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A telekellátásról
Városrészünk krónikusan visszatérő 

problémája a folya-matos telekellátás. Az 
alábbiakban e témát járnánk egy kicsit körül, 
visszatekintve a múltra és megpróbálunk a 
jelenből kiindulva kissé a jövőbelátni a 
témában. Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy 
Algyőn mindig is drágák voltak a telkek, vagy a 
helybéli lakosságnak volt kevés pénze a 
telekvásárlásra. Az okokat vlzsgál-va láthatjuk, 
hogy a városrész elhelyezkedése az első számú 
felelős a magas telekárakért. Természetes 
határokkal szinte teljes; en körül vagyunk zárva: 
É-Ny-on a 47. sz. út és a vasút miatt nem lehet 
terjeszkedni. É-K-en a Tisza és a töltése a 
természetes akadály, DK-en és DNy-on az 
Ipartelepek zárják el a terjeszkedés útját.

. -Kisebb-nagyobb összefüggő területek még 
vannak a peremeken, melyek beépítésével 
csökkenthető a krónikus telekhiány, ilyen 
területek például a Berek sori részek a Komp 
utcáig, a krumpliföldek és a Téglás utca 
környéke, vagy a fokozatos an felszabaduló 
barakk-tábor helye és a Bartók B. utca mögötti 
szántóföldek a bekötő út melleti erdőig.
- A magas telekárak másik okozója a folyamatos 
telekel-látás hiánya. Az évek hosszú sora alatt 
sohasem sikerült e dologban előbbre lépni. 
Algyő története során emléke-zetes 
telekosztások voltak a 40-es, 50-es években, 
mikor is a Szőlő utcától északra terülő 'felvég* 
et* osztották ki: több száz telek kialakításával ez 
a terület is teljes en beépült.
A 60-as évek elején a déli részen a Fazekas és 
Egészségház utcák kialakítása után lettek telkek

A 69-es, 70-es években kisajátított részeken 
kialakított Szeder és Korsó utcai telkek 1-2 
kivétellel az árvízkárosultaknak lettek kiosztva.
A Bartók B. utcai telekkialakítások telkei pedig 
71-72-ben egy év alatt elkeltek Azóta algyői 
területen intézményes formában nem volt 
telekosztás.
Szegedhez csatolásunk óta az a szemlélet járta a 
tanácsi vezetés berkeiben, hogy a város el van 
látva telekkel, hisz Dorozsmán, Szőregen 
lehetett telket kapni, így áld annyira építeni akar 
a'városban" az építhet.
Az senkit nem érdekelt, hogy egy tősgyökeres 
algyőinek nem egy életcél, a város 20 km-rel 
távolabbi részén építeni rokonoktól, szülőktől, 
barátoktól, esetleg munkahelytől is távol.
•Egy másik cél is lebeghetett az akkori tanácsi 
vezetés előtt - olcsó telkek híján így biztosan 
volt vásárlói kereslet a Szegeden épült 
panellakásos városrészekre is. A telekosztások 
közötti időben szép lassan beépültek a 'foghíj 
telekek* és a romos,düledező házak árai is fel
mentek a csillagos égig . Ma már ott tartunk, 
hogy egy beépíthető 200-300 öles csupasz 
szántóföld ára eléri a 300-400 ezer Ft-ot is.
Szép távlat nyílik a településrész előtt ha tudjuk, 
hogy az első telket a II. világháború után pár 
ezer forintért kapták az arra rászoruló fiatal 
házasok
A jelen teljes igazságához tartozik az is, hogy 3-4 
évvel ezelőtt a város -érezve a tarthatatlan 
állapotot - kisajátított egy 6 hektáros területet a 
Bartók B. utca mögött, a volt téglagyári gödör 
mellett, de e terület csak 40-60 cm-es 
földfeltöltés és tereprendezés, valamint 
alapközművek / víz,villany / elkészülte után lesz 
kiosztható.
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A régi tanácsi vezetésnek u n  sem volt gondja, hogy az 
egész területet megvegye, Így a lehető legrosszabb helyzet 
állt elő-A környező szántóföldek egy része még 
magántulajdonban maradt, a lapos részek pedig 
Önkormányzati tulajdonban vannak.
A helyi részönkormányzat tagjai múlt év Ászén Javaslatot 

adtak be a Városfejlesztési Bizottságnak, kérve e terület 
végleges rendezését és a kb. 00-100 telek IdalaldtásátE 
javaslatra érdemi válasz nem érkezett, nem Is érkezhetett az 
alábbi Indokok miatt, i
-Az egész véros területére, Így az algyői városrész területére 
sincs érvényes rendezési terv /érvényben van ugyan a régi, 
de törvényes felülvizsgálata, korszerűsítése nem történt 
meg/.
- Az ÚJ önkormányzati vezetés egyik első dolga a hivatalok 
átszervezése után ez kellene hogy legyen. Az ez évi 
költségvetés már előirányoz e célra pénzeszközöket.

Teldntettel orra, hogy Algyőn volt a legrégebben 
telekosztás, és erre a területre korábban el is készült egy 
rendezési-telek kialakítási terv /csak Az Országos 
Építésügyi Szabályzat változása miatt a tclelanéreteltet 
nagyobbltani kell /ml első helyen szerepelünk a sorban a 
városrész! rendezési rendezési terv készítését illetően. 
A további küzmflvesltésl tervek és munkák csak ezek után 
lesznek indithatóak. Még egy fontos kelléke hiányzik a 
terveknek: a PÉNZ. A mostani pénzpolitika sajnos nem 
kedvez az olcsó telkeknek, és az olcsón építeni akaróknak.
A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint Jelenleg 
Gyálaréten vannak eladó telkek. Kb. 60 db víz, villany, 
csapadékvizei csatornával és kohosalakos úttal ellátva 380- 
400 ezer Ft áron, kb. 220-260 ölesek.
A helyi részönkormányzat elindította a labdát, most a 
városon van a sor, hogy lépjen e dologban. Vállaltunk még 
egy fontos feladatot: - meg kell tudnunk, milyen a 
fizetőképes kereslet a kialakítandó telkek után - és milyen 
telkekre van szüksége az algyői városrész lalrmiKág/Snair 
Ezért kérjük azokat, akik a közeljövőben egy-két éven belül 

telkeket izeimének vásárolni, jelentkezzenek a 
tanácsházán e cikk megjelenése után, nyilatkozzanak arról,

Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
csorbát töröttet,ami uj meg ép, 
gyermekjátékot, - ó boldog fogócska I • 
s rászórni szórva mindent, ami szép.

hogy milyen telket kívánnak vásárolni / magánházst, 
Ikerházasat vagy Idstelkesházasat/ azért, hogy a terv 
készítésekor ezeket az igényeket figyelembe vehessük. A 
városhoz beadott javaslatunk utolsó pontja azt kéri a vármi 
vezetéstől, hogy amennyiben a város nem lát lehetőséget 
egy-két éven belüli algyői telekosztásia, bármilyen / pénz 
vagy egyéb okok miatt bízza a helyi önkormányzatot meg e 
feladat megoldásával.
Ebben az esetben megpróbálunk egy garjiamlgi társaságot 
létrehozni, melyek tagjai a leendő telektulaJdoKo^k 
lennének, és előleg befizetése ellenében alakítanánk Id a 
telkeket és készítenénk el az alapközmüveket. Előzetes 
számításaink szerint egy közepes 200 öles telek ára kb. 400 
ezer forint lenne.
Utolsó lehetőségként felmerülhet az a gondolat is, hogy ha 
májusban valóban visszakaphatják földjeiket a régi 
tulajdonosok, akkor talán felül kellene vizsgálni azt a 
törvényt, amelyik megtiltotta új tanyák építését is ezen a 
részen. Ebben az esetben a gazdálkodni akaró algyőiek Jól 
kiválasztott helyen és lehetőleg villanyvezeték közelében, 
akár több holdas tanyaterületekre is építhetnek. Ne 
felejtsük el, hogy a téeszesités és az ipar megjelenése élőn 
több száz jól, gazdálkodó tanya volt algyői közigazgatási 
területen.
Van a részönkormányzatnak még egy dédelgetett terve, 
mely ma még talán utópia, de ha a ttoahád régi földeket 
visszakaphatnánk, már akkor valósággá is válhatna, 
ragyogó gyümölcsöskerteket és üdülőházakat lehetne a 
Tisza túlsó partján létesíteni.
A sok feltevésből és álomból valóság is lehet, mert bízunk 
abban, hogy a városi vezetés Jobban odafigyel a 
környezetére és a városkörnyéki részekre, mert a város jól 
felfogott érdeke is ezt szolgálja.
Ne feledjék, áld telket akar, jelentkezzen a Kirendeltségen I

Borbély János

Dalolna forró láng az égig róla. 
s kézen fogná mindenki földijét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hisz zuzmarás a város, a berek, 
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
és rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
hogy fölengednének az emberek I

József Attila
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Tájékoztató Algyő városrész 1991* évi lakóterülketi alapjának
felhasználásáról

Szeged Megyei Jogú Város önkormányzata az 1991 évre elfogadott költségvetésben Algyő 
részére 4.000.000,-Ft-ot biztosított lakóterületi alapként, melynek felhasználására a 
településrészi önkormányzat kapott felhatalmazást

A lakóterületi alap a lakosság életkörülményeinek javítását, a lakókörnyezet védelmét és 
kultráltabbá tételét szolgálja. Célja, hogy az adott településrészben jelentkező, általában kisebb 
költségkihatású feladatok elvégzését - pénzeszközökkel és személyes munkával biztosítsa.

Ilyen munkák elsősorban:
•utak, járdák építése, javítása 
•csapadék -és belvízelvezetés fejlesztése 
-közvilágítási munkák 
•park, játszótérépítés, fásítás 
•környezetvédelem, stb.

Az elmúlt évi lakóterületi alap felosztásánál e szempontokat figyelembe vettük és a 
keretösszeg adta lehetőségekén belül igyekeztünk meghatározni a legsürgősebb feladatokat 

Az alábbiakban vázlatosan ismertetem az elmúlt évben, a keret felhasználásával elvégzett 
munkát;

•az 1990-es évben elkészült a Fűzfa sori úttest és a Napfény ABC-vel 
szembeni kohósalakos parkoló felületlezárása.
•az épülő faluház körüli út építése 
•fedett buszváró és esőbeálló készítése 
•a községháza hangosítóberendezésének beszerelése 
•a kuktori szeméttelep elkerítéséhez anyagvásárlás 
-a Korsó utca kohósalakos feltöltése 
•a községháza felújításához átcsoportosítás 
-a tiszai szabadstrand kiépítése 
•támogtás nyújtása:

-az újjáalakult sportkörnek
-a Korsárfonó utcai iskola tornatermének kialakítására 
-a templomi orgona felujjítisára.

A fentieknél részletesebb és számszerű adatokat is tartalmazó tájékoztatót a februárra tervezett 
falugyűlésen ad a települési önkormányzat. Az ezévi alapfelhasználására széleskörű lakossági 
véleményt kérünk és kívánunk felhasználni.

dr. Piri József

Felhívás t

A Független Kisgazda Párt algyői szervezete értesíti azokat, akiknek érvényes kárigényük van, 
hogy a párton belül megalakult az Egyeztető Bizottság. A bizottság célja, hogy felügyelje a 
kárrendezés igazságos lebonyolítását, tájékozódjon a kárrendezésről szóló jogszabályról és 
eljárjon az érintett termelőszövetkezetekezeteknél. Koordinálja az árverés reális értéken vagy az 
alatt való lebonyolítását. Ez a bizottság szeretne segítséget nyújtani a kárrendezésben 
érintetteknek abban, hogy a rendelkezésnek megfelelően történjen meg a földterületeknek a 
kialakítása és az esélyegyenlőség lehetséges biztosításával follyanak le a versenytárgyalások. A 
kárrendezési eljárások eddigi tapasztalatairól a még szükséges feladatokról a bizottság 
tájékoztató gyűlést tart,
1992. február 14-én pénteken 18 órakor Az algyői kultúrházban, szakértők részvételével.

