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Fizetjük 
a szemétszállítást

A napokban kiküldött szemétszállítási csek
kek nyomán a lakosság körében sok kérdés merült 
fel, amire sajnos a kapott tájékoztatások alapján 
mi nem tudtunk válaszolni. Ezért megkerestük a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Társaságot, hogy 
tájékoztassa az algyőieket, milyen módon oldja 
meg a szemétszállítást?

Talán a legfontosabb tisztázni mindenekelőtt, 
hogy a rendszeres hulladékszállítás Algyőn két 
módon történik:

Az aszfaltozott utakon modern, nagy tömö- 
rítő-képességű STEYR hulladékszállító jármü
vekkel visszük el a hulladékot. Ezeken a terü
leteken elsősorban hulladékgyűjtő edényekbe 
történik a hulladék gyűjtése. A kukák mellé 
helyezett zsákot pótdíj fizetése ellenében szál
lítjuk csak el. Ennek mértéke zsákonként 
100 Ft. A pótdíjfizetési kötelezettségről a szál
lítók első alkalommal értesítést hagynak az 
érintett ingatlanoknál, ezt követően a kitett 
zsákok száma szerint pótszámlát küldünk az 
ingatlan tulajdonosának.

Amennyiben rendszeresen előfordul, hogy 
az ingatlanon termelődő hulladék nem fér el a 
kukában, akkor célszerű kérni a gyűjtés gya
koriságának módosítását, hiszen így a költség- 
többlet csak 62 Ft/zsák. Ilyen esetben a gyűj
tési napon kihelyezhetők a többletzsákok, 
amelyek elszállítási díja a kéthavonta megkül
dött számlában jelenik meg. Heti egyszeri ürí
tés esetén az ingatlanonként kéthavonta fi
zetendő díj mértéke 891 Ft.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Téglás utcai csomópont 
átépítése

Az Algyőt kettészelő 47-es főút baleseti 
statisztikája már régóta országos szinten is 
a legrosszabbak közé tartozik. Sajnos az út 
az algyői hídtól a városig tartó szakaszának 
négysávossá való bővítése nemhogy javított 
volna a helyzeten, de talán még rontott is. 
A  Hódm ezővásárhely felől érkező autósok 
sokszor 40-50 kilométeres sebességgel kény
telenek haladni a nagy forgalom és a teher
gépkocsik, illetve a mezőgazdasági járm űvek 
miatt. A hídon átérve az az érzése támad 
szinte mindenkinek, itt végre nyomhatja a 
gázpedált. A  legtöbb halálos balesetet okozó 
kereszteződés a Téglás utcai. Itt kell ugyanis 
átmenniük az úton a jórészt többnyire idős 
embereknek, hogy átjussanak a vasútállo
máshoz vagy a túloldalon lévő földjükhöz. Az 
Algyőiek eddig is sokszor követelték, hogy 
ezt a kereszteződést tegyék az illetékesek 
biztonságosabbá, de mindeddig ez nem tör
tént meg. Június elején ismét két súlyos, 
emberéletet is követelő baleset történt a 
„halálkanyarban". A történtek szinte sok
kolták a falu közvéleményét, az emberek azt 
fontolgatták, ha a Szeged városi közgyűlés 
m egint elodázza az átépítéshez szükséges 
pénz megszavazását, polgári engedetlenségi 
mozgalom keretén belül lezárják a 47-es fo r
galmát. Erre, ha minden igaz nem lesz szük
ség. Az átépítésről és az előzményekről kér
deztük dr. Piri Józsefet, Algyő önkormány
zati képviselőjét:

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A sáros, esetleg járhatatlan utcákra is 
vonatkozik-e a kötelező szemétszállítási díj, és 
ha igen, akkor ezekből az utcákból hogyan 
oldják meg a szállítást? (Algyőn sok utcában 
eddig nem járt szemetes autó.)

A sáros utcákban T-25-ös traktorokkal gyűj
tik össze munkatársaink a hulladékot. A gyűjtés 
ezeken a területeken zsákokba történik. Heti egy
szeri alkalommal történő szállítás esetén ezeken a 
területeken is 891 Ft/2 hónap/ingatlan díjat kell 
fizetni, ami fedezi a hulladék elszállításának és 
szakszerű ártalmatlanításának a költségeit. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy csakis a szabványos 
kukába, vagy tetszés szerinti, bekötött szájú zsák
ba (max. 30 kg) elhelyezett szemetet szállítjuk el, 
más módon kitett hulladékot nem.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú 
Társaság a közeljövőben tervezi Algyő egész terü
letén bevezetni a rendszeres hulladékszállítási 
szolgáltatást, amelynek igénybevétele kötelező 
lesz, így gyakorlatilag  valam ennyi ingat
lantulajdonost bekapcsoljuk a szállításba.

Balaton Anita, a társaság PR menedzsere tá
jékoztatást adott arról is, hogy milyen kedvezmé
nyek vehetők igénybe a hulladékszállítási díjfi
zetéseknél:

1. Nyugdíjas kedvezmény
Egyedülálló esetében havi 15 500 forint — 

házaspárok esetében havi 27 000 forint — nyug
díjhatárig csak az alapdíj megfizetését kérjük, 
amely 180 Ft/hó, így a kedvezmény mértéke 60%. 
A csökkentett díjat fél évre előre kérjük befizetni 
társaságunk Ügyfélszolgálati Irodáján.

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érde
kében hozza magával a nyugdíjas igazolványát és 
az utolsó havi nyugdíjszelvényének másolatát.

2. Az éves díj befizetése esetén járó kedvez
mények

Az éves hulladékszállítási díj egy összegben 
történő befizetése esetén az alábbi kedvezményt 
tudjuk nyújtani:

• január 31 -ig történő befizetés esetén a ked
vezmény 20%,

• április 30-ig történő befizetés esetén a ked
vezmény 10%.

3. A rendszeres átutalásos díjfizetés ese
tén járó kedvezmény

Az átutalási betétszámláról történő rend
szeres díjfizetés esetén a hulladékszállítási díjból 
10% kedvezményt tudunk biztosítani.

