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Algyő község napján

Idén második alkalommal ünnepelte a falu Algyő 
község napját. A jeles rendezvényt megtisztelte jelen
létével dr. Botka László, a megyei közgyűlés alelnöke; 
Deszk és Sándor falva polgármestere; Algyő jugoszlá
viai testvér települése, Martonos község küldöttsége; 
a község területén tevékenykedő cégek több képvise
lője; s természetesen sok-sok érdeklődő polgár.

Az idei ünnepség október 1 -jén, pénteken reggel 
szent misével vette kezdetét. A római katolikus temp
lomban Gyulay Endre megyéspüspök mondott misét, 
Délelőtt, a régi kézilabda pályán az algyői óvodások 
és iskolások tornabemutatójában gyönyörködhettek 
az érdeklődők. Az általános iskolában helyismereti 
vetélkedő, Európa nap tette emlékezetessé október
1-jét. Az Algyő múltját érintő kérdésekre a válaszolás 
jogát licitálással nyerték el a versenyzők, majdaGyevi 
bírót különböző stílusban adták elő. Az általános 
iskolai osztályok bemutatták az Európai Unió egy-egy 
tagállamát, az országokról tablókat készítettek. A 
bensőséges névadó ünnepség után Szivárvány óvo
daként nevezhetjük az algyői kisdedóvót. Sült András, 
a község nemzetközi hírű naiv festője, első díszpolgá
ra emléktábláját megkoszorúzták az algyőiek. A te
metőben pedig fölavatták a hősi halottak emlékmű
vét. (Dr. Piri József beszédét az 5. oldalon közöljük.) 
Az önkormányzati képviselő-testület ünnepi ülésén, 
a Faluházban a polgármester értékelte az elmúlt egy 
esztendő történéseit (tudósításunk: a 3. oldalon), 
majd kitüntetéseket, elismerő okleveleket adott át. (A 
kitüntetettek tevékenységének' rövid összefoglalója a 
2. oldalon olvasható.) A rendezvényt záró színvonalas 
ünnepi műsorban föllépett — többek között — a 
Bartók Kórus, Vámos Éva operaénekes, a Szeged 
Néptáncegyüttes, White Caffee dzsessz zenekar.

Algyő napján a Faluházban a Nyugdíjas Klub 
tagjainak munkáiból kiállítást rendeztek, a sárga 
iskolában pedig az Algyőt jellemző néprajzi ritka
ságokat, régiségeket mutatták be.

María Eder

Azt kívánom nektek...

Boldog és szerencsés idő járjon,
Kedves emberek, nektek én azt kívánom,
Mindig nevessetek, hisz az semmibe sem kerül,
A nevetés erőt ad, és a lélek felderül.

Nevetést kívánok, mert egészségesnek kell lenni,
Mert egészség nélkül nem tudunk semmit sem tenni, 
Ezért ma minden szájnak csak nevetnie szabad,
A nevetés jókedvre derít, és aki nevet, egészséges marad

Nevetést kívánok nektek irigység nélkül,
Mert a nevetés elégedettséget szül.
Nevetést a szépségért és nevetést az erőért,
Belülről fakadó nevetést, mert az kárpótol az évekért.

Mindenkinek sok szerencsét és sok szeretetet,
Vidám nevetésekkel átszőtt éveket.
Nevetést a szellemért és nevetést az érzékeknek,
Belülről fakadó, igazi nevetést mindenkinek.

Nevetést kívánok, ha sok a gondunk, bajunk.
Mert nevetéssel messzebbre juthatunk.
Nemes gondolatokra is csak nevetéssel jutunk,
Mert nevetve vitatkozni és veszekedni sem tudunk.

Nevetést kívánok, és egy kicsit jobb éveket,
A  gyerekeknek, és aki már élt hosszú életet.
Jó kedélyű nevetést, aminek nincs ára,
Igazi jókedvet, de nemcsak mára.

Egy nagy zsákot kívánok nektek, boldogsággal tömve, 
Megfelelő nevetést a megfelelő alkalomhoz kötve.
Boldog és elégedett időkre ébredjetek,
Igen, azt kívánom én nektek kedves emberek!

(A bajorországi település, Hebertsfelden és Algyő 
között öt éve létezik kapcsolat. Az egyik németországi 
kísérő felnőtt, Maria Eder írta nekünk a verset, melynek 
felolvasásával kedveskedett a nyári találkozón.)
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Atqyö kitüntetettjei: díszpolgári cím, érdemérem, elismerő oklevél

díszpolgár '99: Muncza Béla plébános
Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testüle- 

te nyilvánította október 1-jét a község napjává, s 
döntött a helyi kitüntetésekről is. A rendelet szerint 
az nyerhet el a díszpolgári kitüntető címet, aki huza
mosabb ideig Algyő érdekében kulturális, művészeti, 
közéleti, tudományos tevékenysége kapcsán érdeme
ket szerzett, s a községre jelentős hatással bírt.

A testület az Algyő Község Díszpolgára kitün
tetést idén Muncza Béla plébánosnak ítélte.

Algyő lakosai Jól emlékeznek Muncza Béla 
1964-1989 közötti tevékenységének jelentőségére. 
Arra, hogy a megelőző időszakban a vallás gyakor
lásától államilag és tervszerűen elriasztott hívőket 
a lelki, illetve a tárgyiasult napi problémák mellett 
közelítette meg. Életfilozófiája volt, hogy a konkrét 
munka minden lelkesítő beszédnél többet mond.

A nevéhez kötődik például a templom és a 
plébánia bekerítése, parkosítása; a templomto
rony felújítása, a tetőszerkezet új rézzel való borí
tása; a világítás felújítása, a harangozás elektro
mos megoldása; a festés a templomban és az oltár
kép felújítása. Muncza Béla lelkesen dolgozott az 
Algyő és népe című monográfiának a plébános 
tevékenységével összefüggő fejezeteinek kidolgozá
sán. A II. világháború halottainak az emlékére 
állított márványtábla személyes munkálkodásá
nak eredménye is. Valóságos kutatómunkát vég
zett hősi halottaink személyi adatainak és kilété
nek felderítése érdekében.

Mindezek mellett példásan helytállt hivatásában 
is. Hívei szerették, az állami vezetés elfogadta, sőt 
elismerően szólt munkájáról. Muncza Béla huszonöt 
évet töltött el Algyőn, 1989-ben Csömörre helyezték.

Muncza Béla munkájával is igazolta: a lelki 
megnyugvást már itt, a földön is el lehet érni.
Elismerő oklevél

Az elmúlt egy esztendőben nyújtott színvona
las teljesítménye elismeréseként díszoklevelet és 
pénzjutalmat kapott az Algyői Sport Kör, az Algyői 
Kézilabda Egyesület és a Móra Ferenc Népszínház.
Algyő Községért Érdemérem ’99

A Községért Érdemérem kitüntetettjei közéleti 
szerepet vállaló emberek. Olyanok, akik politikai ha
talomtól függetlenül a településért társadalmi vezető
ként, közéleti emberként, magánemberként sokat 
tettek.

Az önkormányzati képviselő-testület döntése ér
telmében idén Bakosné Fekete Mária, dr. Major József 
és Török Istuán vehette át tevékenysége elismerése
ként az Algyő Községért Érdemérem kitüntetést.

Bakosné Fekete Mária
Régi algyői családban 1932. szeptember 8-án 

látta meg a napvilágot Bakosné Fekete Mária. A 
munkája is Algyőhöz kötötte, hiszen 21 évesen Algyő 
Község Tanácsánál dolgozott. A Magyar Vöröske
resztnek 1958 óta tagja, többszörös kitüntetett vér
adó. Ugyanakkor az Algyői Takarékszövetekezet ala
pító tagja, bizottsági tag, majd küldött 1996-ig. Pár
huzamosan a Földműves Szövetkezetnek is tagja és 
küldötte volt 1965-1996 között. Algyőn a villany, a 
víz, a gáz és önköltséges bevezetésének aktív szerve
zője, 1990 óta az Ősgyeviek Baráti Körének tagja és 
1992 óta gazdasági vezetője. Az Algyői Hírmondó 
szerkesztőbizottságának 1991 óta tagja. A Nyugdíjas 
Klub vezetése számára állandó és folyamatos tevé
kenységet jelent. Az Algyői Nőegylet alapító tagjai 
között is ott tudjuk.
Dr. Major József

Fülöpszállásiból lett algyőivé Major József, aki 
1943. július 19-én született. A budapesti állatorvos- 
tudományi egyetemen szerzett diplomával Szegeden 
járási szak-állatorvosként kezdett dolgozni, Algyőre 
1973-ban költözött állatorvosként. Közéleti érdeklő
désének jeleként két ciklusban is elvállalta az állat
orvosok szakszervezetének Csongrád megyei elnöki 
tisztét. A Hazafias Népfront szegedi vezetőségében 
Algyőt képviselte. Részönkormányzati képviselőként 
dolgozott 1990-től 1998-ig, korábban a szegedi vá
lasztási bizottság elnöke volt, majd az algyői válasz
tási bizottság elnökévé választották. A sport iránti 
szeretete közismert: nyolc éven keresztül látta el az 
Algyői Sportkör elnöki teendőit. Közéleti tevékenysé
ge sokirányú, ezért tevékenysége annak ellenére is 
érzékelhető, hogy nem tagja a jelenlegi képviselő-tes
tületnek.
7örök István

Algyőn született 1930-ban Török István. Iskoláit 
Algyőn kezdte. Ismertsége és tanultsága arra késztet
te, hogy jelentkezzen az Algyő Község Tanácsánál 
meghirdetett pénzügyi előadói állásra. Ottani mun
kája mellett közgazdasági technikumi érettségit tett. 
A katonaidő eltöltése után gazdasági előadóként te
vékenykedett. Kapcsolatainak köszönhetően akkori
ban megyei forrásokból sikerült Algyő legfontosabb 
járdáit aszfalt burkolattal ellátni. A megyei, majd a 
szegedi városi tanács pénzügyi osztályán dolgozott - 
1990-ig, nyugdíjazásáig. A rendszerváltozás után, 
két cikluson át az algyői részönkormányzat képvise
lője volt. Algyőn az önállóvá válás egyik ösztönzője- 
ként is közismert személyiség. A civil szervezetnek, 
az Ősgyeviek Baráti Körének alapító tagja.
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Algyői Hírmondó _ _ _ _ _ _ _ ___ __________________________ _A

Október 1., mikor mérlegre kerül az önállóság és az elmúlt esztendő

Afalunap nem azonos a község napjával Algyőn. 
A falunap olyan több napos rendezvény, ahol a vidám, 
vetélkedés együttlét, a szórakozás, a sport áll a közép
pontban. A község napját Algyőn október 1 -jén tartják, 
mikor a falu ismételten elnyerte függetlenségét. E ben
sőséges közösségi ünnepen a rendezvények méltóság- 
teljesek, az ünnepi testületi ülésen a községi önkor
mányzat számot ad az elmúlt egy év történéseiről.