Kovács Károly
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Algyői portrék

Azt hiszem mindenki szertne egyszer 
bekerülni valamilyen újságba. Találkoztam a 
minap egy emberrel, aki azt mondta, neki 
nincs szüksége reklámra. Nem hittem a 
fUlemnek, hiszen ez az úr egy vállalkozó, s 
mint ilyennek sosem árt a népszerűsítés. 
Rendkívül elfoglalt, rendkívül nehéz volt 
rábeszélni egy randevúra, végül két rohanás ( 
ügyintézés > közben szakított számomra egy 
röpke fél órát. Az elfoglalt vállalkozó JUHÁSZ 
SÁNDOR, algyőn a Munkás Áfész szakcsoport 
elnöke, és egy KFT alapító tagja. Erről majd 
később ejtünk szót
Juhász úr I ön Algyőn köztiszteletben ál1. 
Ismerik, elismerik munkáját és tudják 
faluszerte, hogy rengeteget áldoz a köz 
javára. Mivel vállalkozik ?
•Fuvarozunk, földmunkát végzünk, ha kell 
útat, töltést, csatornát építünk.
•Mióta ?
•A maszekságba 1970-ben fogtam bele. 
Kezdtem állattenyésztéssel, majd 
terménykereskedést nyitottam apámmal - 
szegény nyugodjon békében - molnárkodtam, 
közben állatfélvásárlással is foglalkoztam. 
•Mit jelent az áfész szakcsoport ? 
•Szolgáltatást. A trágyaszórástól a vetésen át, a 
szántáson keresztül a betakarításig mindent 
vállalunk. Tehát szolgáltatunk.

•Ha azt mondom Juviplas, mi jut eszébe '( 
-Egy tévedésem. Meggondolatlanul

beleugrottam egy német-] ugoszláv-magyar 
kft-be. Megbántam, ahogy mondani 
szokták, mint a kuty?, amelyik hetet 
kölykedzett
-ön pár éve, még a tanácsi világban az 
algyői kulturház felújításához vagy egy új 
faluház építéséhez alapítványt 
kezdeményezett $0 ezer forinttal. 
•Rosszul tudja. Én csupán egyetértettem az 
ötlettel. Lehetőségeim szerint tényleg 
hozzájárultam az alapítványhoz 50 ezer 
forinttal. Természetessen a falu javára 
tettem.
•Lesz faluház ?
-Biztos, ui, hiszen az alap kész. Sajnos az 
Unlép nem tartotta a határidőt December 
31-ig tetőalá kellet volna hozni az épületet 
•Az összegyűlt pénz elég lesz ?
•Igen. A hajdan szinte kötelező tehot erre 
szavaztatták meg a lakossággal. Azt az 
összeget szaporítottuk az alapítvánnyal, ha 
Szeged önkormányzata ezt még kiegészíti, 
biztosan futja a pénz a költségeket Ismeri 
a mondást : ha valamit elkezdenek, azt 
előbb, vagy utóbb be Is fejezik. 
•Vidéken is vállalnak munkát ? 
■Természetesen. Már két hónapja a pécsi 
szén- és ércbányáknál vállaltunk 
rekultiválást. Az urán meddőhányóra 
termőföldet hordunk. Két legyet ütünk egy 
csapásra Aballget és Orfü között 
elhordunk egy dombot, s ott a két 
üdülőhelyet majd egy rövidebb országút 
köti össze és a kitermelt termőtalaj borítja 
be a meddőhányót. Nyolcvanezer 
köbméter földet mozgatunk meg. 
-Sugárveszély ?
-Nincs félnivalója senkinek. Jó lenne ha a 
Mecsekben is olvasnák a lapot, hiszen 
megtudhatnák az emberek, hogy a 
megengedett sugárérték 10 százaléka sem 
mérhető.

Köszönöm a beszélgetést.

Ács S. Sándor
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Egy régi csatolt művelődési ház sorsa jaj de nagyon nehéz / volt/

Nagy örömmel olvastam az 1991. decembe
rében megjelent Algyői Hírmondót, de még 
nagyobb lelkesedéssel vettem tudomásul, 
hogy ezek után a Hírmondó havonta 
megjelenik.
A Hírmondó a helyi önkormányzat lapja, így 
az algyői eseményekkel, többek között a kul
túrával is foglalkozik. Első kulturális cikkem
mel tájékoztatót kívánok adni az eltelt 20 év 
eseményeiről. Változó világunkban az algyői 
ember is változik Az 1973-as Szegedhez való 
csadakozás nem jelentette azt, hogy az algyői 
ember elvesztette lokálpatriotizmusát Az 
algyői algyői maradt mindmáig.
Újra felerősödött á művelődési ház 
függetlenségi törekvése is. A művelődési 
központ előnyt, de több hátrányt is jelentett a 
művelődési háznak. Tendenciájában a 
művelődési ház fennmaradása érdekében a 
függetlenedés az egyetlen járható út.
A lakosság köréből érkező 
kezdeményezéseket helyben kell Integrálni . 
A művelődési ház vezetőjének kell felfigyelni 
a változásokra, ehhez alkalmazkodva kell a 
feladatait meghatározni, nem egy szigorú 
rend szerint, hanem az igények és 
lehetőségek figyelembevételével döntsön a 
közművelődési probléma megoldásáról.
Eddig nem volt érdekeltté téve a többlet- 
bevétel teljesítésében, mert hiába teljesítette 
az előírt bevételt, ha a többi ház nem, akkor 
nem lehetett visszaforgatni. Tehát rá kell bírni 
a pénzkezelő egységet, hogy ugyanazon ház 
használhassa csak fel, és abban a pillanatban 
tulajdonosi szemlélettel fog dönteni és 
gazdálkodni.
Jelenleg a lakosság még nem rendelkezik 
olyan anyagi bázissal, hogy a tagdíjakból, 
adományokból akár egyesületi formában 
fenntarthassák a művelődési házat Algyőn.
A kultúra minden társadalomban pénzbe 
kerül. Áldozni kell rá, mert hooszútávon így 
hozza meg gyümölcsét.
Sajnos az eltelt 20 év alatt a fenti munkákra 
pénz nem nagyon volt, illetve alig volt. A 20 
év alatt egyszer sem sikerült pénzt kérni a leg