4. A közületek, társasházak részére kínált 
kedvezmény

Amennyiben a számla értéke meghaladja a 
20 000 Ft-ot, inkasszóval történő kiegyenlítés ese
tén 10% kedvezményt tudunk biztosítani a számla 
értékéből.

A felkínált kedvezmények közül csak egy ve
hető igénybe. Kedvezményt csak a díjhátralékkal 
nem rendelkezők kapnak.

Amit a szelektív szemétgyűjtőről tudni kelt!
1. Az algyői hulladékudvar a Szegedi Környe

zetgazdálkodási Kht. tulajdonában van, a társaság 
gondoskodik annak működtetéséről.

2. A hulladékudvar elsősorban a rendszeres 
szállítás során el nem vitt szemét elhelyezésére 
szolgál: pl. üveg, mezőgazdasági fólia, mű
anyag, papír, fém, építési törmelék, gumiab
roncs, fanyesedék, lomok. A hulladék vegyesen 
is hozható, de gördülékenyebbé, gyorsabbá tehető 
a hulladék átvétele, ha már előre megtörténik a 
válogatás. Az a hosszú távú cél is, hogy már 
szelektíven gyűjtött hulladék kerüljön be a hul
ladékudvarba.

3. Az igények és a tapasztalatok figyelembevé
telével Társaságunk arra a döntésre jutott, hogy 
1997 júniusától bevezeti a kétműszakos nyitva 
tartást a hulladékudvarnál, ami azt jelenti, hogy 
hétköznap és szombaton reggel 7— 19 óráig, 
vasárnap 8:—12 óráig fogadják munkatársaink 
az algyőieket a hulladékudvarban.

4. A lakosság részére napi 1 m3 mennyiség, 
vagyis kb. egy utánfutónyi hulladék lerakása 
ingyenes. Munkatársaink nyomon követik a napi 
szállítást. Ehhez kérjük, hogy a hulladékot beszál
lítók mutassák be munkatársainknak a személyi 
igazolványukat. Ennél nagyobb mennyiséget már 
a Központi Hulladéklerakó Telepre kell szállítani, 
és az elhelyezésért térítést kell fizetni.

5. A hulladékudvar átadásával egyldőben kö- 
rülárkoltuk a Kuktor területet, ott a vadlerakó 
megszűnt, a hulladéklerakás szigorúan tilos, és 
szabálysértési eljárást von maga után. Kérjük 
az algyői polgárokat, használják ki a hulladékud
var nyújtotta biztonságot, és óvják környezetük 
tisztaságát. Az csak Algyő polgárain múlik, felmé- 
rik-e annak'jelentőségét, mit jelent a falu életében 
az illegális szemétlerakás megszűnése.

6. A tapasztalatok szerint napi 20-30 beszál
lító hoz hulladékot az algyői hulladékudvarba, de 
sajnos még rendszeresen tapasztaljuk, hogy egye
sek az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás el
lenére a hulladékudvar mellé ürítik a szemetet.

Bármiféle gondunk van szemétügyben, a tár
saság ügyfélszolgálati idorájához fordulha
tunk: 6724 Szeged, Öthalom u. 1/A. Tel.: 468- 
401, 489-789/129 vagy 107 mellék. Fax: 498-271 
NYITVA TARTÁS: hétfő, kedd, szerda 8— 15 óráig 

csütörtök 8— 17 óráig 
péntek 8— 13 óráig

Molnárné vida Zsuzsa



Ősztőt új edző

Beszélgetés Beck Gáborral 
az Algyői Sportkör elnökhelyettesével

Algyői Hírmondó: Azt hiszem, aki a focicsa- 
pat eredményeit (megye I. osztály) az őszi 
fordulóban figyelemmel kísérte, nem a leg
nyugodtabb szívvel várta a tavaszi folyta
tást, hiszen a csapat a tabellán igencsak 
hátul tanyázott. Ilyen őszi szereplés után 
mennyire volt egyértelmű, hogy változtatni 
kell a vezetésben?

BECK GÁBOR: A változtatás elkerülhetetlen 
volt, ám mindenképpen meg kell említeni, hogy 
Portörő Lajos, Portörő Imre és Tóth Mátyás egy 
óriási dolgot vitt végbe itt Algyőn, hiszen a csapat 

Jeljutott a megye I. osztályba az ő irányításuk 
mellett. Ők nagyon lelkesen. 6 évig „állták a sarat", 
de — ez már csak így van a sportban — minden 
egyes focicsapatnál elérkezik az az idő, amikor az 
edző(k) és a Játékosok nem tudnak egymásnak újat 
nyújtani, és mivel a Játékosok valahogy nem érzik 
a meccseket, a játékot, szükség van a váltásra — 
a csapat érdekében. Az elválás természetesen fá j
dalmas volt, de reméljük az idő majd begyógyítja 
az esetleges sebeket

A  A. H.: Folytatásként új edző következett, ám 
ő sem maradt sokáig ...

BECK GÁBOR: Ezen előzmények után került a 
csapat élére Terhes István, ám őt két meccs után 

felváltotta Makra Mihály. Ennek a hirtelen váltás
nak tulajdonképpen az volt az oka, hogy Pista 
módszereivel, nézeteivel a csapat nagyobbik része 
nem Igazán értett egyet, s azt kérték, hogy az akkor 
hátralévő meccsekre Makra Mihály vegye kezébe 
az irányítást Ezt mi elfogadtuk, de ez nem azt 
jelenti, hogy Makra a következő idényben is edzős- 
ködne, hiszen újra Terhes István veszi majd át a 
„stafétabotot”.

&> A. H.: Gondolom a bajnokság végeredményé
vel, a 15. hellyel nem vagytok maradékta
lanul elégedettek.

BECK GÁBOR: Természetesen ezzel az ered
ménnyel nem vagyunk elégedettek, és bár az utolsó 
meccseken már kifejezetten jó l ment a játék, mégis 
nagy adag szerencsére volt szükség a bentmara- 
dáshoz.