Az idei ünnepen a polgármester, dr. Piri József 
vont mérlegel.. De ebből a /  alkalomból az Algyői 
Hírmondó is a közelmúlt értékelésére kérte a tele
pülés első közjogi méltóságát. Két alapvető indoka 
látszott a település önállóságának — hangsúlyozta 
összefoglalójában a polgármester. Az egyik az 
ügyek önálló intézésének lehetősége, a település 
arculata formálásának igénye. A másik indok: a 
nagyobb léptékű fejlesztési igény, az anyagi és a 
gazdasági önállóság, aminek alapját a MÓL Rt. 
által megtermelt iparűzési adó jelentette.

Az önálló algyői társadalmi élet csírái már a 
Szegedhez tartozás időszakában is kialakultak — 
mondta a polgármester az ünnepi testületi ülésen —, 
de a civil szervezetek tevékenysége kiteljesedhetett, 
miután önállóvá lett Algyő. Azzal is igazolódott az 
önállóság értelme, hogy olyan kérdésekkel is foglal
kozhatunk, hogy például mit Jelent a lakosság nyári 
vízfogyasztása; ha virágosíthatjuk a falut; ha tudjuk, 
milyen sorrendben kell az utcákat burkolni; ha a 
szociális segéllyel támogatandók körét átlátjuk. De az 
is igazolja az önállóság értelmét, hogy a megyében 
szervezett „Szomszédolón” Algyő igen, de például a 
hasonlóképpen önálló néphagyományokkal rendel
kező Szőreg vagy Tápé nem tud bemutatkozni.

Algyő mint önálló település megtalálta helyét a 
megyében, a régióban — jelentette ki értékelő be
szédében dr. Piri József.

Az önkormányzat mint közszolgáltató olyan alap
vető, az itt élők mindennapjait befolyásoló feladatok 
megoldására hivatott, mint például az ivóvíz ellátás, 
a település tisztaság, a temetőszolgáltatás és a távfű
tés biztosítása; a tűzoltóság megszervezése; illetve az 
óvodai és az általános iskolai nevelés, az egészségügyi 
alapellátás feltételeinek megteremtése. Az önállóság
gal megnyíló előnyök között említette a polgármester, 
hogy a község önkormányzata megválaszthatja, egy 
adott feladat ellátására kit, mely szolgáltatót bíz meg. 
Ezért hozott létre saját céget, az Algyői Településüze
melési és -fejlesztési Kht.-t, de például a köztisztasági 
feladatok ellátására és a szemétszállításra pályázat 
segítségével választották szolgáltatónak a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft.-t.

Az önállóság az örökölt intézményrendszer mű
ködtetésének terhét is jelenti.

A helyben létező kapacitások kihasználása az 
egyik indoka annak, hogy a szennyvíztisztító nagysá
gához ki kell igazítani a csatornahálózatot Ennek és a 
csapadéküízelvezető-rendszernek a teljessé tételét el
sőszámú feladatának tekinti az algyői önkormányzat
— jelentette ki a polgármester. A problémák között 
említette, hogy nincs önálló rendőrőrs a községben.

A település működtetésének feltételei napról- 
napra változnak, ugyanakkor az algyői önkormányzat 
maga i.s fejleszt, hogy javuljon az itt élők életének 
minősége— kezdett az beruházási tervek indoklásába 
és vázolásába dr. Piri. Szerencsére az első két évben az 
adófizetésre alapozott elvárásaink teljesültek—fejezte 
ki elégedettségét Algyő polgármestere. Örvendetes, 
hogy az algyői vállalkozások száma naponta nő. Olyan 
nagyságrendű beruházásokról kellett-lehetett dönte
ni, mint a hasonló nagyságú településeken tíz eszten
dő alatt. Ám ezek megvalósítása óriási terheket ró a 
húsz fős polgármesteri hivatalra.

Algyő fejlődési iránya kötött, hiszen a Tisza 
jelentette természetes határ és az olajmező adta 
ipari határ adott, ezért minősült elengedhetetlen
nek élni a lehetőséggel: visszavásárolni a MÓL 
Rt.-től a volt barakk-tábor 18 hektáros területét. 
A Rákóczi-telepi volt tsz-központ megvásárlásának 
indoka pedig: a munkahelyteremtés. A polgármes
teri hivatal melletti kovácsműhelyt pedig azért bi
zonyult célszerűnek megvenni, mert abból a múlt 
emlékeit fölvonultató tájházat lehet alakítani.

Az önkormányzati képviselő-testület a beru
házások között fontosnak tartotta a községháza 
bővítését, ami október végére lesz kész. Ennek az 
évnek az eredménylistáját növeli, hogy új focipálya 
épült, bekerítették a labdarugó pályát, elkezdik a 
sport öltöző fölhúzását. A Ladik, a Keszeg utca, a 
régi futballpálya területének közművesítése októ
berben elkezdődik, hogy ott építkezésre alkalmas 
telkeket értékesíthessen az önkormányzat. A főtér 
kialakítását lapunknak adott értékelésében rend
kívül fontosnak ítélte a polgármester. A Jövő év 
tavaszán indulhat a Faluház bővítése.

Algyőn pillanatnyilag az okozza a legnagyobb 
gondot, hogy mindent szeretnének nagyon gyorsan 
megcsinálni. Ugyanakkor aggasztó az önkormányza
tok gazdálkodásának bizonytalansága. Ilyen léptékű 
feladatvállalás és fejlesztés mellett a község közéleté
ben kiemelt szerep jut a toleranciának. „De azt ne 
csak tőlünk várják el, hanem az önkormányzat iránt 
is tanúsítsák” — fejezte ki óhaját dr. Piri polgármes
ter, aki hangsúlyozta: új hangvételű társadalmi pár
beszéd indul el a társadalmi szervezetekkel.

A lakosság és az önkormányzat véleménye 
ugyanaz: előnyére vált Algyőnek az önállóság.
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Önismereti tréning
Az iskoláskor egyik legnagyobb lehetősége — 

az oktatás mellett — azoknak a személyiségfejlődé
si problémáknak a kezelése, amelyek az önbecsü
lés alakításával, a kisebbrendűségi érzés felszámo
lásával kapcsolatosak.

Ezt a célt tűzi maga elé az iskolában induló 
önismereti-mentálhigiénés csoport. A résztvevő gye
rekek saját élményeik szintjén, a tapasztalati tanu
lással elsajátíthatják azokat a módszereket, melyek 
az önbecsülés emeléséhez, a képességek kibontakoz
tatásához, a szorongások csökkentéséhez vezetnek.

A foglalkozások a Sárga iskolában szerdánként 
16 órakor kezdődnek, az önismereti tréninget Leiéné 
Gonda Irén gyermek és ifjúságvédelmi felelős vezeti.

Oributik
Az otthon feleslegessé vált, de jó állapotban 

lévő gyermekruhák vásárát rendezik meg az algyői 
óvodában október 14-én (csütörtökön) 15-től 18 
óráig és 15-én (pénteken) 9-től 13 óráig.

Változik a térítési díj
Az algyői óvodában október 1-jétől megválto

zik a térítési díj összeg. A napközis térítési díj 
naponta 156 forint, a tízórai napi díja 28 forint.

Tanulmányi séta
A gyümölcsfák, a zöldségfélék megfigyelésére 

tanulmányi sétát szervezett a 4.A osztály. A rend
hagyó környezetismeret órán Kiss Alexandra nagy
szülei, Gémes János és felesége, Irénke néni voltak 
a diákok segítségére. Kertjükben füge, körte és 
diófát, szőlőt és ősszel érő zöldségféléket figyelhet
tek meg a gyerekek. Mindannyiuk tetszését elnyer
te a mélyen alvó (horkoló) anyadisznó és az infra- 
lámpa alatt szunyókáló kismalacok látványa. A 
séta végén a nagyszülők szőlővel, almával, üdítővel 
kedveskedtek a negyedikeseknek.

A szívélyes vendéglátást köszöni a 4.A és Sze- 
beni Lászlóné osztályfőnök.