szükségesebbre például a festésre, amelyet 
mindig társadalmi munkában végeztünk. A 
Bartók Béla Művelődési Központ a pénzek 
elosztásánál néha a közelehh a tűzhöz elv 
alapján végezték, amelyből a csatolt közsé
geknek csurrant, vagy cseppent, Algyőre 
Inkább csak cseppent.
A Szeged Megyel Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Közművelődési és Közoktatási Irodája 
átvilágította a Bartók Béla Művelődési 
Központot « hálózatának rendszerét, és 
megállapította a város hibás döntéseit, és 
változtatásokat eszközöl.
Az új elképzelés szerint a Bartók Béla 
Művelődési Központ, a Bálint Sándor 
Művelődési Ház, a mihályteleki művelődési 
ház, a Bábszínház, önállóságot, a csatolt 
községek Algyő, Tápé, Szőreg, 
Kiskundorozsma stb. részönállóságot kaptak. 
A részönállóság azt jelend, hogy a Bartók 
Bála Művelődési központ öt egységet, a 
Bálint Sándor Művelődési Ház 4 egységet, a 
csatolt községek 3 egységnyi pénzt kapnak, 
amellyel önállóan rendelkeznek.
Ezek után jobban érdekelté vagyunk téve a 
saját bevételek fokozásában és a takarékos 
gazdálkodásban.
Visszatérve Algyőre, az önálló működés, 
fejlesztés, fejlődés altemativái:

-Faluház építése egyik nagy sikere a
részönkormányzatnak
-saját értelmiségi réteg összefogása
-helyi lap indítása (amely decemberben
megtörtént)
-a meglévő kiscsoportokra építve még 
szélesebb rétegeket bevonni a művelődési 
ház hatókörébe
-a helyi kezdeményezásek, pártok 
működésének segítése 
-jó javaslatokkal, elképzelésekkel, 
tanácsokkal, elgondolásokkal kívánjuk 
szebbé, jóbbá, gazdagabbá tenni 
közművelődési munkákat

Eke József
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Asagyal sehae át 
a szobán ^állapítjuk meg olyankor, amikor 
a társaságban hirtelen mindenki 
elhallg»t,araikor váratlatlanul nagy csönd 
támad De vajon tudjuk-e, a közhit szerint 
ilyenkor miért éppen angyal repül át 
telettünk?
Hrasmus fejtette meg először e mondás 
görög mitológiai eredetét. Abban a 
hiedelemben gyökerezik, hogy Hermész 
görög isten jelenlétében - neki 
tulajdonították a beszéd feltalálását is - az 
ógörög vallásgyakorlat szerint 
megkivántatott a teljes csend, nem volt 
szabad emberi szónak elhangzania^ 
kereszténység elterjedtével aztán 
Hermészt az angyal szóval helyettesítették 
Az angyal, vagyis angelosz pedig követet, 
Isten követét jelenti, mint ahogy Hermészt 
is az istenek követeként, egyben 
hírvivőjeként tartottak számon.
O, milyen jó lenne, ha végre angyal szállna 
el fölöttünk isi

Orvosi tanácsok

Mindennapos probléma az úgynevezett 
meghűlés vagy infuenza • ez most különösen 
aktuális. A megbetegedés a felső légutak 
vírusfertőzésének következménye, és gyakran 
a nátha az első és egyetlen tünete.Torokfájás, 
köhögés, fejfájás,végtagfájdalmak, levertség és 
láz is megjelenhetnek A kiköhögött vagy 
tüsszentéskor távozó cseppecskék és a vírus 
nagyfokú fertőzőképessége okozza, hogy sok 
ember betegszik meg egymás után . Nemcsak 
a felső légutak, hanem a szervezet egész 
védekező rendszere reagál a vírusfertőzésre. 
Emiatt kísérik a fertőzést általános tünetek, 
mint a láz és a levertség érzése. A meghűléses 
megbetegedések télen gyakoribbak, mert a 
hidegben az emberek gyakrabban 
tartózkodnak zárt közösségben,
helyiségekben, és vírusfertőzés a 
cseppfertőzés által könnyebben és 
tartósabban marad a levegőben. A meghűlés, 
mégha komoly tünetek kísérik is, alapjában 
ártalmatlanul zajlik le. A meghűléshez 
társulhat bakteriális fertőzés Is . A fertőzést 
alig lehet megelőzni, a védőoltások
megkLsérelhetők, de csak kevés védelmet 
nyújtanak.

6

A gyógyítás alapja az ágymeleg és és a 
nyugalom ;párásltsuk a szobát ;étvágytalanság 
esetén nem kell az evést erőltetni - elégséges 
tea vagy ásványvíz bőséges fogyasztása . Láz 
esetén különösen fontos a nagy 
folyadékbevitel. Magas láz esetén hidegvizes 
borogatás az egész testre, hűtőfürdő segíthet 
. Az esetek többségében tüneti a kezelés, a 
levertség ellen nincs orvosság. A nátha 
kezelése, mint más meghűléses betegségek 
esetében is - nem szükséges. 
Megkisérelehető azonban a tünetek enyhítése 
orresepp használatával ( természetesen az 
orreseppek csak tüneti hatást 
eredményeznek, a folyamatot okozó 
vírusokkal szemben hatástalanok). Ha a 
meghűléses állapot nem javul, tanácsos 
felkeresni a körzeti orvost

dr.Tóth Mária 
belgyógyász szakorvos

Köbögéscsillapító teakeverék:
Mária, Treben ajánlja Isten Patikája című 
könyvében
Egyenlő arányban keverjünk össze martilapu 
virágot -és levelet, ökörfarkkórót-virágot, 
tüdőfuvet és lándzsás útifölevelet. Ebből a 
keverékből két teáskanálnyit adjon 1/4 liter 
vízhez és forralja fel. Naponta három 
csészényit édesítsen meg mézzel és melegen 
kortyonként fogyasszon el.