Ez a csapat a játéktudása, illetve a játékosál
lománya alapján többre hivatott, azt hiszem nem 
hangzik nagyképűen, de úgy gondolom a bajnok
ság 5.-10. helyének bármelyikére pályázhatna. 
Ehhez természetesen szükséges, hogy a fejekben 
is rendezett legyen a csapat, és az edzésmunka

sem hanyagolható el. Nagy szerencsének tartom, 
hogy mostanra tisztázódott az edzőkérdés, és a 
játékosok hozzáállása. Ősztől egy viszonylag új 
csapattal találkozhatnak a szurkolók, hiszen van
nak Játékosok akik elhagynak bennünket, 4e van
nak érdeklődők is. Távozik — és ez már biztos — 
Kiss Attila, Ambrus Balázs és Szélpál Péter. A 
dolgok jelenlegi állása szerint tudunk 3 legalább 
ilyen képességű játékost hozni, de őket még nem 
szeretném megnevezni, mert az átigazolási tárgya
lások jelenleg Is folynak.

A  A. H.: Abból, hogy már a következő bajnoki 
szezonra készültök, úgy tűnik nincs gond 
az anyagi háttérrel...

BECK GÁBOR: Butaság lenne azt mondani, 
hogy jó  az anyagi helyzetünk, hiszen leegysze
rűsítve a dolgot: nincs az a pénz ami elég len
ne, ám mégis szerencse, hogy van szerelésünk, 
lesz egy gyönyörű, új pályánk. Ősztől ismét 
vállaljuk a megmérettetést a „megye egy "-ben. 
Ugyanakkor természetesen minden szponzorra 
nagy szükségünk van, és ha már őket említet
tem feltétlenül köszönet já r  minden bennünket 
támogatónak, akik például lehetővé tették a 
bajnokság befejezése utáni záróvacsorát, ahol 
a labdarúgó szakosztály összes futballistája  
részt vett, és érezhettük, hogy Algyő szinte 
minden vállalkozója támogatja a csapatot.

Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról 
a 200-300 emberről sem, akik mindig ott vannak a 
meccseken és szurkolásukkal segítik a csapatokat 
a minél jobb teljesítményhez. Egyébként terveink 
közt szerepel az is, hogy az őszi szezontól kezdve 
a Játékosok pontpénzt fognak kapni, de csakis 
szponzori keretből, és természetesen csak a meg
nyert mérkőzések után. Hangsúlyozom, hogy ez a 
díjazás nem nagy összeg lesz és csakis a szponzort 
támogatásból lehet ezt megoldani.

Ugyanakkor nem kizárólag szponzori díjak
ból tartjuk fenn  magunkat, hiszen az Algyői 
Sportkör (melynek csak egy része a labdarúgó 
szakosztály) a helyi önkormányzattól kapott 
erre az évre 500 ezer forintot, ezen kívül egy 
sporttámogatást is megpályáztunk, és így kap
tunk 100 ezer forintot, 100 ezer forintot adott 
a Takarékszövetkezet is és 250 ezer forin t jö tt 
a Petrolszerviz Kft.-től, amely támogatásokért 
szintén hálásak vagyunk.

Tehát, csak azt tudom mondani, amit már 
említettem: ebben a csapatban több van, mint amit 
a mostani bajnokságban nyújtott és mindenképpen 
az a célunk, hogy afiúk a maximumot adják ősszel 
és tavasszal is az új bajnoki szezonban.

Zombori Mónika
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Az QsqyeViek Baráti Köre találkozója elé

Kedves Ősgyerí Barátunk!
Szíves tudomásodra hozzuk, hogy az Ősgyevi- 

ek Baráti Köre tagjainak szokásos éves találkozóját 
az idén július 26-án (szombati napon) rendezzük 
meg. A vezetőség véleménye szerint a színhelyet 
tekintve erre a Gyevi Kócsag nevű üdülőhajó kínál
kozik a legalkalmasabbnak.

A programot a következők szerint kívánjuk 
lebonyolítani:
• 13 órától találkozás és ismerkedés az üdülőhajó 

fedélzeti részén (a hajó a régi kompjárásban van 
kikötve, ahova a volt Dévai, a mai Komp utcán 
át lehet eljutni);

• 15 órakor különhajóval kirándulás Mártélyra, 
ahol kb. egy órát töltünk el és visszaérkezés 18 
órakor (az útiköltség 200 Ft személyenként, de 
a résztvétel nem kötelező). Az itthon maradók a 
Tisza gátján elsétálhatnak a templomig a búcsú 
helyszínére, vagy a Gyevi Kócsagon pihenhet
nek, esetleg más elfoglaltságot kereshetnek ma
guknak;

■ 18 órakor gyűlés keretében az üdülőhajón Kar- 
sai László elnök tájékoztatást ad az ÖBK elmúlt 
évi tevékenységéről, és Algyő önállóvá válásának 
helyzetéről rövid áttekintést ad dr. Piri József 
önkormányzati képviselő. Ezt követően a tagság 
észrevételeinek és javaslatainak előterjesztésére 
kerül sor;

• 19 órakor csoportos fényképfelvételek készítése 
az ÖBK tagjairól, de családi és baráti csoportké
pek is összehozhatok;

OA
• 19. órakor vacsora az üdülőhajón, amelynek 

során szabadszedéses marhapörkölt (paprikás) 
burgonyával vagy kagylótésztával, savanyúság
gal és fehér gyevi kenyérrel lesz fogyasztható (a 
vacsorát Borza József ÖBK-vezetőségi tag bog
rácsban főzi, amit menet közben meg lehet kós
tolni). A menü ára 350 Ft személyenként, amit 
előre kérünk majd befizetni. — A fogyasztott 
italféleségek árát a felszolgáló pincéreknél min
denki saját maga rendezi;

• a vacsorát követően beszélgetés, zenehallgatás 
és egyéb szórakozási megoldások között lehet 
választani, kinek-kinek kedve és ízlése szerint.

Egyébiránt a vezetőség szeretné remélni, hogy 
a tervezett programot az ÖBK tagjai jónak tartják 
és maradandó emlékekkel lesznek gazdagabbak 
ezen hamisítatlan Tisza-parti találkozó után. Ter
mészetesen a program bármelyik részéről távol 
lehet maradni, ill, menet közben minden további 
nélkül el lehet távozni.