Újjácsiszolt padok
A 2. B osztály tanulói köszönetét mondanak 

Bertáné Bata Ágnesnek és férjének, Berta János
nak, valamint Kocsisné Kukk Ildikónak. A szülők 
ugyanis társadalmi munkában csiszolták és lak
kozták az osztályterem padjait, ezáltal szebbé va
rázsolták a másodikosok környezetét.

Szakkörleltár
Szeptember hónapban a tanítás megkezdésé

vel több szakkör, korrepetáló és tehetséggondozó 
foglakozás is beindult az iskolában.

.......,

Hétfőnként 1415—-15 óráig Angol szakkör (a 3-4. 
osztálynak; vezeti: Ficsórné R. E.; 14— 1445 percig 
Aerobic (az alsó tagozatnak, vezeti: Barta E.); 1445— 
1530 percig Gyógytestnevelés (vezeti: Varga Á.); 1530— 
1615 percig Aerobic (a felső tagozatosoknak, vezeti: 
Barta E.); 1430—16 óráig Sportkör (felső tagozatosok
nak, vezeti: Ficsór B.); 13—1345 percig Matematika 
korrepetálás (az 5. osztálynak, vezeti: Hegyi G.); 13— 
1345 percig Énekkar (az 5-6. osztálynak, vezeti: 
dr.Zomboriné G. K.).

Keddenként 1430— 1515 percig Német szakkör (az 
alsósoknak, vezeti: Nagyné Szabó A.); 1430—1515 per
cig Matematika tehetséggondozás (5, osztály, vezeti: 
Almásiné Cs. P.); 143ú—16 óráig Számítástechnika 
szakkör (7-8. osztály, vezeti: Bohácsné K. I.); 1415—15 
óráig Angol szakkör (1-2. osztály, vezeti: Varga Á. I.); 
143 —16 óráig Sportkör (felső tagozat, vezeti: Ficsór 
B.); 1430—15 percig Magyar korrepetálás (felső ta
gozat, Ficsórné R. E.); 143 —1515 percig Magyar kor
repetálás (felső tagozat, Abt I-né); 143 —15 percig 
Magyar korrepetálás (felső tagozat, Sápi L.); 1330— 
14 percig Magyar tehetséggondozás (3. osztály, ve
zeti: Torma T-né); 14— 14 percig Számítástechnika 
szakkör (3-4. osztály, Tóthné M. A.); 12—1245 percig 
Dyslexia (1-2. osztályosoknak, vezeti: Siteri S-né).

Szerdánként 1430—16 óráig JAM szakkör (8. osz
tályosoknak, vezeti: Hegyi G.); 1430—16 óráig Angol 
szakkör (felső tagozat, vezeti: Kaszab É.); 14 0—16 
óráig Rajz szakkör (5-8. osztálynak, Táboriné T. J.); 
143 —16 óráig Számítástechnika szakkör (5-6. osz
tály, Retkes Zs.); 1430—16 óráig Matematika korrepe
tálás (6-7. osztály, MalustyikM-né); 1430—1515percig 
Magyar korrepetálás (felső tagozat, Varga Á. I.); 14—
14 percig Magyar tehetséggondozás (4.osztály, Sze- 
beni L-né).

Csütörtökönként 1430—16 óráig (kéthetente) 
Környezetbarát szakkör (7. osztály, Malustyik M-né); 
1515—16 óráig Német szakkör (5-8. osztály, Nagyné 
Sz. A.); 1430—1515 percig Német korrepetálás (5-8. 
osztály, Nagyné Sz. A.); 1430—1515 percig Földrajz 
korrepetálás (5-7.osztály, Táboriné T. J.); 1430—15 5 
percig Matematika differenciált foglalkozás (8. osztály, 
Hegyi G.); 1430—1515 percig Matematika korrepetálás 
(5. osztály, Almásiné Cs. P.), 14—1445 percig Matema
tika tehetséggondozás (4. osztály, Kiss F-né); 1330— 
1415 percig Matematika tehetséggondozás (3. osztály, 
Ördöghné RE.); 1330—1515 percig Kézműves szakkör 
(1-5. osztály, vezeti: Szabóné K. M.); 12—1245 percig 
Olvasás felzárkóztatás (2. osztály, Kiss F-né); 12—124 
percig Dyslexia (1-2. osztály. Siteri S-né).

Péntekenként 15—16 percig Természetismeret 
szakkör (4-6. Osztályosoknak, vezeti: Barta E.); 14—
15 óráig Úszás (gyógy-testnevelés VargaÁ-val); 1430— 
1515 percig Énekkar (5-8. osztály, dr. Zomboriné G. 
K.); 1515—16 óráigTánc szakkör (5-8. osztályosoknak, 
vezeti: dr. Zomboriné G. K.)
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Nem álszent főhajtás hőseink előtt
Algyő emléket állított a világháborúk áldoza

tainak. A temető bejáratának közelében fölállított 
emlékművet dr. Piri József polgármester avatta föl.

„Az emlékező költőt, Csoóri Sándort idézem; 
'Eljött az emlékezés ideje és mi emlékezünk. Zúz
mara-koszorúkat rakunk illendően egy sírra: a be
havazott ország szemérmes ajándékát. Mert el kell 
hitetni a világgal s magunkkal is, hogy értünk a 
kegyelethez, a gyertyagyújtáshoz, a föltámasztás 
ingerlő mesterségéhez. ’

Furcsa gondolatot ébreszt bennem: kegyetlen 
világot élünk, ez már nem az együtt érző, részvéttel 
emlékezni tudók világa! Kötelességként is egyre ke
vesebben hordozzuk szívünkben, már nem érezzük 
a sajgó fájdalmat, ha elesettelnkre gondolunk. Igazá
ból nem is gondolunk, hiszen ritkán és csak kevese
ket indít részvétre a társadalom köztünk élő elesette- 
inek a sorsa is, a hajléktalanok éhezése fagyhalála. 
Statisztikai adatokká válunk a múló időben, de már 
a jelenben is.

Eltávolodtak időben és térben a tragikus ese
mények hősei, történelmi adattá lették.

Körülbelül tudjuk, hogy a Don-kanyarban eleset
tek, megfagyottak száma százötvenezernyit tett ki. 
Plusz-mínusz húszezer! Ez a húszezer már csak egy 
számtani adat. A százötvenezret hivatalosan illik, kell 
gyászolni, ama bizonyos kijelölt napon, kijelölt helyen, 
de a plusz-mínusz húszezerről semmilyen értelemben 
nem veszünk tudomást. Milyen nehezen tudjuk elvi
selni a magányt, a szorongást. Tehetősebbjeink rögtön 
lélekbúvárhoz fordulnak, ha ilyet észlelnek magukon. 
Nem villan belénk ilyenkor, hogy vajon a mínusz negy
ven fokos hidegben, előőrsbe küldött néma bakák, 
félelembe szorult magánya, milyen lehetett? Azé a 
néma bakáé, aki még az ág reccsenéstől is összerez- 
dült, hiszen egy ilyen „ballépés” után várhatta az any- 
nyiszor emlegetett golyó ütését, a felcsattanó géppus
ka kattogását. Az a néma baka, aki a nagy, magyar 
alföld pusztáiról pár nap alatt az Isonzó-folyó völgyé
ben, a Doberdó sziklás oldalában, Galícia parti
zánveszélyes erdejében, a Don-kanyar jeges-havas 
pusztáján találhatta magát. Bizony, a magyar történe
lem megtaníttatta velük Európa földrajzát. És főleg az 
alföldi, az egyszerű, olykor még írni, olvasni sem tudó 
szegény magyar paraszttal, aki gyanútlanul vált fegy
veres hegymászó turistává vagy komoly hadigépezetet 
kezelni nem tudó áldozattá. Ezt a seregnyi embert 
gyakran nevezte a cinikus hatalom, csupán ágyú töl
teléknek. A kezdeti lelkesedés (hiszen az ember szeret 
elindulni, szerencsét próbálni, hiszen él benne ideig- 
óráig a kalandvágy), hamar lanyhul, fásultsággá, féle
lemmé válik és innen már csak egy fok a „mindenmind
egy” vagy az az egyre erősödő vágy, hogy inkább most

üsse át a szívemet a muszkagolyó, mint hogy tovább 
éljem ezt a rettenetet. És már az is majdnem-mindegy, 
hogy 1526 Mohács, vagy 1849 Világos, 1943 Don-ka- 
nyar és még sorolhatnánk, de az időnek már nincs 
jelentősége, pedig dolgozik, ellenünkre. Hányán fo
hászkodnak imigyen: „hogy majd jobb lesz minden az 
idő majd begyógyítja a sebeket”! De az ép elme azt 
sugallja hogy nem kell hagyni begyógyulni, hiszen 
emberi méltóságunknak is van parancsszava, csak el 
kell tudni jutni az emberi tartás ama fokára, hogy az 
emlékezés ne csak teher legyen, hógy tudatunkba kell 
véssük, hogy egy nép történelmét nem csak a dicső
séges csaták hanem a kudarcok is alakítják. A kudar
cok által lehet tisztulni, lehet eszmélni.

Egy kis közösség meg tudja idézni hősei emlékét, 
ha esetlegesen is, a névrokonság okán villanhat meg
int az agyunk, hogy vajon nem ő az én dédapám, anyai 
nagybátyám..., és íme már nem statisztikai adat, hi
szen Algyő hősi halottainak nevét sorolhatjuk: Ábra
hám, Angyal, Antal, Bakó, Bakos, Belovai, Birkás, 
Boldizsár, Czirok és így tovább, egy derékba tört névsor 
és emberi sors. A véreinké, akik ittfekszenek csodásán 
és fejfáiknál mi csendesen borongunk.