Olvasóinkhoz

Lapunk első számának megalkotása után 
feszült várakozás töltött el bennünket, milyen 
fogadtatása lesz kezdeményezésünknek Az 
alkotókat a kiadás után az foglalkoztatta 
hogyan néz ki -vajon önnek Tisztelt Olvasó 
tetszik -e. Elérjük-e azt a célt, amit kitűztünk, 
szolgálni, információval ellátni szükebb 
pátriánkat, Önökről, Önökhöz, próbáljunk 
hasábainkon át közeledni. Ügy tűnik, hogy 
szerény külleme, s a kezdőkre jellemző 
szerkesztési mód ellenére már érzékelhető 
visszhangja volt lapunknak. Néhány érdekes 
kérdés már fölmerült, mondván • erről is 
írhatnának - amely nemcsupán helyi 
probléma, de lakosságunkat ugyanez 
nyomasztja. Kettőt is szeretnék Önök elé 
tárni.
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Közbiztonsági helyzete településünknek 
aggasztó. Ennek következménye Illetéktelen 
behatolók az élelmiszerboltokba, 
italboltokba, gazdaboltba A rendőr jelenléte, 
kapcsolattartása a lakosokkal sokkal inkább 
megnyugtatóvá tenné a közbiztonságunk 
helyzetét, mint a városból időszakosan 
megjelenő gépkocsizó járőr.
A közbiztonság mostoha helyzete után 
megemlítek egy másik szomorú tényt, a 
rendelési időn túli orvosi ügyeleti rendszert 
Sajnos teljes azonosság van ezen a téren a 
televízió ^Szomszédok " című televíziós 
regény januári epizódjában közölt esettel. Az 
ügyeleti rendszerben nincsen átfedés, sőt 
lyuk van, nem is akármekkora I Fél óra I egy 
sürgős orvosi ellátás, amely adott esetben 
nem tűr el fél óra űrt, emberéletbe kerülhet 
Pedig az egész ügy összehangolt szervezés 
igénylő munka volna.
Vagy volna más megoldás is ? Lehet,hogy akár 
ajálhatnánk is ilyet Miért ne lehetne a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően, ha a 
feltételek meg is vannak, helyben ügyeletet 
szervezni, illetve adni ? Értesüléseink szerint 
ez a rendszer korábban jól működött, s

Sportkörünk vezetősége nevében köszöntőm a 
településünk lapját az Algyői Hírmondót, 
melyben lehetőséget kaptunk részletes 
beszámoló közlésére a szakosztályok 
működéséről, eredményeiről. Az Algyői 
Sportkör - még leírni is szép - 1952-ben alakult. 
A 40-év alatt lezajlott társadalmi, közigazgatási 
változások ellenére megőrizte kontinuitását, 
folyamatosan működött a településen. A 
teljesség igény nélkül szeretném azok nevét 
megemlíteni, akiknek ebben a fennmaradásban 
nagy részük volt
Lantos Tibor a 70-es évek elején alakította ki 
azt a kézilabdaéletet, amelynek érdeme nem 
csak az eredményesség, hanem a közösségi 
szellem megteremtése volt. Ennek a 
közösségnek az érdeme a bitumenes kézilabda 
pálya megépítése.
A teljes befejezés (öltözők, világítás)elmaradása 
nem rajtuk múlott.
A labdarúgás az, amely kezdettől fogva létezett 
és folyamatosan működött. Sokat tettek 
eredményessége érdekében Fekete János,

főként olyan probléma nem fordulhatna elő, 
ami most sajnos megvan, hogy helyben már 
befejeződött a rendelés Szegeden pedig még 
nincsen ügyelet ahová a beteg illetve a 
hozzátartozója fordulhatna

Tisztelt Olvasó!

A szerkesztők nevében kérem, hogy a 
közösséget érintő kérdéseiket, problémáikat 
osszák meg velünk, legyenek társszerzői 
lapunknak. ígérem a munkatársak nevében, 
hogy igyekszünk minden közérdeklődésre 
számot tartó problémát feltárt, s a 
megoldásokra sajátos eszközeinkkel 
lehetőségeket találni, amely lehetséges, hogy 
csak nyilvánosságra kerülésben is magában 
hordozza a megoldást. Számítunk értékes 
közreműködésükre, melynek segítségével 
lapunk az Önök megelégedésére fog 
szolgálni.

Hegyes András 
Szerkesztő Biz. nevében

Vidács Márton, Győrfi József, az utóbbi 
években Csikós Mihály. Köszönet érte.
A 70-es évek végén működő szakosztályok: 
labdarúgás, kézilabda Molnár Mihály irányítás
ával; kosárlabda Józsa György; asztalitenisz 
Bogdán Gábor irányításával folyt 
Az 1989-90-es évek a sportpályák körüli 
mozgolódások, az új arcok feltűnésének 
időszakát jelentette. Kialakult egy tenni akaró, 
szemléletváltozást sürgető csoport, melynek 
eredményeként 1991-ben összeült a sportköri 
közgyűlés a változtatás igényével. A régi 
vezetőség lemondott, új vezetőség választatott. 
Tagjai: Juhász Árpád, Boldizsár Gábor, Juhász 
Sándor, Juhász István, dr Major József, Tóth 
Mátyás, Molnámé Vlda Zsuzsanna, Varga 
Ágnes, Szabó István. Az új vezetőség megvitatta 
a lehetőségeit, elképzeléseit Egy település 
akkor tekinthető egységesnek, ha kialakul a 
közösség. A megtartóképességért viszont tenni 
kell, ezért vált igényükké a tömegsport fel
karolása.