Ugyanakkor a jó előkészítő munka érdekében 
kérjük a mellékelt Jelentkezési lapot kitölteni és a 
csatolt borítékba elhelyezve, felülbélyegezve visz- 
szaküldeni, valamint július 15-ig az igényelt va
csora árát és a hajókirándulás díját a mellékelt 
postautalványon feladni, vagy Bakosné Fekete 
Mária (Algyő, Kastélykert u. 100/A) gazdasági fe
lelősnél személyesen befizetni. Postai feladás ese
tén a közlemények rovatában a befizetések rendel
tetését szíveskedjenek feltüntetni.

Szabadjon itt arra is utalni, hogy aki még 
valamilyen ok miatt nem rendezte az ez évi ÖBK- 
tagdíját, (200-300 Ft családonként) azt most az 
egyéb befizetésekkel együtt megteheti. Egyébként 
ezekből fedezzük a szervezeti élet kiadásait, mint 
pl. ennek a találkozónak rendezési költségeit.

Végezetül az örömteli találkozásig szeretettel 
köszöntjük az ÖBK-tagjait és jó egészséget, szemé
lyes életükben pedig minden jót kívánunk a ré
szükre!

Baráti üdvözlettel:

Karsai László Dombi Gyula
ÖBK-elnök ÖBK-titkár

GYEVI háztartási bolt 
Algyő, Szamóca u. 24.

(Templomtól 6 0  m -re)
NYITVA TARTÁS:

H—P: 8— 17 óráig; Szó.: 8— 12 óráig

AZ ÉV AKCIÓIA!
TRINÁT MAGASFÉNYÜ 

FEHÉR ZOMÁNC 
MOST 30%-kal OLCSÓBBAN! 

1 literes 700,- Ft 
(Amíg a készlet tart.)

Biopon hajdú mosópor 1,6 kg 499,-
Perlux Lemon mosópor 3,6 kg 840,-
Ultra viola mosópor 2,4 kg 485,-
Coccolino 1 1 öblítő konc. (kék) 380,-
Ambre solaire naptej 1150,-
(20 védőfaktoros)

Áraink július 31 'tg érvényesek. 
Szeretettet Várjuk Önt is.
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Algyői Hírmondó: Képviselő úr, régóta él 
már ez a probléma, milyen próbálkozásokat 
tettek az átkelés biztonságosabbá tételének 
érdekében?

Dr. Piri József: Először 1992 első félévében 
kerestük meg levelünkkel Szőke Péter alezredes 
urat, Szeged rendőrkapitányát az 1991-es évben 
történt 2 halálos és több koccanásos baleset bekö
vetkezése miatt. A közúti híd feljárója és a Téglás 
utcai csomópont közötti szakasz állandó jellegű 
sebességkorlátozását kértük.

A. H.: Végül is nem kerültek ki azok a 
sebességkorlátozó táblák. Miért nem, mi volt 
az indoklás?

Dr. P. J.: A rendőrség megkeresésére a KPM 
1992 szeptemberében kelt levelében leírta, az ál
landó sebességkorlátozást nem tartja indokoltnak, 
a kért gyalogos-átkelőhely létesítésére a szakmai 
véleménye a következő volt: „a várható bekerülési 
költség nagyságrendjét értékelve meg kell állapíta
ni, hogy azok nem állnak arányban a csomópont 
alárendelt irányból jelentkező forgalmi Igényekkel, 
így ezekkel a megoldásokkal nem lehet számolni.” 
Közben a 47-es számú főút rehabilitációjával 
összefüggésben egyeztetést tartott, ahol megállapí
tásra került, hogy a veszélyes csomópontok meg- 
nyugtató rendezése csak beavatkozással oldható 
meg.

A. H.: Ez a próbálkozás tehát nem sikerült, 
mi volt a következő?

Dr. P. J.: 1994 szeptemberében Szeged jegyző
jét kerestük meg sürgős Intézkedését kérve az 
újabb halálos balesetek bekövetkezése miatt. A 
Műszaki Iroda egyeztetést hívott össze, ahol a KPM 
nyilatkozatában leszögezte, a kétszer két nyomtá
vú szélesítés a gyorsabb áthaladást biztosítja, de 
az ide vonatkozó KsRESZ-szabályok megszegése a 
szabálytalan közlekedési magatartás eredménye 
és ez önmagában nem kérdőjelezi meg a jelenleg 
érvényben lévő forgalomszabályozás célját. Indo
kolatlan lenne a sebesség Jelentős korlátozása, 
vagy a komoly költségkihatással járó gyalogos-át
kelőhely létesítése.

A közben eltelt időszakban a Rendőrkapitány
sággal és a III. Rendőrállomással folyamatosan 
levélváltásra került sor, az ellenőrzések gyakorisá
gának növelése érdekében.

A. H.: Sem a rendőrség, sem a KPM nem 
segített. Hová lehetett még fordulni ebben a 
helyzetben?

Dr. P. J.: A szegedi közgyűléshez. 1994 decem
beri közgyűlésen elhangzott interpellációmra a 
KPM már úgy nyilatkozott, hogy a már elhelyezett 
figyelemfelhívó táblák sem hozták meg a várt javu
lást, így elismerte: „megállapítható, hogy a közle

kedés-biztonság érzékelhető javulása csak a cso
mópont rendezésével érhető el.”

A. H.: Ezzel a beismeréssel jó irányba in
dultak a dolgok?

Dr. P. J.: Igen, ha nem Is azonnal. 1995 no
vemberében elkezdődtek a tervezési előkészületek 
a csomópont átépítéséhez. Megegyezés született, 
hogy „gyalogosvédő, szigetes megoldás, közvilágí
tás kiépítésével és a szükséges Járdák megépítésé
vel” kell a munkálatokat elvégezni. A tervek elké
szültek, a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet 
1424-19/ 1996. számon azt engedélyezte.

A. H.: A tervek tehát elkészültek, de az 
építkezés nem indulhatott meg a szükséges 
anyagi fedezet nélkül.

Dr. P. J.: A 24 millió forintos tervezett bekerü
lési költség egyik felét a városnak, a másik felét a 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
nak kell állnia. A közgyűlés a rájutó pénzt meg is 
szavazta, de amint megtudta a minisztérium eluta
sító döntését, el is vette. így álltak a dolgok, amikor 
az a két halálos baleset történt két nap alatt. 
Ennek hatására sikerült kilobbyzni mind a város
nál, mind a minisztériumnál a szükséges 12-12 
milliót.

