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1.Reklám: hogyan lehet
növelni termékeink eladását.
2.Piackutatás: mit adjunk el és
kinek.
3A z ár kialakítása.
4.Vállalkozások szervezeti
formái.
5.Marketing
a
mezőgazdaságban.
ő.Marketing a szolgáltatásban
/szolgáltató cégek,
kisvállalkozók/.
7.Marketing a termelésben <.
/iparvállalatok,
kisvállalkozók/.
8.Marketing az
idegenforgalomban.
9-Marketing a
kereskedelemben /kisker,
nagyker./.
lQÁru és értéktőzsde.

A helyzetünk szerencsés, mivel
ezeket

jelent meg a világpiacon. Ehhez
kívánunk segítséget nyújtani,

/
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tartó
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maradása
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számottevő, de a mi feladatunk,

szetesen a fejlett ipari országok

mely

előadássoroza

megfelelő érdeklődés esetén.

elsajátításának, és alkalmazásának
Termé

napos/

könyvtárban kerül megrendezésre

életfilozófiájává. Magyarország le

sikereit.
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tunkban,

hatalmak, a marketing koncepció

vezető

a

március 30-tól, április 10-ig tartó

ményeként vált sok-sok vállalat

a

fel

vállalkozó is egyenrangú félként

piaci

Nyugaton,

eredményeket

használva pár éven belül a magyar

s

vállalat filozófiájában.

az

e

szempontból

is

az algyői könyvtárban március 20ig felénk jelezni szíveskedjék Ha a
marketing

management

tárgy

körén belül ö n másról Is szeretne
hallani, akkor megfelelő érdek
lődés esetén természetesen ennek
eleget teszünk

hogy ezt a hátrányt a lehető

gazdasági életébe sem
legrövidebb idő alatt behozzuk
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Csoknyay Levente
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Algyői Hírmondó

MIT JELENT ALGYŐ ÉLETÉBEN A KŐOLAJ- ÉS A
FÖLDGÁZBÁNYÁSZAT
Talán nem véletlen, hogy az Algyői Hírmondó
megjelenő első számainak egyikében már helyet kap
az Algyőt körülvevő szénhidrogénipar. Ez az Iparág
nagy jelentőséggel bír a falu életében, annál is
Inkább, mert Algyő község ma Szegedhez csatolt
városrész - elválaszthatatlan a hazai kőolaj* és
földgázbányászat történetétől. 1965-ben ebben a
térségben Indult meg az ország legnegyobb remé
nyeit keltő szénhidrogéntermelés.
Ez a tevékenység megváltoztatta a községet
határoló vidéket. A mezőgazdasági környezet lassan
ipari övezetté alakult a fúrótornyok megjelenésével, s
a nyomukban megépülő termelőberendezésekkel, lé
tesítményekkel. Az ország számos részéről jöttek
különböző szakemberek, rutinos "öreg” olajosok, s
megkezdődött a toborzás a környező helységekből,
legfőképpen
Algyőről.
A
kialakult
mun
kaerőállománnyal indultak meg az a hatalmas munka,
mellyel hazánk addig ismert legnagyobb szénhidrogéntermelő bázisává léphetett alő az algyői
mező és térsége. S ezzel Algyői a közvélemény
számára már nem egy kis Tisza parti települést
jelentett, hanem az ország legfontosabb kőolaj- és
földgáztermelő bázisát.
Az emlékezetes 1965-ös tápéi kútkitörés óta eltelt
27 év alatt ez az iparág nagy utat tett meg. A kezdeti
technikai
nehézségek
ellenére
a
kutatás
eredményeire alapozva - egyre nagyobb lendülettel
indult meg a beruházási, építési tevékenységek. A
kormány először 3,2 milliárd forintos beruházási
keretet biztosított a Szegedi Kőolaj- és Főldgázipail
Létesítmények építésének fedezésére, majd a várható
gazdasági eredményre alapozva 6,5 milliárdra növelte
az összeget. Az iparág vezetése 14 programban
hagyta jóvá a létesítmények megvalósítását, s ez volt
az alapja a részletes művelési, termelési, kiszolgálói
tevékenységekkel
kapcsolatos
koncepciók
kia
lakításának.
Párhuzamosan
folyt
a
tervezés,
kivitelezés, üzembe helyezés és az üzemeltetés,
mintegy félszáz érdekelt szervezet munkáját kellett
összehangolni.
A hatalmas, méreteiben és költségeiben is
szokatlan nagyságú beruházási tevékenység alatt
akadtak megtorpanások, váratlan nehézségek. Köztük
emlíhetjük a nevezetes 168-as kútkitörést. Ekkor
naponta a becslések szerint ezer köbméter kőolaj és
egymillió köbméter földgáz lövelt ki a föld mélyéből a
sérült kútfejen, s hatalmas dübörgéssel lángolt A
közel egy hónapig tartó ostromállapot 1969. január