Algyő sportja, sportélet Algyőn
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Elképzelésünket támogatta a településrész 
képviselő testülete, akik ere a célra 
megszavaztak és biztosítottak 100 ezer Ft-ot 
Vajon ml Is kell a sportoláshoz ?
1. Pénz, 2. létesítmények, 3- Sportolni akaró 
emberek.
Nézzük sorjában: Szeged város
Sporthivatalának javaslatára a közgyűlés 
megszavazott 100 ezer Ft-ot . Az Algyői 
Takarékszövetkezet adott 50 ezer Ft-ot, Az 
Olajipari Rt Szakszervezeti Bizottsága 
felajánlott 10 ezer Ft-ot, dr Piri József 10 ezer 
Ft-ot, valamint Juhász Sándor gépi szolgálatait 
ajánlotta fel.
Létesítmények: a labdarúgó pálya biztosított, az 
Olajipari Rt a pálya melled barak^pület sokcélú 
hasznosítására átadott épületében megoldott 
az öltöző, a fürdő és a klubhelyiség. Szintén az 
Rt adott lehetőséget arra, hogy a bitumenes 
kézilabdapályát használhassuk, melynek a
világítása is megoldott Sportolóink 
mérkőzésekre szállításában is az Rt nyújtott 
komoly segítséget. Az Általános Iskolával a 
kölcsönös segíteni akarás szándékával tartunk 
jó kapcsolatot
Emberi tényező: a sport az emberért van, s ha 
az emberek ezt a lehetőséget kihasználják, 
élnek vele, akkor lehet sportélet Az egészség 
megőrzésében, a szabadidő kultúrált
eltöltésében, a közösség kialakításában jelentős 
szerepe van a sportnak.

Tisztelt Algyőiek, Önökön Is múlik, sőt nagyon 
is múlik, hogy milyen mértékben vesznek 
benne részt, hogyan telnek meg a pályák egy- 
egy sporteseményen.
Jelenleg működő szakosztályok: labdarúgó, 
férfi kézilabda, leány kosárlabda. Az Iskola 
tornatermében működik szeptember óta heti 
két alkalommal a női kondicionáló torna, heti 
három alkalommal az önvédelmi tanfolyam* 
Ahhoz, hogy tevékenységünk jelenlegi 
színvonalát megőrizhessük, legalább ezen a 
szinten sportolhassunk hasonló mérvű 
támogatás lenne szükséges. Reménykedünk és 
bízunk ennek megvalósulásában.
A sportkör 500, 300, 100 Ft-os címletű 
pártoló tagsági Igazolványokat bocsátott ki, 
melyek megvásárolhatók a vezetőségi tagoknál, 
Algyő sportjának támogatása céljából.
Mit kívánok 1992-ben ?
Az első két pontban felsoroltakon túl minél 
több sportolni vágyó algyői embert. Kívánok 
ehhez mindenkinek sportolással kondicionált 
jó egészséget, jó egészséget a sportoláshoz.

dr Major József 
sportkör elnöke

TAKARMÁNYBOLTOK NYITVATARTASA

30.SZ. termény-táp 
Németh-Kastélykert u

AGRO-LAK BT 4.sz 
Juhász-Piactér

324 .sz.takarmány 
Hegyi-Téglás u.

Magán takarmányból! 
Pál-Téglás u.

Hétfő ZÁRVA ZÁRVA 73°-l<5 8-12 13-17

Kedd 7-11 14-18 7-12 14-17 73°-l6 8-12 13-17

Szerda 7-11 14-18 7-12 14-17 73°-l 6 8-12 13-17

Csütörtök 7-12 14-18 7-12 14-17 73°-l6 8-12 13-17

Péntek 7-11 14-18 7-12 14-17 73°-i 6 15-17

Szombat 6-12 7-12 ZÁRVA 7-12

Gázcsere - Piactéren minden nap délelőtt 9-11 óráig délután 2-4 óráig
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Január:
1.UJév

- akit először meglátsz, ha egészséges, 
egészséges leszel te Is az évben, ha beteget 
látsz beteg leszel te Is.
• lencsét kell enni, sok pénz lesz a háznál 
-tyúkot nem szabad vágni, mert kikaparja a 
szerencsét
-malac sok pénzt, sok termést hoz, a gazda 
egye meg az orrát
-mosdóvízbe piros almát kell tenni, szép 
lesz, aki megmosdik benne 
-nem szabad semmire kiadni pénzt, mert 
sok lesz a kiadás az évben

2. Jézus nevenapja
•éjfélkor -úgy tartják - megszólalnak az 
állatok

6. Vfzkereszt
-kezdődik a hivatalos farsang
•a vizet megszentelik, körülhintik vele a
portát, hogy a gonosz elkerülje a házat

20. Fábián és Sebestyén napja
• első tavaszébresztő nap - ezen a napon 
kezdenek ’mézgásodni’ a fák

22. Vince napja
• ha fénylik Vince, akkor tele a pince / ha 
olvad/

23. Pál fordulása
- ha fénylik, a termés szépen áll
• ha havas vagy eső esik, akkor mérsékletes 
esztendő várható

- ha nedves szél fúj, betegséget hoz 
Február:
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony

-Nálunk ezen a napon először a tüzet 
áldották meg és ennél a szentelt tűznél 
gyújtották meg a gyertyákat 
-ha fénylik a Gyertyaszentelő, még hosszú 
kemény tél várható

3. Balázs napja
• Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. 
Imával megmentette egy özvegyasszony 
fiának életét, akinek a halszálka megakadt 
a torkán. Az özvegyasszony gyertyával és 
étellel fejezte ki hálájátEzért visznek 
gyertyát a templomba, torkuk elé tartják az 
emberek, a pap megáldja őket.