A. H.: Ezzel most már a tervek és az anya
giak is rendelkezésre állnak. Mikor lesz a terv
ből valóság?

Dr. P. J.: Hátra van még a törvényben is előírt 
pályázati procedúra, majd azonnal kezdődhet az 
építkezés. Mindent egybevetve az ősz első felében, 
szeptemberben vagy októberben már sokkal na
gyobb biztonságban lehet átkelni a 47-esén a Tég
lás utcánál.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mennyit ér egy emberélet? Ezt a kérdést az 
évszázadok során sokszor feltették már. A jóérzésű 
humanisták mindig hevesen tiltakoztak: az embe
rélet oly sokat ér, azt pénzzel nem lehet kifejezni. 
Pedig a gyakorlat sokszor nem ezt mutatja. Jelen 
esetben 7 emberélet ér 24 millió forintot.

Varga Levente

KÖVETKEZŐ OLDALON A 47-ES TÉGLÁS U.-I 
KERESZTEZŐDÉS VÁZLATA LÁTHATÓ.

KÖZÉLET! KLUB július 9-én, 18 órakor a Falu
házban. Téma: 1. Szemétszállítás. 2. A 47-es út 
és Téglás utca kereszteződésének átépítése. 3. 
A velállás jelenlegi állásása.

JUI.IUS



A Faluház irodalmi pályázatának 3. helyezettje

Igaz mese az öreg ház titkárét

Szép tavaszi reggel van. Kisfiam reggelijét maj
szolva ül az asztalnál. Ötéves kis fejében ezer 
kérdés merül fel.

— Anya! Az asztalunk régi?
— Igen kisfiam, még dédié volt — válaszolom,

— egyél, mert elkéstek az oviból!
— Anya! És a házunk? Az is régi?
— Igen kicsim, a házunk öregebb apánál és 

anyánál is.
Leülök mellé.
— Ha akarod mesélek róla.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

házikó. Abban lakott Öregapó és Öreganyó. Boldog 
kis házikó volt az, tele élettel. Tavasszal tulipánok 
nyíltak a kertjében, nyáron cicák hűsöltek a ház 
előtti pádon, télen vígan ropogott a tűz a cserép
kályhában, és a kémény vidáman füstölgött.

Egy szép napon aztán Öregapó beteg lett, és 
nemsokára meghalt. Magányos lett Öreganyó nagyon, 
nem találta helyét a házikóban. Elhatározta, hogy 
elköltözik a gyermekeihez. így is történt, és a kicsi ház 
egyedül maradt. Teltek, múltak a napok, és egyre 
szomorúbb lett. Becsukta ablakszemeit, és sokat sír- 
dogált. Könnyeitől mállani kezdett a vakolat, omladoz
tak a falak, egyre elhagyatottabbá vált...

— Mehetünk kisfiam? — lépett Apa a konyhába.
— Még nem! Nem fejeztük be a mesét! — 

mondja Peti.
— Ha hazaértél az oviból, elmesélem Neked. — 

vigasztalom megsimogatva kócos fejecskéjét.
— De Anya! Addig szomorú lesz a házikó! A mi 

házunk is szomorú?
— Nem kisfiam, nem szomorú. A mi házunk

nak titka van!
— Titka? — csodálkozik rám nagy szemekkel.
Igen — súgom neki —, ha hazajöttél, elárulom.
— Jó Anya, ez a mi titkunk lesz! — súgja 

vissza, és már szalad is.
— A mienk — integetek utána.
Hamarosan pici fiam, Gergő is felébred. Nagy

az izgalom, ma lesz az óvodai beiratkozás. Össze
készítem az iratokat, és már indulunk is.

Állunk az igazgatónő előtt, átnyújtom a papí
rokat. Személyi igazolvány, orvosi igazolás, szüle
tési anyakönyvi kivonat.

— Mikor született? — kérdi kedvesen az igaz
gatónő.

— 1994. augusztus 16-án. — válaszolom.
— Hol?
— Szegeden — mondom tétován, és lesütöm a 

szemem.

Siklik a toll a papíron, látom ahogy beírja az 
adatot: születési helye: Szeged.

Csak állok ott lesütött szemmel, és szégyellem 
magam. Ez így nem igaz, ez az adat téves. Hiába 
válalnám, mondanám büszkén:

— Algyőn született! Az én fiaim Algyőn szület
tek!

Hallgatok. A papír az hivatalos, a papír az 
mást mond, A születési anyakönyvi kivonat.

— Anya! Gergő! — összerezzenek. Petikém 
szalad felénk kitárt karokkal.

— A titkot nem felejtetted el ugye? — súgja.
— Hogyan felejthettem volna el? — nyomok 

puszit maszatos pofijára.
— Köszönöm, rendben van. — nyújtja felém 

az iratokat az igazgatónő.
Kézenfogom a fiúkat, s indulunk hazafelé. 

Ebéd közben folytatom a mesét:
A házikó nagyon szomorú volt, ám egy szép 

napon nyílt a kapu. Egy fiú és egy lány lépett be 
rajta. Végignézték a ház minden zeg-zugát, sokáig 
beszélgettek, majd elmentek.

— No, — gondolta a házikó — itt a vég!
Ám a fiú és a lány másnap is eljöttek. Szer

számokat hoztak, leszedték az omló vakolatot, 
kijavították, lemeszelték a falakat, lefestették az 
ablakokat. A kicsi ház szinte kivirult. A fiatalok 
hamarosan be is költöztek. A házikó boldog volt, 
mert titkon tudta, hogy a fiatalok babát várnak.

Egy éjszaka rosszul lett a lány. A fiú szaladt 
mentőt hívni, de mire hazaért, már megszületett a 
baba. Egy gyönyörű kisfiú. Mindenki nagyon örült, 
de az orvosok a kórházban tétován néztek össze.

— Intézeten kívül született, nem adhatunk 
születési anyakönyvi kivonatot! — mondták.