Hősi halottainknak emléke kötelez, hogy tanul
junk 1914-ből, 1940-ből, 1956-ból és bízzunk benne, 
hogy ha jó tanulókká leszünk, többé nem fordulhat 
elő velünk ilyen méretű nemzeti katasztrófa, mint 
amilyeneket elszenvedtünk e háborús században. E 
háborús század az emlékezés és megbocsátás drá
máját hagyta ránk, ma élőkre, Európa minden talpa
latnyi helyén, ahol a gyűlölet, az öldöklés a fesztelen 
barbárság dicsőséges vagy dicstelen nagy jelenetei 
lejátszódtak. Piave, Isonzó, Doberdó, Don-kanyar, 
kivégzőfal, fogolytábor. A mi számunkra a bukás a 
végzet Jelentésével azonos. Ezerszáz éves történel
münkben négyszer ért bennünket hasonló csapás, 
mint a Donnál.

De ami megtörtént, az megváUoztffittaataíSaaa, jó
vátenni a múltat, feltámasztani hőseinket, hatadafrfa 
kát senki nem tudja. Századunk emberének kétféle 
megoldás kínálkozik, hogy a szörnyűségek után le
zárhassa a múltját. Az egyik így hangzik: „mi, akik 
élünk, semmit sem felejtünk és semmit sem bocsá
tunk meg az ellenünk vétkezőknek”. A másik: „mi 
semmit semfelejtünk, de mindent, amit lehet, megbo
csátunk az ellenünk vétkezőknek”. Szeretném, ha az 
algyői emlékműnél, más népek halottaira is gondol
ván, mi az utóbbi választ fogadnánk el! Ez a fölava
tásra váró emlékmű ne csak a két világháborúban 
elesett katonák fejfája legyen, de legyen emlékeztető 
oszlopa a megbocsátásnak s annak az időnek, mely
ben remélhetőleg végleg el tudunk szakadni a hábo
rúk korától!”
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Tiszta Vizet a pohárba! Lezárulnak-e az
Algyőn háromból két lakásban már most is 

adott a kábeltévés rendszerre csatlakozás lehető
sége. A kábeltévés hálózatra fűtött készülékek tu
lajdonosainak azonban az utóbbi hetekben volt az 
okuk a bosszankodásra. Nem elég, hogy a megszo
kottnál hosszabb idejű üzemzavar tett élvezhetet
lenné több tévés programot is, ráadásul még több, 
egymásnak ellentmondó tartalmú értesítést is 
kaptak, mégsem (vagy éppen ezért nem) tudták, 
kié a rendszer, ki kéri jogosan az előfizetőidíjat, 
illetve hogy mennyi is valójában a szolgáltatás ára.

Az Algyői Hírmondó idén két (a márciusi első 
és az áprilisi második) számában ismertette a vi
tázó felek álláspontját. Lapunk most az érintettek 
nagyobb körének véleménye alapján leltározza, mi 
történt és történik az algyői kábeltévés rendszer 
körül. Algyő önkormányzatának szempontjait a 
polgármester, dr. Piri József ismerteti. De megkér
deztük az Algyő Fejlődéséért Alapítvány kuratóri
umának elnökét, Gonda Andrást és a két szervezet 
által létrehozott cég, az Algyői Kábeltelevíziót Üze
meltető Korlátolt Felelősségű Társaság (AKTV Kft.) 
minap kinevezett ügyvezető igazgatóját, Ballai Fe
rencet is. Az ellenérdekelt fél, a korábbi üzemeltető, 
a rendszer fejlesztője, Lakos András, az Unikomm 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ügy
vezetőjének írásban eljuttatott álláspontjából pe
dig többször idézünk.

Kábeltévét!
A kábeltelevízió iránti igény a 80-as évek vé

gén, a 90-es évek elején jelentkezett Algyőn. Ennek 
alapján született meg 1989-ben, magánszemélyek 
kezdeményezésére, az Algyői Kábeltelevíziós Ala
pítvány, mely a Bartók Béla utcában egyetlen egy- 
vonalú kábeltelevíziós hálózatot építtetett.

A 90-es évek elején, a Szegedhez tartozó tele
pülésrészi önkormányzat igyekezett kielégíteni az 
igényt, hogy fejlesszék tovább a kábeltévés hálóza
tot. Erre az előző alapítványt létrehozó magánsze
mélyek megalakították az Algyő Városrész Fejlődé
séért Alapítvány, amelynek a sok közül csak az 
egyik célkitűzése volt a kábeltévés hálózat építése 
és a jelbiztosítás. A településrészi önkormányzat, 
saját lehetőségeihez képest, támogatta az alapít
ványt, amely végül csak a kábeltévés rendszer 
fejlesztésére és működtetésére korlátozta tevé
kenységét. (A Bartók Béla, a Búvár, a Fazekas, az 
Egészségház, a Téglás és a Géza utcák lakói is 
bekerültek a kábeltévés rendszerbe.)

A településrészi önkormányzat a fejállomás 
megvásárlására 1 millió, kábelvásárlásra 1,5 millió 
forintot adott az alapítványnak - tudtuk meg dr. 
Piri Józseftől, aki akkor képviselő volt, ma a község

polgármestere. A rendszer üzemeltetésére az ala
pítvány kötött szerződést a Lakos András tulajdo
nában lévő, általa vezetett Unikomm Bt.-vei.

— Ez a szolgáltatási szerződés azért készült, 
hogy a már megvalósult rendszerben, mert időköz
ben bővült a hálózat, biztosítsa a jelszolgáltatást, 
szedje a díjakat — hangsúlyozza a polgármester. E 
szerződés az üzemeltetésre igen, de a hálózat fej
lesztésében, a beruházói tevékenységre való feljo
gosítás tekintetében nem tartalmaz olyan kitételt, 
amely szerint a beruházásra az alapítvány hozzá
járulásával lehetőség van az üzemeltető részéről, 
de arra kitér, hogy az alapítvány részére évente 200 
ezer forintot be kell fizetni hálózatfejlesztési hozzá
járulás címszóval. Hogy ezek mennyiben teljesül
tek és mennyiben nem, az a végkifejlet szempont
jából mellékes — véli a polgármester. Lényeges 
viszont, hogy ebben az üzemelési ciklusban, ’97 
őszén „bejött” a Szummakomm Kft:, amelynek 
tulajdonosa az alapítvány kuratóriumának elnö
ke, Csúri Sándor képviselő. Ettől kezdve jelentek 
meg zavaros képek az algyői kábeltévés rendszer 
képernyőjén.

Zavarok
Mindkét cég szedett előfizetői díjat, a lakosság 

hol az egyik, hol a másik cégtől kapott értesítést, 
hogy kié is a rendszer tulajdonjoga. Kezdett szét
esni a kábeltévés kép, hiszen különböző beruházói 
igények fogalmazódtak meg. Ezen állapotnak az 
vetett véget, hogy az alapítvány tulajdonosai úgy 
döntöttek, hogy a kuratórium addigi tagjait visz- 
szahívják, s új kuratóriumot neveztek ki, amit
1999. március 12-én be is Jegyeztek. Az alapítvány 
így öntött „tiszta vizet a pohárba”. Lakos szerint a 
régi kuratórium nem mutatott hajlandóságot a 
törvényes keretek túllépésére, ezért kellett a „meg
újulás”.

A polgármester is elismeri, Lakos András ki
váló kábeltelevíziós szakember, de azt is hozzátet
te, hogy korántsem ilyen előrelátó a gazdálkodás
ban, hiszen beruházási és üzemelési engedélyek 
nélkül tevékenykedett éveken keresztül. Ezzel 
szemben Lakos állítja a szerződésben foglaltakat 
túl is teljesítette, például önerős beruházással.

A települési önkormányzat folyamatosan tár
gyalt az érintettekkel, hogyan legitimizálható a 
tulajdon körül kialakult kusza helyzet. A konkrét 
megoldásig Lakos Andrással nem jutottak el. El
lenben az alapítvánnyal igen. Az alapítvány azt 
ajánlotta az önkormányzatnak, hozzanak létre 50- 
50 százalékos tulajdoni aránnyal egy algyői kábel- 
televíziós társaságot, hiszen kibogozhatatlanok a 
szálak, egymásnak ellentmondó vagyoni és jogi
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algyői kábeltévés rendszer körüli Viták?
igények keletkeztek, a vita végére csak bírósági 
döntés tehet pontot. Ugyanakkor a szolgáltatás 
folyamatosságának biztosítása megköveteli, hogy 
egységes kézbe kerüljön a rendszer üzemeltetése. 
Az önkormányzat úgy döntött, hogy alapítóként 
részt vesz a kábeltévés társaságban. Ezzel új fejezet 
kezdődött az algyői kábeltévé történetében.

A polgármester feltételezhetőnek tartja, hogy e 
lépést az ellenérdekelt fél megtámadja, ám úgy véli: 
akkor legalább valaki eldönti, ki milyen arányban 
tulajdonos, s nem lesz akadálya annak, hogy Algyőn 
tovább működjön és fejlődjön a kábeltelevíziózás”.

Tulajdono-sok?
Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány megújult kura

tóriuma úgy döntött, hogy — a rendszer tulajdonosa
ként — az üzemeltetést is magához vonja. Ezzel pár
huzamosan a Lakos András-féle bt. kijelentette: a 
rendszer nagyobb részét ő hozta létre, ezért ő a tulaj
donos. Lakos András szemszögéből az alapítvány tu
lajdonrésze 25%, az Unikomm Bt.-épedig 75%.