11. Elek napja
•kígyók ünnepe -e napon bújnak elő a kígyók
- e napon nem dolgoznak, mert a kígyók 
bosszúból megmamák az állatokat 

14. Bálint napja
-ekkor kezdenek párosodni a verebek. Ekkor 
kezdik ültetni a baromfit 

19. Zsuzsánna napja
-elviszi a telet és megszólaltatja a pacsirtát 

17-10-19 FArsang brla
• A tényleges farsang napja erre a három 
napra korlátozódik. Lányok hivogatása a 
bálba ( Hívogatáő nélkül nem mehettek.) 
•második napja a házasemberek bálja 
(bátyus bál)
'harmadik nap éjfélkor tűzgyújtás, 
körültáncolták, átugrálták, ezzel véget ért a 
farsang

Túrófánk
Hozzávalók: 1/4 kg túró, 1 csapott mokkáskanál 
szódabikarbóna, 7 evőkanál Uszt, pld só, 2 tojás.
A túrót villával jól összetörjük, hozzáadjuk a tisztel 
elvegyített szódabikarbónát, sót és a tojást. 
Evőkanállal forró olajba beleszarhatjuk a galuskákat, 
kis idő múlva késsel alányúlunk, hogy ne ragadjanak 
le. Mindkét oldalát pirosra sütjük és vaníliás cukorral 
melegen tálaljuk.
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Vízkereszt ünnepének tárgya három esemény 
Jézus életéből:
Első : Jézust fölkereste és imádta a három 
napkeleti bölcs;ezért e napot Háromkirályok 
ünnepének is szokták nevezni.
Második : Jézus megkeresztelése a 
Jordánban, amikor égi szózat tett 
tanúságotistenfluságáról 
Harmadik: A kánai mennyegzőn Jézus első 
csodája, amivel blzonnyitotta, hogy Isten. 
Mindhárom ünnepelt esemény azt fejezi Id, 
hogy Jézus, mint Isten jelent meg közöttünk. 
Ezért az egyház nyelvén e napot Epifániának, 
azaz Isten megjelenése ünnepének nevezzük. 
Ezen a napon ünnepélyes vízszentelés van 
/innét a nap magyar neve/ ; nyolcada alatt 
házszentelést szoktak tartani.

Gyertyaszentelő boldogasszony

/
Az UR bemutatásának ünnepe.
Tárgya : Kisded Jézust Mária a templomban 
bemutatta és ott az agg Simeon próféta 
fölismerte benne a megváltót E napon van a 
gyertyaszentelés is, ezét Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepének is nevezik. 
Valamikor ugyanis a római pogányok e napon 
fáklyás körmenetet tartottak az alvilági Plútó 
tiszteletére; a keresztények is körmenetet 
tartanak megszentelt gyertyákat vlve, de 
Jézusnak, a világ világosságának tiszteletére.

Hamvazószerda

A nagyböjt kezdete. Enapon a pap szentelt 
hamuval kereszt alakban meghinti a hívek 
fejét /homlokát/ miközben ezt mondja: ’ 
Emlékezz meg ember, hogy por vagy és porba 
térsz vissza 11A hamuval való meghintés a 
bűnbánat ősi jeleAhol a szerdal 
hamvaszkodás nehézségbe ütközik, a 
rákövetkező vasárnap végzik

Nagyböjt

Hamvazószerdától Husvétig terjedő idő. Ez 
az idő negyven nap amiért az Egyházi 
nyelvben Quadrageizma-nak, vagyis 
negyvennapos Időnek nevezzük. A 
nagyböjtben igen alkalmas ájtatatossága: a 
keresztuti Áj tatatosság.
A két szigorú böjti nap : Hamvazószerda és 
nagypéntek.
Nagyböjt péntekein a húseledeltől 
megtartóztatjuk magunkat. Nagyböjt
Jelentőssége megemlékezünk Jézus
negyvennapos böjtjéről a pusztéban, s így 
készülünk bGnbénatot tartva a Föltámadás, 
Megváltásunk szent ünnepére.

Tóth Sándor 
Plébános

Sárkány

Jön,jön a sárkány ! 
Közeleg már. 
Szájából mérges 
Lehellet száll.
Férgeket öl meg, 
Veszedelmes !
Csak apukámnak 
Engedelmes.

Kovács Krisztián 
6.b.
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információk

Képvialűl fogadóéi* minden hónap utolsó szerdáján 
17 óráitól a Icfizâ gházán

Falugyűlés: 1992 február 21-énl7órakora
művelődési házban.

Napirend i
- 1991-évi beszámoló a lakóterületi alap 
felhasználásáról 

• 1992 évi előirányzat felhasználásának 
tervezetéhez vélemények, Javaslatok

Iskolai Hírek

Félévi bizonyítványok kiosztása; február 5. ti. 7-én.Szülől 

értekezletek február 12-tól kezdődnek 

folyamatosan.

Napközis térítési díjak befizetése :

1 9 9 2  február 3-án 8-13 Óráig 'Fehér ’ iskolában

133°-1b3° óráig Kosárfonó u. iskolában .Farsang az al-

sóosztáiyokban.1992. február 27-én du. i4*\ .

Óvódal Hírek 

Szülői értekezletek :délután 5 órakor kezdődnek

1992. február 17-én (hétfő)
ILsz.ldscsoport(Erika óvónő)

Lsz.vegyes cs.(Eti óvónő) 

n^z.vegyes cs.(Lotti óvónő)

1992. február 18-án (kedd)
m. sz. kiscsoport (mini)

Laz.ldscsop.(Margitka óvónő)

Középső csoport (Marika óvónő)

1992. febr. 19-en (szerda)

nagy csoport( Évike óvónő ) 

óvodai befizetések i

1 9 9 2  február 4-én

8-12 óráig 15-17 óráig

1 9 9 2  február 5-én

07-12 óráig

óvódal farsang 
1992.február 21-én délelőtt.

Egészségügyi hitek.

Orvosi rendelési idő:
8-173°-ig

dr. Záránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 

páros héten délelőtt 
; páratlan héten délután 
dr. Tóth Mária 

páros héten délután 
páratlan héten délelőtt
Rendelési időn túl, hétvégeken, Ünnepnapokon az 
Qgyelet
Szeged, Szentháromság u. 1. az alatt van, ahonnan a 10- 
100 telefonon lehet segítséget leérni.
Vérzó beteghez, szüléshez balesethez, 
eszméletvesztéshez közvetlenül a mentőt lehet hívni a 
04-ea telefonon.
Rendelési időn túl a haláleseteket is az ügyeleti 
szolgálatnak kell bejelenteni.

