor az ember elesik.

Ezen a képen látható egy szüret, elöl van a 
prés, ahol a gazda préseli a szőlőt egy szűk nad
rágban és hátul csorog az aranysárga lé.

Zrínyi halálát egy a bécsi kamarilla által felbő
szített vadkan okozta.

Az én anyám egy 52 éves asszony, akinek a 
fejét az élet hímporral behintette.

A történelem folyamán a pápák többet székel
tek Rómában, mint Avignonban.

Napóleon igen sokáig tehetetlen volt Szt. Ilo
nán, mire meghalt.

A tanító néni tekintélye az egész órán át ki
domborodott.

Erdélyben székelyek, németek és románok 
laknak. A székelyek a székben laknak, a szászok 
a városban húzódnak meg, míg a románok nagy 
szaporaságuknál fogva állattenyésztéssel foglal
koznak.

Cegléd az ötéves terv végére olyan szép lesz, 
hogy a Fő utcán gyárak fognak lapulni és okádni 
fogják a füstöt.

Báró Jósika József elvált elsőfeleségétől, mert 
az nem felelt meg célnak.

Varga János fiatalkorában meghágta a szocia
lista állam szabályait.

A janicsárokfelmentek Budára, ott elszaporod
tak és elfoglalták a várat.

A pézsma hasa alatt levő zacskóban illatszer
tár van.

Szent Istvánt Szilveszter pápa kente fe l a 
trónra.

A „Toldi” megírásakor Arany János több kút
főből merített, de leginkább saját kútfejéből.

Mikor Rózsa Sándor belépett a csárdába, na
gyot durrantott, mire mindenki hanyatt-homlok me
nekült a helyiségből.

A türelmes Jóbot számos csapás érte: elvesz
tette gyermekeit, barmai megdöglöttek, mindezek 
tetejébe egyedül kellett élnie feleségével a pusztá
ban.

Boldog Margit az erény útját követte ártatlan 
életében, mert elsőszülött gyermekét az Úrnak 
ajánlotta.

II. Endre az Aranybullában megígérte, hogy 
nem vacakol tovább a németekkel.

A svájciak sok tehenet és sajtot csinálnak.

Erzsébet királyné egyszer nem tanulta meg a 
magyar leckét, mert egész nap csak a fogantatás
sal volt elfoglalva a palotában.

Az ősmagyarok Etelközben is éltek, ahol egy
más vérét itták, ez volt a vérszerződés, de azért 
nem lehet őket a ragadozókhoz hasonlítani.

Dobó Katica így kiáltott a török felé a vár 
fokáról: „Szurok rátok!”

A János vitézből az a tanulság, hogy a népi 
demokráciában a szegény fiúból is lehet király.

Salamont bölcsnek is nevezték, mert az volt.

A szerzetes reggeli előtt imát mondott keringés 
közben.

W-szerOiz

1. A képernyőn ferde csíkok: a szomszéd bo
rotválkozik.

2. Csúnya árnyékot lát: kevesebb alkoholt és 
több tejet fogyasszon.

3. Kép van, hang nincs: 1921-es némafilmet
lát.

4. Nem látja az adást: ellenőrizze, van-e egyál
talán televíziója.

5. Nincs kép, csak hang: a készülék mögött ül.
6. Se kép, se hang, pedig a készülék be van 

kapcsolva: nem a konnektorba van bedugva.
7. Nincs kép, de jó a hang: rádiót hallgat.
8. A kép mozog, de a zenét nem hallani: a 

mosógép ablakát nézi.
9. A képernyőn hóesésivan: tél van.
10. A műsor rossz és színes: a készülék telje

sen rendben van.

Mit kell adni a hasmenéses orrszarvúnak?
Utat.

JÚNIUS



Háziorvosok június fiaVi 
rendelési ideje

Június 3—7-ig
8— 1230 óráig: dr. Őst Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Június 10— 14-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Őst Ibolya 
Június 17—21-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Június 24— 28-ig
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Június 24-től július 5-ig dr. Ősi Ibolya 
szabadságon lesz.

Dr. Zaránd Rózsa helyettesíti.

HAVONTA 
Kirakodó Vásár

a Faluház parkolójában 
minden hónap második 
szombatján, délelőtt.

Hozza el háztartásának 
feleslegessé vált 

darabjait.

/

Árusítási hely:
100 Ft/nap.

+ +
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt
dR. Tóih M áría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 996. jÚNius hAvi rencIeIése

03—07-ig 13—17 óráig
10—14-ig 08—12 óráig .
17—21-ig 13—17 óráig
24—28-ig 08—12 óráig

+ +

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

Megválasztjuk

1990. július 27‘én 

az Anna-napi bálon.

Nevezni minden 15 és 28 év közötti 

hölgynek lehet és érdemes, 

d  versenyzők fürdőruhában 

és alkalmi ruhában jelennek meg 

a szakmai és a közönségzsüri előtt.

‘Részletes felvilágosítást 

a ‘Taluházban kérhetnek 

az érdeklődők.

Díjazás: 10 o o o  Ti.

JÚNIUS



ALGYŐI 
LOVASNAP
1990. június 29-én 

(szombaton)
Az ALGYŐI GAZDAKÖR szervezésében * *

Színhely: az algyői bekötőút mellett felállított lovaspálya

ő .  1 0  DíjuqRATÁS 1 0 0  CM"EN kEzdő VERSENyZŐk ÉS kEzdŐ loVASok RÉSZÉRE 

( 1 2  A k A d Á lyoN ) 

9 .70  2"ES foqAT AkAdÁlyhAjTÁs ( 2 0  AkAdÁlyoN, bólyÁk k ö zö n )

11.00  F u v a r o s^ és pARAszTqAlopp^vERSENy: a m a t ő r  foqAThAjrókkAl

12.00  EbÉd

1 1 . 0 0  DíjuqRATÁs poNTqyűjTŐ versen Ny eI, „JokER uqRÁs" 1 5 0  cm^en

14.50  2^es FoqAT vAdÁszkAjTÁs ( 1 6 AkAdÁlyoN)

1 5 . 5 0  Ko r Iá t  uqRATÁs 5 AkAdÁlyoN, kEzdő MAqAssÁq 1 2 0  c m ,

1 0  CM'ES ÁllÍTÁSOkkAl

!Á szünetekben rFIrf3V‘ESS bemutató algyői lányokkal.

Ital és étkezési lehetőség a lovaspálya mellett felállított sátorban/
Algyői H írm ondó • A  helyi önkorm ányzat lapja • M egjelenik havonta

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

Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária. Borbély János, 

Varga Levente. Karsai Lászlóné, Kis M ihályné. Zombori Móni. Vígh Gabriella

Levélcím : 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár

Készült: a d á k ^ Z  KFC. Nyom dájában. 400 példányban.