Szerencsére a mentős fiú ismerős volt, próbál
ta menteni a lányt:

— Későn értünk 1 Túl gyorsan jött a baba!
— Jó, — enyhült meg az orvos — felvesszük 

az adatokat. Született: 2950 grammal Szegeden ...
Telt, múlt az idő. A baba szépen fejlődött, 

hamarosan járni, beszélni kezdett. A kis család 
Izgalommal várta a kistestvér érkezését. Egy hűvös 
augusztusi hajnalon, ott az öreg ház ódon falai 
között megszületett a másik kisfiú is. A kórházban 
a doktorbácsi felvette az adatokat: Született Sze
geden, VIII. 16-án.

Csak Apa, Anya és a házikó tudja a titkot, 
hogy azok a fiúk hol is születtek valójában.

Szép tavaszi nap van. Fiaim ülnek az asztalnál 
levesüket kanalazva. Okos kis fejükben ezer gon
dolat. Tudják az öreg ház titkát. Tulipánok moso
lyognak be az ablakon.

Gálné Nagy Ildikó



ISKOLÁI HÍREK

1 km-es futás (tanár—diák ) eredménye:
1. hely: Ficsór Barnabás, pedagógus; 2. hely: 

Penczinger Tamás, 8/aoszt.; 3. hely: Pál Mariann, 
7/a oszt.; 4. hely: Horgosi Zsolt, 7/a oszt.; 5. hely: 
Kovács Péter, 7/b oszt.; 6. hely: Belovai Csaba, 6/b 
oszt.

Az iskolai kosárlabda-mérkőzéseket az 5/a, 
6/a és 7/a osztályok tanulói nyerték, labdarúgás
ban a 8/b győzött.

FOCI KUPA eredményei:
1. hely: HVCS (A csapat tagjai: Engi Krisztián, 

Gárdián Lajos, Gárdián Zoltán, Kismárton Zsolt, 
Kószó Tibor, Köles Zoltán, Fodor Tibor, Szélpál 
István, Temesvári Gábor.)

2. hely: UNICUM (A csapat tagjai: Ambrus 
Péter, Bugró Ferenc, Bugró János, Kövesi Károly, 
Kocsis Róbert, Szabó Zoltán, Százi Máté.)

3. hely: Cseles Csigák (A csapat tagjai: Bog
dán Gábor, Tóth József, Daróczi Gábor, Farsang 
László, Varga Zsolt, Varga Róbert, Kovács József.)

4. hely: Sólymok (A csapat tagjai; Babinyecz 
Csaba, Boldizsár Tamás, Gonda Attila, Lele Dániel, 
Gercsó Péter, Rénes Lóránd.)

5. hely: Red Bull W (A csapat tagjai: Hegedűs 
Attila, Fábián Zoltán, György Dénes, Kovács Péter, 
Sebők László, Udvari Péter.)

6. hely: Szamos FC Algyő (A csapattagjai: Kiss 
Márk, Nokta Zsolt, Nokta Norbert, Vízi Dávid, Bol
dizsár Péter, Balogh Norbert, Savanya Ferenc, Szi
lágyi Szabolcs.)

Gólkirály: Varga Zsolt. Legjobb játékos: Kószó 
Tibor. Legjobb kapus: Kovács József. A legszimpa
tikusabb csapat: Szamos FC Algyő. Játékvezető: 
Beck Gábor.

„Péntek 13" Vándorkupa
KOSÁRLABDA KUPA eredményei:

1. hely: A „Tanárok" csapata (Tagjai: Ficsór 
Barnabás, Nagy Grácsik Emese, Szabóné Kálmán 
Mária, Barta Edit, Vass Éva, Gyenes Gábor, Lantos 
Tibor, Varga Ágnes.)

2. hely: Az „X" elnevezésű csapat (Tagjai: Tóth 
Gábor, Pál Mihály, Békés István, Horváth Roland, 
Ambrus Dániel, Kovács Andor.)

3. hely: Algyő Heat (Tagjai: Terhes Zsolt, Százi 
Máté, Koritár Gabriella, Koritár Andrea, Csanye- 
'ácz Tamás, Matovics Csaba, Matovicsné Süli Za- 
xar Bernadett, Horváth Henrik.)

4. hely: Vatuci (Tagjai: Kiss Tímea, Kiss Krisz
tina, Gubacsi Rita, Lantos Gabriella, Magosi Krisz
tina, Szalai Zsuzsanna, Tóth Mihály, Kovács Ró
bert, Boldizsár Tamás.)

5. hely: Rollerek (Tagjai: Pál Szilvia, Biczók 
Csaba, Gulyás Anita, Molnár Melinda, Matovics 
Tímea, Varga Zsolt, Szalontai Róbert.)

Következő meccs időpontja: 1998. március 
13., péntek. — A kupát az viheti el, aki három 
évben nyer.

Varga Ágnes
testnevelő

▼ ▼ Y ▼ ▼

Algyői Napok —  Ismerd meg a 750 éves Szegedet! —  

Vetélkedősorozat
Idegenvezető: Koritár Andrea, az Express Uta

zási Rt. munkatársa, fogadta az iskola tanulóit, 
áttekintést adott városunk történetéről.

A vetélkedőn a következő eredmények szület
tek: 1. hely: 8/a osztály; 2. hely: 7/a osztály; 3. 
hely: 5/b osztály.

A jutalmazás célja a közösségteremtés volt 
(mozijegy, pénzjutalom, melyet fagyizásra fordít
hattak).

A Szeged—Algyői Általános Iskola köszö
netét mond mindazoknak, akik az Algyői Na
pok rendezvénysorozat sikeréhez hozzájárul
tak: MÓL Rt., mint fő támogató; Algyői Ált. 
Iskola Alapítványának és Szülői Munkaközös
ségének tagjai, valamint minden segítő szülő; 
Bajusz János; Baranyi Ferenc, a Rauch terü
leti képviselője; Csanyevácz Tamás; Csúri Sán
dor; Gyevi Háztartási Bolt, Képíró Ildikó; Lan
tos Tibor; Napfény ABC dolgozói; Pál Sándor - 
né; Rétfalvi Róbert; Samu Sándorné; Varga 
Antal.