A Szummakomm Közösség és Térségfejlesztő Ke
reskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kialakult vita lénye
gét magyarázva Gonda úr idézte Csúri Sándor, a cég 
ügyvezetőjeként írt levelét, melyben az alapítvány volt 
kuratóriumának elnöke azt állítja, hogy a civil szerve
zet „kisajátította” cége programját.

Megoldás?
A vita lezárási módját Gonda András, az ala

pítvány kuratórium elnöke szerint az jelenthetné, 
ha a Lakos András elszámolna, a szerződésben 
foglalt módon, a rendszer kiépítéséből fakadó ki
adásaival, ugyanis akkor e számlák ellenértékét 
neki mint megbízottnak kifizeti az alapítvány. 
Ugyanakkor Gonda álláspontja szerint az Uni
komm Bt.-nek el kell számolnia a jogosulatlanul 
beszedett bekapcsolási díjakkal, a február óta (az 
üzemeltetői megbízásának felmondása óta) besze
dett előfizetői díjakkal is. Lakos szerint megegyezés 
nem lehetséges, a vitát a bíróságnak kell eldönteni.

Az alapítvány nem titkolja: nem szeretné, ha 
magántulajdonba menne át az algyői kábeltévés 
rendszer egésze vagy egy része. Már csak azért 
sem, mert így, egységes rendszerként nagyobb 
eséllyel pályázhat az Országos Rádió és Televíziós 
Testület által kiírt különböző pályázatokon is. Az 
alapítvány az algyői kábeltévérendszert mint egy
séges egészet, apportként bevitte a közelmúltban 
megalapított Algyői Kábeltévés Kft.-be.

Az Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Korlátolt Fe
lelősségű Társaságot (AKTV Kft.) 1999. augusztus 
25-én alapította Algyő Község Önkormányzata és az 
Algyő Fejlődéséért Alapítvány, 50-50 százalékos ré
szesedéssel. A társaság célja a már meglévő kábelte

levízió hálózat üzemeltetése, illetve a szolgáltatás mi
előbbi eljuttatása a lefedetlen területekre. (A község 
egyharmad részéről van szó.) Az AKTV ügyvezetőjé
nek, 3 esztendőre Ballal Istvánt választották meg. 
Ballal István tagja a dorozsmai kábeltévét üzemeltető 
szövetkezet igazgatóságának, e tisztéről nem kíván 
lemondani, ezért kéri a társaság taggyűlésének fölha
talmazását. Négy éve foglalkozik Kiskundorozsmán 
kábeltelevíziózással, pontosabban középfokú köny
velői és programozói végzettséggel részt vesz az ottani 
szövetkezet vezetésében.

Jogok
A kialakult zavaros helyzet tisztázását szolgá

ló kérdésekre egymásnak ellentmondó válaszok 
születnek.

— Ki rendelkezik a KTV rendszer üzemelteté
séhez szükséges jogosultsággal?

Lakos: — Az Unikomm Bt., mert a Kelet-ma
gyarországi Hírközlési Felügyelet 1999. áprilisá
ban kelt határozata a használatbavételi engedély 
alapján a rendszer üzemeltetésére is jogosult.

Ballal: — Senki, ugyanis a szolgáltatási enge
dély senkinek sincs birtokában. Ezen engedély 
iránti kérelmet október elején igényeltük, s mint új 
üzemeltető kértük a használatbavételi engedély 
átjegyzését a nevünkre. A használatbavételi enge
dély a rendszer utólagos jóváhagyását jelenti, ön
magában nem jogosít szolgáltatás nyújtására.

— Mennyi a jelenlegi havidíj? A szolgáltatás 
díjának beszedésére ki az illetékes és mi alapján?

Lakos: — E díj 450 forint (mely tartalmazza az 
áfát is). Beszedésére a bt. Jogosult. A szolgáltatási 
díj 730 forintra emelése — bár mértéke indokolt — 
jogszerűtlen, a változást 90 nappal korábban közzé 
kell tenni.

Ballal: — A díj 730 forint. Az Unikomm Bt. 
üzemeltetési jogosultsága 1999. február 28-tól 
megszűnt, ezért márciustól szeptemberig az alapít
vány vállalta a hálózat működtetését, így a díj 
beszedését is. Október 1-jétől az AKTV Kft. jogosult 
a 730 forintos díj beszedésére. Az új üzemeltetőnek 
joga van belépésekor megszabni a szolgáltatás fel
tételeit.

— Mi történik azokkal, akik „rossz" helyre, 
illetve az alacsonyabb díjatjizetett?

Ballal: — A díjbefizetés igazolásával, illetve az 
esetleges különbözet kifizetésével lehet tiszta vizet 
önteni a pohárba. Az AKTV Kft. pedig megtalálja a 
módját, hogy a jogosulatlanul beszedett előfizetői 
díjat megkapja a Lakos-féle bt.-től. Tehát perből 
több is lehet. De addig is: az algyői kábeltévés 
rendszernek működnie, s ha lehet, fejlődnie kell.

L. I.
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Kábeltévés jövőkép
Az augusztusban alakult Algyői Kábeltévét Üze

meltető Korlátólt Felelősségű Társaság (AKTV Kft.) 
ügyvezetőjét, Ballaí Ferencet a jövőről kérdeztük.

— Az önkormányzat idén 3 millió forintot biz
tosított fejlesztésre. Am ezt csak a beruházási prog
ram elkészülte után lehet felhasználni — hangsú
lyozza a polgármester.

— Első lépésként az elavult fejállomást kicse
rélhetjük, aminek következtében e hónap végét, a 
jövő hónap elejétől javulni fog a szolgáltatás - ígérte 
az AKTV Kft. ügyvezetője. — A megnőtt feladatok 
miatt új, gyengeáramú villamosmérnöki végzettsé
gű karbantartóval vágunk neki a célok teljesítésé
nek. Tehát a hálózat karbantartását és fejlesztését 
képzett szakember fogja végezni.

A karbantartó, Zana Sándor Hódmezővásár
helyről naponta jár Algyőre. Az AKTV Kft. néhány 
héten belül ügyfélszolgálati irodát nyit. Amíg az 
AKTV Kft.-nek nincs saját ügyfélszolgálati irodája, 
addig az algyői nézők a kábeltévés hibákat Ballai 
Ferenc két telefonszámán (a vezetékes: 465-129, a 
mobil: 60/613-236) jelenthetik be. (Ballai úr öröm
mel fogadja a levélben vagy faxon érkező észrevé
teleket is. Lakcíme: Kiskundorozsma, Bródy Mi
hály u. 3.; az AKTV Kft. székhelyeként megjelölt 
Faluházban üzenet hagyható; a fax szám: 463- 
444).

A kábeltévés előfizető a 730 forintos havi díj 
ellenében díjmentes hibaelhárításra számíthat, il
letve 18 féle csatorna műsora közül választhat, 
ideális esetben. Az AKTV Kft. tervezi, hogy a Sprek- 
tumot, illetve az HBO-t is elhozza Algyőre, de a 
csatornák számát is szaporítani kívánják. A helyi 
műsorról a kft.-tői független, önálló stúdió gondos
kodik. E csatornán (OIRT 3) egyelőre a helyi képúj
ság olvasható.

Változik a díjfizetés rendje. Eddig a Faluház- 
ban hetente egyszer lehetett befizetni a kábeltévés 
szolgáltatás díját. Ehelyett október elejétől az Al
győi Takarékszövetkezet helyi fiókjában lehet ren
dezni a fizetési kötelezettséget, akár átutalással is 
az AKTV Kft. 56300035-11007159 számú bank
számlájára.

A „tűzoltás” a fejállomás cseréjével lezárul, ezt 
követően az AKTV Kft. elkészíti fejlesztési koncep
cióját. Ennek kidolgozásához szükséges, hogy az 
algyői lakosoknak október közepéig eljuttatott ér
tesítő mellékletét képező kérdésekre minél többen 
válaszoljanak, s ezeket a kitöltött adatlapokat 
visszajuttassák a Kft. -nek. Az AKTV Kft. célja, hogy 
előfizetői igényeihez igazítsa a kábeltévés szolgál
tatást, s az algyőieknek jó vételt, kellemes szóra
kozást biztosítson.

Algyői Hírmondó

Gazdák, figyelem!
Tavasszal már igényelhettek géptámogatást a 

gazdák. E lehetőség most is adott: október l-jétől 
31-ig nyújtható be a géptámogatási igény. A támo
gatást 2000. Január 15-től fizetik ki, az APEH-on 
keresztül. A támogatás mértéke 25 százalék, mely 
a gép nettó értékének 25 százalékát Jelenti, illetve 
hitel esetén további 40 százalék kamattámogatás.

A géptámogatási ügyeket a földművelésügyi 
hivatal 611-es szobájában Szabó Szilvia intézi. (A 
hivatalba már előre megkért ajánlattal tanácsos 
menni.)

Tímár Zoltán falugazdász

Szüreti bál
A Faluházban október 30-án (szombaton) 19 

órától szüreti bálra várják az algyőieket. A zenés 
hangulatról a Bibuczi együttes gondoskodik, fellép 
a Gumimacik Rock and Roll csoport. A vacsora: 
halászlé és marhapörkölt lesz. A belépő ára, vacso
rával együtt: 1100 forint. A jegyeket október 20-tól 
lehet megvásárolni a Faluházban.

Novemberi előzetes
A Faluházban az algyőiek vendége lesz no

vember 5*én (pénteken) 18 órától Pozsgay Imre. 
Az ismert politikus, ma politológus a Közéleti ká
véház meghívásának tett eleget, mikor vállalkozott 
az algyői beszélgetésre.

A Tündérlaki lányok című darabot november
5-én, a Közéleti kávéház programját követően mu
tatja be a Faluházban a Móra Ferenc Népszínház 
társulata.