Gyerekgyógyáazat

Gyerekgyógyászati
nappali ügyelet: hétköznap 13 -19 óráig, hétvégén és 
ünnepnapokon reggel
7^° -19 óráig a Tisza Lajos Iprt 20. sz. alatti rendelőben 
történik a sürgős esestek orvosi ellátása.
Éjszakai ügyelet: hétköznap és ünnepnapokon 19 • 
óráig Gyermekkórházban (Temesdvári krt. 37ja .) folyik 
a sürgős esestek ellátása, ezen időszakon belül 22-06 
óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyerekekhez 
gyermekorvos hívható 
a 22-655 telefonon.

Fogászati rendelés

Hétfőn: 7 - 1340 óráig
Kedd: 1315- 20 óráig
Szerda: 7 - 1340 óráig
Csütörtök: 13*^ • 20 óráig 
Péntek: páratlan héten 
7-13 óráig
páros héten 13^ - 20 óráig 
Éjszakai fogorvosi ügyelet nincs. Szombat, vasárnap, 
ünnepnap reggel 7-22 óráig csak Indokolt esetben 
Csongrádi sgt. 76.sz. telefoni 14*127.

Gyógyszertári nyitvatartáe
Hétfőt# péntekig 7J0-1615 
Szombat, vasárnap zárva
Zárvatartis idején a Szeged területén ügyeletes gyógy
szertárban lehet a gyószert beszerezni.Készenléti 
szolgálat: hétfő, kedd, szerda, csütörtök amit csak 
sürgős esetben lehet igénybe'venni.



Algyői Hírmondó 12

Hirdessen a Hírmondóba!
Hirdetések felvétele i minden hónap 20-ig a 
Könyvtárban, 
nyitvatartási időben.
Hirdetések dija:
10 ásóig
10 ázó felett szavanként 
Kiemelt hirdetés 
Féloldalas hirdetés 
Egészoldalas hirdetés

Felhívás
Az algyői sportkör k+MaM* szakosztálya várja a 
fiatalokat .fiúkat és lányokat csapatunk erősítéséhez. 
Jelentkezni lehet a tornateremben Keddien és 
csütörtökön este 7-8 óráig.

Hirdetések

Divat és Rövidáru boltomat megnyitottam. 
Horváth Jánosné Eszter 
Algyő, Kócsag u. 1.
Nyitvatartás ;hétfőtől- péntekig 8*12,14-18

szombaton B-12

AUTÓ és BÚTORKÁRP1TOZÁST vállalok 
Gercsó Tibor 
Algyő, Kócsag u.39-

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, 
SEGÉDMOTOR-, VEZETŐI TANFOLYAM 
indul február 12-én 17 órakor ALGYŐN • műve
lődési házban telefonon 67 - 090. Illetve Szegeden a 
CSISZÁR AUTÓISKOLÁNÁL 19055-08 telefonon.

Szőnyeg és gőztisztító kölcsönzés, házhozszállítással 
és takarítással, telefonmegrendelés egész nap 
67 118-as számon.
Nagy Viimosné Algyő, Kikelet u. 15 
Nyitva s7-10 uráig.

Trabant̂ háztáji kocsinak vagy bontásra eladó 
Algyő, Bányász u. 20.

Dalmata kiskutya (fehér-fekete pöttyös) eladó Tóth 
Gabriella Algyő, Fazekas u. 49.

JÓ állapotú ZV 28-35 rsz. 1300-as fehér LADA és egy 
darab parapett konvektor eladó. Érdeklődni t 
hétköznap 16 órától 
hétvégén egész nap Algyő, Tüzér u.25

Az algyői művelődési ház 1992 február havi 
programjai 1992. Február 1-én 15órakor 
Műsoros, táncos pótszilvcszter
1992. Február 6-án 18 órakor Szekfü János festőművész 
80. évf. Jubileumi kamara kiállítása. Megnyithat 
Cs Pataj Miklós
199>2. Február. 13-án 18 órakor TIT előadási Párizsban 
Jártunk, filmvetítéssel egybekötve Vezeti Eke József 
1992. február 15-én 18 órakor Műsoros, táncos est az 
Öttömösi Művelődési házban.Közreműködlk az Algyői 
Hagyományőrző Népi együttes, tánccsoportja, Pavakore, 
zenekara. Vezeti: Eke József
1992. február 20-án 18 órakor TIT előadás: Az öregedés 
nem betegség. Előadó : dr. Barabás Katalin 
1®92 február 21-én 16 órakor Társas /Disco/ tanfolyam 
indul dr. Viszt Józsefhé vezetésével. Jelentkezni lehet a 
müvelődésiházban délután l 6®®-20®® óráig.
1992 február 27-én 18 órakor
Találkozás a helyi önkormányzat vezetőivel házigazda:
Eke József
Szabadidő • Szórakozás.
Ajánlat az Algyői Könyvtár kölcsönözhető 
folyóirataiból:
Anna, Autó-Extra, Burda, Ez a Divat, Film Sztár, Három 
Kívánság, Ifjúsági Magazin, IPM, Népsport, Otthon,ősz 
Idő, Pop Express, Pszt I, Rakéta, Reform, Süni,
100 * Szép, Szabadföld, 168 óra, Tallózó, Európa, Nők 
Lapja. A folyóiratok kölcsönzési ideje : 1 hét.

.Algyői Hírmondó 
A helyi önkormányzat lapja 

Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Szerkesztő Bizottság:
Bakos András 

Bakosné Fekete Mária 
Borbély János 
Hegyes András 
Kársai Lászlóné 
Rapcsák Lotti 

A cikkeket rögzítette Szél József és Simon Pál 
Levélcím:

6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült 500 példányban

A harmadik szám március első 
hetében jelenik meg.

50,-Ft 
10,-Ft 
100,-Ft 
500,-Ft 

1000,-Ft

Molnárné Vida Zsuzsanna 
fel.szerk.