A jövőben is számítunk segítségükre, öröm
mel látunk mindenkit iskolai rendezvényeinken!

Az Algyői Általános Iskola 
nevelőtestülete

Iskolánk büszkesége
FEKETE ERZSÉBET 7/b osztályos tanuló 

Spártában rendezett nemzetközi diákolimpián
4. helyezést ért el súlylökésben. A versenyzők 
között ő volt a legfiatalabb. (Csak 3 cm-rel maradt 
le a dobogóról.)



Betty TraVers

Tizenkét étf után
7. rész

Jó másfél óra múlva kulcszörgést hallottak. 
Lu kiment, hogy köszönjön az anyjának.

— Anya, képzeld el, vendégünk van. — újsá
golta boldogan. Betti el nem tudta képzelni, hogy 
kiről van szó, de volt egy baljós előérzete.

— Komolyan? És ki az? — érdeklődött, mialatt 
kipakolL a konyhában.

— Az a bácsi, akivel beszélgettél a múltkor a 
buszon. — mondta a fiú. Betti leejtette a narancso
kat a földre. — Úristen! Lajos itt van. — ez zakatolt 
az agyában. Másra nem is bírt gondolni.

— Jaj, de ügyetlen vagyok. Lu, segíts légy 
szíves. — szólt a fiának, aki azonnal ott termett és 
összeszedte a szétgurult gyümölcsöket.

— Hányszor mondtam neked, hogy ne engedj 
be senkit amíg én nem vagyok itthon. — rótta meg 
a fiát.

— Szia Betti. Én mondtam neki, de ő mégis 
beengedett. Ne haragudj rá ezért. — mondta Lajos, 
aki éppen abban a pillanatbn lépett be a konyhába.

— Az én gyerekem, nem a tied. — vágta rá 
Betti. Ez a kijelentés szíven ütötte a férfit.

— Oké, megértettem. Beszélhetnénk?
— Ha akarod. Gyere, bemegyünk a dolgozó- 

szobámba. Lu, te menj csináld meg a leckét. Nem
sokára megyek én is. — mondta a lány, majd 
megpuszilta a gyerek arcát, Lajost pedig betessé
kelte a szobába.

— Parancsolj, foglalj helyet. Mit akarsz? — 
kérdezte a lány, miközben leült a férfivel szemben 
egy fotelba.

— Milyen kedves fogadtatás. Mire véljem?
— Tudod te azt nagyon jól. ezek szerint még

sem vagyok annyira feledhető. Igazam van?
— Még mindig gyönyörű vagy. Mint akkor. 

Semmit sem változtál.
— Lajos ne beszélj mellé. A lényeget mondd, 

ha lehet.
— Egy büntetőjogász nem szereti a mellébe

szélést, ugye? Na mindegy. Betti, rájöttem hogy 
még mindig szeretlek.

— Mikor jöttél erre rá? Ma? Tegnap? Elég 
későn.

— Akkor, amikor elfutottál. Rájöttem, hogy 
nem voltam még ilyen szerelmes soha. Igenis 
jelentett nekem az az éjszaka valamit. Mindent 
ami gyönyörű. Sosem volt szebb élményben ré
szem. Akkor hazudtam neked. Nem mertem 
bevallani az igazi érzéseimet. Egy gyáva alak 
vagyok. Elismerem.

— Tudod mennyire rosszulesett az, amit

mondtál nekem azon az utolsó délutánon? 
Legszívesebben meghaltam volna szégyenem
ben! Szerettelek. Nem volt senki az életemben 
utánad. Két emlékem maradt tőled, Az egyik: 
„Szeretlek, úgy ahogy más nem szerethet.” So
ha senki nem mondott nekem ennél szebbet. 
A másik emlék Lui. Rólad neveztem el. Már 
olyan mint te vagy.

— Lu tényleg az én fiam? Komolyan? Nem, 
nem is merem elhinni. — a férfi lehajtotta a fejét. 
Szemében könnyek csillogtak.

— Egy szemet alak vagy, de egyetlen fiam apja 
és szeretlek. — lépett oda hozzá a lány. Tizenkét 
év után újra egymáshoz simultak, megismétlődött 
az a felejthetelen csók.

— Betti leszel a feleségem? Azt hiszem még 
nem késő. Vagy még mindig nem akarsz férjhez 
menni?

— Azt hiszem, feladom ezt az elvemet. Öröm
mel leszek a feleséged. Szeretlek.

Egy hónappal később:
Lajos még mindig nem tudta felfogni, hogy 

végre igazi családja van. Nagyon, nagyon boldogok 
voltak így hármasban. Most éppen Luval voltak 
otthon. Vacsorát főztek és Bettit várták. A lány 
megígérte, hogy fél hétre hazaér. Már háromne
gyed volt és Betti sehol. Lajos lement a ház elé, 
hogy ott várja. Az utcán nagy csődület volt az 
útkereszteződésben. Mentőautó villogott.

— Biztos valami baleset. — gondolta Lajos, de 
hirtelen félelem fogta el. Közelebb ment a tömeg
hez. Az aszfalton egy nő feküdt.

— Istenem! Ez Betti! Engedjenek, a feleségem!
— mondta és félrelökve az embereket, a feleségé
hez rohant. Óvatosan karjába emelte a mozdulat
lan testet.

— Betti, ébredj fel! Én vagyok az. — suttogta, 
de már maga sem hitt abban, hogy a lány hallja őt.

— Meghalt uram. Azonnal. — mondta a men
tős.

— Nem, nem igaz! Nem lehet igaz! — kiáltotta 
Lajos magánkívül. Egyszerűen nem tudta felfogni. 
Most, hogy minden rendbejött. Kibékültek és az 
Isten hagyta, hogy ez megtörténjen. — Mi lesz 
Luval? — hasított az agyába.

— Miért? Miért? Hiszen szerettem. — zokogott 
hangosan. Vetett még egy pillantást felesége arcá
ra. Betti mosolygott.

„Szeretlek úgy, ahogy senki más nem szeret
het..."

(Vége!)