Madách Imre Az ember tragédiája című darab
járól beszélget Kátó Sándor Bíró Zoltán irodalmárral 
november 10-én (szerdán) 18 órától. A Közéleti ká
véház programján vendégünk lesz Bács Ferenc szín
művész, továbbá Molnár Áron és Mihály Helga is.

IM uNkAlElfETŐSÉq.

SzAkMUNkÁsok, sEqédiviuMkÁsok, MuivkANÉlkülÍEk 

ÉS ÉpÍTŐipARÍ TEchlNiküS jElENlkEZÉSÉT VAlíjuk. 
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A zene, a zene... Útlezárás a Tisza-töltésen

A zene: nemzeti, faji és társadalmi hovatarto
zástól függetlenül, minden ember életében jelentős 
szerepet tölt be — valamilyen megjelenésében.

A zene: eszköz, ami mindig kéznél van, a leg
egyszerűbb megnyilvánulástól, a saját hangszá
lunk rezegtetésétől kezdve az összes fúvós, és pen
getés akusztikus vagy digitális hangképző esz
közig.

A zene: ami részegít és kijózanít. Zaklat, lázit 
és felkavar. Megnyugtat, felszabadít és megszaba
dít. Tűz és víz. Ég és föld. Mélység és magasság. 
Nincs kötve időhöz, térhez, nemzethez és korhoz. 
Hatalomhoz, gazdagsághoz, igazsághoz és hazug
sághoz.

A zene: szabad és szabaddá tesz.
A zene: szeretet és hűség, lemondás és renge

teg munka.
A zene: művészet, és aki színez, illatos csokor

ba szívünk asztalára teszi, az a művész. Orosz 
Zoltán az utóbbi idők legnagyobb tehetsége, aki 
brilliáns játékával és technikai zsenialitásával a 
mennybe emelte a már elveszettnek hitt magyar 
harmonika művészetet. A jellegzetes francia hang
zásvilág és az idősebbek által jól ismert Tabányi 
Mihály nevével fémjelzett zenei irányvonal méltó 
utóda, de leginkább egy továbbfejlesztett változata. 
A harmonika művészet Pavarottija, egy jelenség, 
amely a fül számára olyan, mint a szemnek az 
évszázad teljes napfogyatkozása. Ezt a csodálatos 
hangzást csak fokozza az Ursu Gábor által ráillesz
tett leheletfinom gitárkíséret, amely úgy fogja köz
re, mint egzotikus gyümölcstortát a rácsorgatott 
édes zselatin.

Hogy nem csupán az elfogultság beszél belő
lem — amit egyébként nyugodt szívvel felvállalok 
—, arról bárki meggyőződhet saját szemével és 
fülével, ha október 22-én (pénteken) 19 órakor 
eljön a Faluházba.

Ne feledje! Találkozunk.
Bakos József

Keskeny, balesetveszélyes, rossz állapotú a 
nagyfai út. E panasz orvoslására szolgál, hogy 
felújítják a 47-es út részét jelentő hídhoz közeli 
nagyfai leágazásnál a tiszántúli gáton húzódó út
nak az első gátőrházig tartó szakaszát.

A munka kezdete: október 7. (csütörtök). A 
felújítás várhatóan október 12-én (hétfőn) befeje
ződik.

Az útrekonstrukció időszakában, október 7-től 
kezdve öt napon át 8-tól 17 óráig az út teljes 
lezárására kell számítani. Az arra közlekedők tü
relmét és megértését kérik az útépítők.

Az útszakasz a felújítás időszakában éjszaka 
használható közlekedésre.

Az útlezárás miatt a nagyfai busz Hódmezővá
sárhely felé, a rákóczitelepi autóbusz ugyancsak 
kerülő úton jut el a végállomásra.

A 2,5 kilométeres útszakasz felújítása 36 mil
lió forintba kerül.

A kivitelező: STRABAC útépítő cég.

A gyerekek nevében
Örömmel olvastam az Algyői Hírmondóban, 

hogy mennyi változás, fejlesztés lesz Algyőn. Pél
dául csatornázás, a Faluház bővítése, a rendelők 
felújítása, a sportlétesítmények építése örömmel 
tölt el. Azt nem olvastam csak, hogy mit kapnak a 
kisdedek.

Algyőn két csúnya, igénytelen, balesetve
szélyes, fantáziátlan játszótér található. Az 
egyiket egy forgalmas, kipufogógáztól bűzös 
buszmegálló határolja. A másik három darab 
hintából áll. Igaz, ez kevésbé forgalmas helyen 
kapott helyet, de gyerek sincs sok arrafelé. 
Ezen kívül a Faluház beton lépcsőkorlátján 
csúszkálhatnak még, de ez egyáltalán nem sze
rencsés megoldás.

A falu lakossága körülbelül 5300 fő. Ebből a 
14 éven aluliak száma nagyjából 950 fő. Jelenleg. 
A faluban 17 kocsma, illetve italkimérés van, azaz 
250 felnőttre jut egy kocsma. Jó lenne, ha ez az 
arány a gyerekeknél úgy érvényesülhetne, hogy 
250 gyerekre jutna egy szép, fantáziadús, készség- 
fejlesztő, nem balesetveszélyes játszótéri

„De ki képviseli a szebb jövő reménységét? A 
magyar gyermek. A magyar gyermeket tehát nem
csak tanítani kell, hanem egészségét, életét óvni, 
Játszani hagyni még nagyobb kötelesség.”

E gondolatot Klebelsberg Kunó kultuszmi
nisztertől, 1926-ból idéztem.

Dr. Molnár Mária
gyermekorvos

FÉNYMÁSOLÁS
A ^ a s  10  FT/db; A 4 'E s 7 FT/db. 
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Algyői Hírmondo

Háziorvosok október havi rendelési ideje

Október 04—08-ig
730—1200 óráig: dr. Báliad Sándor 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Október 11—15-ig
dr. Ősi Ibolya730—1200 óráig:

13—1730 óráig: dr. Báliad Sáador

Október 18—22-ig
73ü—12uu óráig:
13—1730 óráig:

Október 25—29-ig
730—1200 óráig: dr. Ősi Ibolya
13— 1730 óráig: dr. Báliad Sáador

dr. Báliad Sáador 
dr. Őst Ibolya

‘Dr. Molnár Mária
csecsemő- és gyermekszakorvos rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 8-12 óráig
kedd 8-11 óráig
szerda 13-16 óráig
csütörtök 8-10 óráig
péntek 8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás
csütörtök 1030—1430 óráig

Terhestanácsadás
hétfő 1230_i43° őráig
Rendel: dr. Kanyó Ádám

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra
csütörtök 830-930 óráig

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos 

Algyő, 
Bartók Béla u. 76. I. em. 5 

Rendel: 
kedden és csütörtökön 16-18 óráig 

Telefon: 06-20-9650-997
• Fényre kötő fehér tömések 

V. • A porcelán pótlások minden fajtája. 
V N * Ultrahangos fogkőeltávolítás.

\  f  MOL-utalványt elfogadok.

KOZMETIKA 
Szeretettel várom a szépülni vágyó hölgyeket 

kellemes, nyugodt környezetben működő 
kozmetikámba.

• Arckezelések minőségi Gigi, High Care kozme
tikumokkal.

• Steril gyantázás, szemöldök és szempilla festés 
(érzékeny bőrűek számára is).

• Bioptron fénykezelés.
• Újdonság: ultrahangos kezelés )hatóanyag és fo

lyadék bejuttaása a bőrbe).
• Alakformálás buddy-wrapping testfóliázással.
• Nappali és alkalmi smink.
• Ránctalanító kúrák, egyénre szabottan.

Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 13-20 óráig.
kedd, csütörtök: 7-14 óráig. 

Bejelentkezés: (a nyitva tartás ideje alatt)
a 267-995-ös telefonszámon, vagy személyesen 

a Bartók Béla utca 21-ben.
Tóth Zsuzsanna kozmetikus

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dn. Tórh M á r í a

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
E-mail: drtothma@matavnet.hu 
1 999. o k íó b E R  hAvi RENddÉse

04—08-ig
11—15-ig
18—22-ig
25—29-ig

0730—12 óráig
1230—17 óráig
0730—12 óráig
1230—17 óráig

SÍRKŐMUNKÁK
készítése garanciával, minőségi kivitelben,

2000. évre idei áron!
Ezenkívül vállalunk:

• sírtisztítást,
• sírkiemelést,
• betuvésést,
• teraszvázák készítését. 

Érdeklődni az algyői temetőben,
vagy a temető melletti virágüzletben lehet, 

18 óra után a 06-62-419-775 számon, 
Szeged, Bazsalikom u. 24.

Kovács Mihály sírkő és műkőkészítő

OKTÓBER

mailto:drtothma@matavnet.hu


Terhes Gábor

Szükébb hazámhoz

Olyan e hon nekem, mint igazi szerelem, 
Amiért áldoznám őszintén életem.
E földet egykoron Róma is ismervén,
Villa Ceu néven Vergilius nyelvén.
Szolgált itt valaha Cézár katonája,
S ő volt ős-Tiszának büszke vigyázója.

Valaha ősatyám hunoktól származott, 
Ázsia szép lován e földön vágtatott.
Kilőtte jó nyilát a büszke Rómára, 
Bálványt tört és zúzott zsarnokok kárára. 
O, Attila meghalt, a hunok királya, 
Országot vesztté fiai viszálya!

Később fiú született Álmos törzséből,
Árpád fejedelem, a szkiták népéből. 
Szűkebb hazámban is megvetette lábát. 
Isten megáldotta Csanád vezér házát. 
Táltosok áldoztak a gyevi halmokon,
Ősi magyar ima szólt sámáni ajkakon.

Az Atya Fiának ezredik évében, 
Keresztséget nyertek a Háromság nevében. 
Korona érkezett az Örök Városból,
Új ország adatott Szent istván királytól. 
Büszke hazát védtek fejedelmi ősök,
S lettek megénekelt homéroszi hősök.

Atszáguldott rajtunk a világ vihara, 
Gyakran voltunk egykor árulás tábora. 
Felesleges ezért sírni, siránkozni,
Tanulj meg, jó magyar szeretve küzdeni. 
Ugorj fel szépen a jó lélek lovára,
Szeretet nyilait lődd ki a világra.

Szűkebb hazám, figyelj, szeretve intelek, 
Oly sokszor korhollak, ám mégis szeretlek! 
Dolgos népednek szorgos munkásságára, 
Szálljon le az Atya mennyei áldása! 
Minden nép látja földednek virágait 
Gyönyörű napfényben ragyogó utcáit.

Drága Algyő földje, balladai szépség,
Táplálja lelkedet isteni reménység.
Neveld gyermekedet minden szépre s jóra, 
Tanítsd meg őszintén tiszta magyar szóra! 
Szeressen. Áldjon meg világ Teremtője,
Ne legyél kultúrád zsúfolt temetője.

Ne gyűlöld, ne üldözd az igaz prófétát,
Hadd járja csak végig Horatius útját!
Ne gyűlölj idegent, s ne nézd bőre színét, 
Ápold a szenvedőt, gyógyítsd testét-lelkét! 
Szivemből felszállnak Ovidius-versek:
Ó, drága szép Algyő! Őszintén szeretlek!

1999. augusztus 26.

Sziüárüány óvoda

Ami korábban Algyői Óvoda volt, Szivár
vány Óvoda lett. A bensőséges névadó ünnep
séget a község napján, október 1-jén tartották 
az algyői óvodában. Ezt az ünnepélyes aktust 
azonban megelőzte az önkormányzati képvise
lő-testület döntése, mely kimondta, hogy elfo
gadja a helyi óvodai programot, melynek címe: 
„Óvodai élet a szivárvány színeiben". A címet 
a program indokolja: ....mint természeti jelen
ség a színek harmóniájával egymásból szület
ve, folytonos átmenetet képezve alkotják a 
fénysugarat mint egészet. Ez arra emlékeztet, 
hogy a gyermek születésével egy újabb sok
színű egyéniség lépett életünkbe. A gyermek 
fizikai-szellemi fejlesztésének lehetőségét mi 
szülők és nevelők ajándékul kaptuk, s nagy 
felelősség hárul ránk, amikor sokrétű és színes 
összetételben biztosítjuk az egyénre szabott 
fejlődést."

A Szivárvány névvel egyéni arculatot kap az 
óvoda. A névadással, ami szóban is tükrözi az 
óvoda egyediségét és színes tevékenységét, egyet
ért a szülői szervezet is.

Ezentúl tehát a Kastélykert 17. számú épüle
tet Szivárvány Óvodának nevezzük. Itt működik a 
Boldog Gyermekkor Alapítvány is, melynek szám
laszáma: 56300035-11007056.

Algyő belterületén bekerített kert kis házzal eladó; víz 
és villany van. Érdeklődni: Aranyhíd utca 25.; telefon: 
268-018.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött 1999. szeptember 18-án 

Pócsik Mihály és Vida Sarolta.
Meghalt 1999. július 5-én Herpai Lajos. 1999. 

szeptember 6-án Szabó Mihály.

Az első eredmények
Az algyői kézilabdások idén először méret- 

keznek meg az NB II-es mezőnyben. A férfiak 
eredménye: Dorozsma—Algyő KE 32:29; Algyő 
KE: Iszó-Portörő, Juhász, Molnár, Ladik (3), 
Canjavec, Kálmán (7); Cs.: Szabó-Balogh (7), 
Nagy (7), Bárkány (4), Bozsák (1), Búzás; jók: 
Kálmán, Balogh, Nagy.

A nők eredménye: Algyő KE—Csorvás SK 
25:22; Déry szakközépiskola, 100 néző; Algyő 
KE: Pigniczki-Homai (1), Frank (3), Nagy (8), 
Farkas (3), Kresák, Molnár (2); Cs.: Illés-Dudás, 
Wolcz (3), Mészáros (3), Sólyom (1), Czirok-, 
jók: Frank, Nagy, Pigniczki. Az újonc Algyő a 
második félidőben mutatott játékával megle
petést okozva verte meg a tavalyi 2. Helyezett 
Csorvást. Ifi: Algyő KE—Csorvás SK 24:33

Focimeccsek
Az MLSZ Területi Bizottsága és az NB III. 

Alföld csoport versenybizottsága az 1999-2000. 
évi bajnokság őszi szezonja mérkőzéseinek 
rendjét sorsolással döntötte el. Az algyői csa
pat meccset játszik: október 9-én 15 órától 
Algyő SK—Örkény SE; 17-én 14 óra 30 perctől 
Hódmezővásárhely SC—Algyő SK; 23-án 14 
óra 30 perctől Algyő SK—Békés FC; 31-én 
Kisújszállás SE—Algyő SK; november 6-án 13 
órakor Algyő SK—Battonyai TK; 14-én 13 órá
tól Kerekegyháza SE—Algyő SK.

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt meccsek 
előtt 2 órával kezdődnek, a mérkőző csapatok 
sorsolása megegyezik a felnőttekével.

A Megyei III. osztály „B"-ben is képvisel
tetik magukat az algyői focisták. Mérkőzéseik: 
október 10-én (vasárnap) 15 órától Pázsit 
SE—Algyő SK II.; 17-én (vasárnap) 14 óra 30 
perctől Derekegyház SE—Algyő SK II.; 23-án 
(szombaton) 14 óra 30 perctől SZVSE II.—Al
győ SK II.; 30-án (szombaton) Szentesi TE 
II.—Algyő SK II.; november 7-én (vasárnap) 9 
óra 30 perctől ÉKF-Alsóváros SE—Algyő SK 
II.; 14-én (vasárnap) 10 órától UTC Mártély— 
Algyő SK II.

Kézilabda NB II.
Idén már az NB II-ben érdekeltek az algyői 

kézilabda csapatok. A hazai mérkőzéseket Szege
den, a Kálvária téren, a Déri Miksa Szakközépis
kola tornatermében játsszák, a vidéki meccsekre 
a csapatokat és a szurkolókat szállító busz a Fa
luház elől indul, a külön is jelzett időpontokban.

Október 10-én az Algyő—HKE férfi meccs 15 
órakor, az ifi 17 órakor kezdődik; e napon a nők 
Karcagra utaznak, a busz 10 óra 30 perckor indul, 
az ifik meccse 15 órakor, a felnőLLeké 17 órakor 
kezdődik. Október 16-án a nők Medgyesegyháza 
ellen mérkőznek, a felnőttek 14-től, az ifi 15 óra 45 
perctől. A férfiak október 17-én Mezőberénybe utaz
nak, a busz 11 órakor indul, az ifik meccse 14 órakor, 
a felnőtt mérkőzés 16 órakor kezdődik. Október 
23-án itthon 10 órakor kezdődik a női kézilabdások 
meccse, az ifiké 11 óra 45 perckor; a férfiak a Berettyó 
ellen hazai pályán játszanak, a felnőttek 15, az ifi 17 
órától. Október 30-án a férfiak itthon a Tisza Volán 
ellen mérkőznek meg, az ifi 9-től, a felnőtt csapat 11 
órától. E napon a nők 12 óra 30 perckor indulnak 
Nagyszénásra, ahol a felnőttek meccse 15 óra 30 
perctől, az ifié 17 óra 30 perctől kezdődik. November
6-án a nők hazai pályán „ütköznek” a Szarvassal, a 
felnőttek 10 órától, az ifik 11 óra 45 perctől. A férfiak 
pedig 12 óra 30 perckor Szarvasra utaznak, ahol az 
ifi-meccs 15 órakor, a felnőtt pedig 17 órakor kezdő
dik. November 13-án a nőkből álló kézilabda csapat 
Szentesre utazik 13 órakor, a felnőttek meccse 15 
órakor, az ifiké pedig 16 óra 45 perckor kezdődik. E 
napon a férfiak Makó csapatát fogadják, a felnőttek 
mérkőzése 15 órakor, az ifi meccs 17 órakor kezdődik.

Recept — Zsuzsi kától

Sajtos-túrós pogácsa
Az algyői háziasszonyok kipróbált és családjuk 

vendégei körében népszerű ételeinek, süteményeinek 
receptjét szívesen közöljük lapunkban. Most a Falu
ház vezetője, Molnárné Vida Zsuzsanna írja le finom, 
sajtos-túrós pogácsájának receptjét.

„Nem futtatjuk föl azt a 8 dekagramm élesztőt, 
amit 1 kilogramm liszthez, 2 margarinhoz, fél kilog
ramm túróhoz, 2 tejfölhöz, 2 tojáshoz, 2 csapott 
evőkanál sóhoz, 20 dekagramm reszelt sajthoz ada
golok. A hozzávalókat összegyúrom, majd háromszor 
—fél óránkénti pihentetéssel — kinyújtom, rászórom 
a reszelt sajtot elosztva, és hajtogatom. Miután har
madszorra is kinyújtottam a tésztát, kiszaggatom a 
pogácsákat, tetejét megkenem tojjássárgájával, tep
sire rakom és előmelegített, forró sütőbe kisütöm. Ez 
a pogácsa sokáig friss marad.”