Háziorvosok július havi rendelési ideje
Július l —4-ig

,308 -

13-
12ou óráig: dr. Ősi Ibolya
1 —30  ̂ '. .-17 oraig: dr. Zaránd Rózsa

Július 7— 11-ig
8-

,30
-1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 17JIJ óráig: dr. Ősi Ibolya

Július 14— 18-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 21—25-ig
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Július 28—21-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya

Július 14— 25-ig dr. Ősi Ibolya, 
július 28-tól dr. Zaránd Rózsa 

szabadságon van

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt 
tájékoztatja Önt

dR. TÓTh Máría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 7 .  jú liu s  t a v i  r e n c Ie Lé s e

+

+

01— 04-ig 
07— 11-ig 
14— 18-ig 
21— 25-ig 
28— 31-ig

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

Július 31-étt dr. Tóth Máriát 
dr. Józsa Csaba helyettesíti

+

|  A  H A L L A I  és T Á R S A  B T. vállaüa
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Számviteli szolgáltatás
• pÉNZTÁRkÖNyV, NAplÓfŐkÖNyV VEZETÉSE

• kETTŐS kÖNyWEZETÉS

• bÉRSZÁMfEjíÉS, TB-ÜqyilNTÉZÉS

• AdÓbEVAllÁSok, MÉRlEqEk kÉSZÍTÉSE

cr Üzletviteli tanácsadás
• Üz Ie í Í TERVEk, hÍTElkÉREllVtEk, 

pÁlyÁZATok ElkÉSZÍTÉSE

«
♦
I
I  

I

I

I I M m

Több éves szakmai gyakorlattal, 
felelősségvállalással.

Ba r t ó Ií  B éLa u . 2 5 .

TeIeFoin: 417-510 
d u .: 2 - 6 - i q  Álluivik

AZ ÖlNÖk RENdElkEZÉSÉRE.

I
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I
I
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Miért jó  a szolárium?

S u g a ra iv a l  k épződ ik  a  D-vitamin, 

s z é p  barna, tisz+a bőrt varázso l,  

bőrbetegségek/ kiütések, 
pattanások  ellen kiváló, 

segíti a m é rg e z ő  a n ya gok  

k ivá lasztását, a  sejtek 

a n y a g cs e re - fo ly a m a ta  felgyorsul, 
üdítően kát a z  izm okra, Ízületekre, 

csontokra, jó  katással van 
a z  id eg ren d sze rre ,  

kellemes, jó k ö zé r z e te t  biztosít.

BARNULJON NÁLUNK GYORSAN, 
SZÉPEN, KELLEMESEN!

ALGYŐ, 
Faluház 

de.: 9— 12 óráig- 
du.: 16— 20 óráig

JÚLIUS



Redőny, reluxa,..harmonikaajtó készítését vállaljuk. 
Boldizsár József A lgyő , Bartók Béla u. 28. Telefon: 
(06-62) 345-461, (06-30) 530-395

Szegeden, Alsóváros frekventált helyén, 2 éves, 6 la- j 
kásos társasházban, 86 m2-es, exkluzív kivitelű, tető- ; 
teres, 4 szobás, két fürdőszobás, két WC-s, gardrobos, ! 
telefonos, kábeltévés, egyedi gázfűtéses lakás eladó ; 
vagy  elcserélhető kisebb hasonlóra. Irányár: 6,5 millió 
R  Telefon: 62-441-241. '

Köszönetét szeretnék mondani, annak a becsületes 
megtalálónak, aki a talált női M O N TA IN B IK E  biciklit 
leadta az A lgyő i Rendőrségen!

Vajna család

Bartók Béla utcában 140 m 2-es előkertes, angol típusú 
társasházrész garázzsal eladó. Érdeklődni: 417-086.

Téglás utca 5. számú ház elől ellopott kerékpáromat 
visszavásárolnám. A lgyő , Kosárfonó u, 63.

egyedülálló nyugdíjas

KERESEM a biciklimet! Eltűnt június 21-én a 
Tüskevár u. 21. sz. ház udvarából. Személyleírása: 
Forest márkajelzésű, női, fehér.

■ Értesítem kedves betegeimet, hogy július 25-től ■
■ augusztus 20-ig szabadság miatt a rendelésem j
I szünetel. I
• ■ 

j Dr. SZÍJÁRTÓ  M Á R T A  j
j Fog- és szájbetegségek szakorvosa j
I Rendel: A lg yő , ;
| Kosárfonó u. 43. |
! kedd—csütörtök: 4—6 óráig j
■ i
1 .................. ............................................................................................. . . . . . . . J

K L Q Y Q 2  B í i C S í i  

1997
Július 22-én, 18 órakor:

Xiálíítás megnyitása
B a la s s i ^M ^rian n a  

Július 25-én, 18^  órakor:

Jíangverseny a templomban.
Július 26-án, 20 órakor:

s z N w a - f B d c

M ű s o ^ i AKKOVOLJS  M o d e ll  

és X a n c s tú d ió  m u só ra

— n y itó tá n c

— v id á m  ve té lk e d ő

— tán cb e m u tató

2 e n e : £^ve^g^*een e g yü tte s . 

V a c s o ra : s z a b a d  s z e d é s e s  b o g 

rá c s o s  m a rk a p ö rk ö lt , s a v a n y ú 

ság/ sütem ény.

B elépő: 500 F t
va cso rá v a l együtt: 800 Ft.

Július 27-én, 16^° órakor:

DÁenettánc
B ü c s ü té r— K a s té ly k e rt  w.— C\é.~ 
z a  u.

17^° órakor:

Jiéptáncgáía
a  F a l  w káz s z a b a d té r i s z ín p a d á n .

j f  LAKÁSKASSZA

Július 9-én a  Közéleti klub- 
bán az első Általános Lakás
takarékpénztár Rt. részéről 

ÁBRAHÁM ISTVÁN ügynök ismerteti a LA
KÁSKASSZA lakás-takarékpénztári lehe

tőséget. A feltett kérdésekre 
a helyszínen válaszol.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős ldadó: dr. Piri József• Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János. 

Varga Levente. Karsal Lászlóné. Kis Mlhályné. Zombori Móni. Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a d d k b z  Kr*. Nyomdájában. 1000 példányban.

JÚLIUS