Algyői Hírmondó
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Hogyan létesíthető telephely}
A telepengedélyezés rendjéről, az ennek alap

ján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenysé
gekről kormányrendelet, született. E 80/1999. 
(VI. 11.) számú kormányrendelet alapján kell a te- 
lepülés jegyzőjének eljárnia — 1999. október 1- 
jétől. E szerint a telepengedélyt a telep fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjé
től kell kérni. A rendelet melléklete tartalmazza a 
telepengedélyhez kötött tevékenységeket. E felso
rolásban olvasható — többek között — a szőnyeg, 
a lábbeli, a felsőruházat, a műanyag termékek 
gyártása.

A rendelet hatálya kiterjed mindazokra, akik 
ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet foly
tatnak, s a felhasznált technológia során keletke
zett anyagok, illetve az üzemeltetett berendezések 
miatt a végzett munkafolyamatok következménye
ként egészségártalom, tűz és robbanásveszély, 
vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz- 
és talajszennyezés, zavaró zajhatás keletkezhet.

Az engedélyt az ipari, szolgáltató tevékeny
ség végzésére, valamint a környezetre és az 
egészségre veszélyes anyagok és készítmények 
raktározására használt telepre a tevékenység 
folytatója kérelmezi. A kérelemnek tartalmaznia 
kell a telep címét és tulajdonosát (tulajdoni 
lap), a telep használatának Jogcímét (saját tu
lajdon, bérlet), a telepen folytatni kívánt ipari, 
szolgáltató, vagy raktározási tevékenység meg
nevezését. Akik e kormányrendelet hatályba 
lépésekor már működő telepen végeznek a jog
szabály hatókörébe tartozó tevékenységet, kö
telesek 1999. október 1-jét követően, 180 na
pon belül (azaz 2000. március 31-ig) telepen
gedélyt kérni.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, 
ha a szakhatósági hozzájárulások alapján meg
állapíthatja, hogy a telep megfelel a munkavég
zésre vonatkozó előírásoknak, ha a telep a 
környezetében élők egészségét nem veszélyez
teti. A jegyző helyszíni szemle megtartása nél
kül dönthet a telepengedély megadásáról ab
ban az esetben, ha megállapítja, hogy a telepre 
három éven belül azonos tevékenységre már 
adtak telepengedélyt és a mérlegelendő körül
mények nem változtak, a telep a tevékenység 
céljára továbbra is alkalmas. A jegyzőnek a 
szakhatóságok állásfoglalását ebben az esetben 
is meg kell kérnie, kivéve akkor, ha e hozzájá
rulások megadásától még nem telt el három év. 
Ha a telepengedély megadását követően az 
adatok változtak, erről az engedély jogosultja 
30 napon belül köteles a Jegyzőt értesíteni.

A telepengedély meglétét a jegyzőn kívül az 
eljárásban részt vevő hatóságok és a fogyasztóvé
delmi felügyelőségek is jogosultak ellenőrizni, 
szükség esetén hatósági jogkörüket gyakorolni, 
indokolt esetben a jegyzőnél kezdeményezni a te
lepengedély visszavonását.

A telepengedélyről információt a polgármeste
ri hivatal kihelyezett irodájában (Kastélykert u. 
44.), az ügyfélfogadási időbén személyesen, vagy a 
267-095 telefonszám 625-ös mellékén kérhetnek .

Rendhagyó irodalom óra
Marék Veronika a 4. osztályosoknak tart rend

hagyó irodalom órát október 19-én (kedden) 10 
órától az algyői könyvtárban.

Algyői képeslapok
Régi óhaja teljesül az algyőieknek: a községről 

készült fényképfelvételekkel ékesített képeslapo
kat készíttetett a Faluház. A négyféle algyői képes
lap színvonalas kivitelezésű. A község címere és öt 
fotó látható kétféle képeslapon is. De üdvözlőlapot 
ékesít a községben fölállított Kligl Sándor-szobor, 
a Gondoskodó, illetve a római katolikus templom 
oltárképe is. Az algyői képeslapokat — többek 
között — a helyi postahivatalban, az árusításra 
vállalkozó üzletekben és a Faluházban vásárolhat
ják meg a község lakói és vendégei.

ICU virágüzlet vállal
T o b o z , m ű anyag , m űfenyős, m ok a- 
k oszorú k  s z é le s  vá la szték á v a l v á - 

iAom  k ed v es  vásárlóim at.
Halottak napjára megrendelhető:

» koszorú,
» sírcsokor,
» sírpárna,
» óriás fejű krízantén.

;A lg y ő , T em ető  T e l efon : 4 1 9 -7 7 5  
(18 óra után)

AJyitva tartás: 
kétfőtől péntekig  7 —1 6  ov-cx ig 

szom b a ton  7 —1 6  órá ig , 
v a sá rn a p  7 —11 órá ig .

V árom  k ed v es  vásárlóim at!
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A Faluház 
októberi programja

Október 7-én (csütörtökön) 15 óra 30 pertől 
néptánc oktatás; 16 órától Gumimacik próba; 17 
órától karate edzés, illetve Nyugdíjas klub; 18 órá
tól fitness.

9-én (szombaton) 19 órakor baráti találkozó 
(zártkörű rendezvény).

11-én (hétfőn) 15 óra 30 pertől kézműves ok
tatás; 16 órától Gumimacik próba; 17 órától karate 
edzés; 18 órától fitness.

12-én (kedden) 8-tól 12 óráig a gazdajegyző 
fogadóórát tart; 16 órától a Gumimacik próbája; 17 
órától néptánc próba.

13-án (szerdán) 9 órától vásár; 15 óra 30 pertől 
kézműves oktatás; 17 órától sakk szakkör.

14-én (csütörtökön) 9 órától vásárok; 15 óra 
30 pertől néptánc oktatás; 16 órától Gumimacik 
próba; 17 órától karate edzés, illetve Nyugdíjas 
klub; 18 órától fitness.

15-én (pénteken) 9 órától vásár.
16-án (szombaton) lakodalom.
18-án (hétfőn) 15 óra 30 pertől kézműves ok

tatás; 15 óra 30 pertől néptánc oktatás; 16 órától 
Gumimacik próba; 17 órától karate edzés; 18 órá
tól fitness.

19-én (kedden) 8-től 12 óráig tart fogadóórát 
a gazdajegyző; 9 órától vásár; 16 órától Gumimacik 
próba; 17 órától néptánc próba.

20-án (szerdán) 9 órától vásár; 15 óra 30 pertől 
kézműves oktatás; 17 órától sakk szakkör; 18 
órától közéleti klub: Az Európai Uniós csatlakozás 
aktuális helyzetéről tart előadást Balogh András, a 
Külügyi Intézet főigazgatója.

21-én (csütörtökön) 15 óra 30 pertől néptánc 
oktatás; 16 órától Gumimacik próba; 17 órától 
karate edzés, illetve Nyugdíjas klub; 18 órától fit
ness.

25-én (hétfőn) 15 óra 30 perctől kézműves 
oktatás; 15 óra 30 pertől néptánc oktatás; 17 
órától karate edzés; 18 órától fitness.

26-án (kedden) 8-tól 12 óráig tart a gazdajegy
ző fogadóórája; 9 órától vásár; 16 órától Gumima
cik próba; 17 órától néptánc próba.

27-én (szerdán) 9 órától vásár; 15 óra 30 pertől 
kézműves oktatás 17 órától sakk szakkör.

28-án (csütörtökön) 15 óra 30 pertől nép
tánc oktatás; 16 óra Gumimacik próba; 17 
óra karate edzés; illetve Nyugdíjas klub; 18 
óra fitness.

30-án (szombaton) 19 órakor kezdődik a szü
reti bál, melynek kezdetén fellép a Gumimacik 
Rock and Rali csoport.

Madách Imre:

Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljatok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok, egy árva hon volt, 
lm sírotokra emlékkő se jut.

Idősek napja
Az idősek nemzetközi éve alkalmából október 

8-án (pénteken) 17 órakor az óvodások és iskolások 
műsorral kedveskednek a Faluházban megjelent 
kedves vendégeknek. A rendezvény népdal és nóta
esttel zárul.

Véradás
A vér: élet! Aki vért ad, életet ad! Az algyői 

Faluházban október 12-én (kedden) 9-től 14 óráig 
véradás lesz. A szervezők kérik Algyő lakóit: minél 
többen vegyenek részt a véradó akción!

Használt könyvek Vására
Az algyői könyvtárban október 16-án (szomba

ton) 9-től 13 óráig rendezik meg a használt könyvek 
vásárát.

Emlékezés '56-ra
Az 1956-os forradalomra és szabadságharca ok

tóber 22-én (pénteken) emlékeznek az algyőiek. Az 
ünnepi műsor és hangverseny 17 óra 30 perckor 
kezdődik a Faluházban.

A holtakért
Lélekké lettek az emberek, kertbe kerültek örök 

nyugalomra. Sírkertbe. Pihennek ők ott a hant alatt, 
ám élnek itt fönt a megmaradtak lelkében.

Szívük dobban nap mint nap, emlékeznek. Te- 
rólad ma már lélek. Várnak vissza, de nem jössz, nem 
jöhetsz. Az élet sora ez. Akik emlékét kereszt jelzi, 
tudjátok, hogy a halottak napján gyertyalángok vilá
gítják az örökkévalóságot, meg virágok mutatják a 
megmaradtak háláját, búját, örök szeretét.

És könnyek! A bánat csöppjei. Á. S. S.
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