16-án 300 olajbányász, tűzoltó és katona hősies
erőfeszítésének, összehangolt munkájának ered
ményeként ért véget, s holdbéli tájat hagyott maga
után. Az eltelt idő alatt az eredmények messze
meghaladták a várakozásokat és többszörösen
térültek
vissza
az
állami
költségvetésbe
a
kölcsönadott milliárdok. Az üzem felfutása során
megtermelődött a világviszonylatban is korszerű
vízbesajtolásos művelési technológia műszaki alapja,
valamint
a
termelésitechnológia
és
gyűjtési
rendszerek, szabadgáz előkészítő és feldolgozó
üzemek, nyomásfokozó komresszor telepek, a
céltermékek tárolását és forgalmazását szolgáló
létesítmények. A biztosított pénzügyi forrásokból
jutott az infrastruktúrák kiépítésére , kommunális
ellátására, munkalehetőségekre, életkörülményekre.
Az algyői lakosság igényeit figyelembe véve
kapcsolódott a területfejlesztési tervekhez.
Az olajipar megépítette a barakktábort • melynek
megléte a község, szempontjából ma már kevésbé
kívánatos, de akkor hasznos célokat szolgált -, az
ivóvíz
ellátáshoz
szükséges
víztornyot,
vezetékhálózatot. Ennek szenyvízrendszerére a
község egy része, főleg a közintézmények, az ABC, a
Bisztró a lakosság ellátását is szolgálta. A 40 vállalati
bérlakás mellé 120 háromszintes öszkoiqfortos
munkáslakás is épült. A 100 férőhelyes óvoda, 3
iskola is olajipari segítséggel bővült. Korszerűsödött
az úthálózat, s megkezdődött a vezetékes gázhálózat
kiépítése önerőből és olajipari segítséggel. Algyő
összefonódását jelzi az olajiparral az a tény is, hogy
az üzem felfutásától 300 körül mozog azoknak az
algyőieknek a száma, akik a MÓL RT. NKFV Szegedi
Üzemében dolgoznak, s olajosoknak vallják magukat
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TÁJÉKOZTATÓ AZ" ÁLLATTARTÁSI
SBNDBLBr-RŐL.

& kárpótlásról kapcsolatos összejövetelről melyet a Független
Kisgazdapárt helyi szervezete hívott össze.Az 1992. február 14-én

Mint arról olvasóink már Délmagyar korrábl számából értesültek

este 6 órakor megtartott tájékoztatón kb. 80-100 érdeklődő vett

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése rcndeletet fog hozni a

részt. Vendégeink voltak a szegedi Felszabadulás MGTSZ elnöke

város területén történő állattartásról. Tájékoztatásul köböljük a

Koíoígán Mihály, az algyői Rákóczi TSZ elnöke Csikós Mihály, a

városrész lakóival a helyi képviselőtestület állásfoglalását e té

Csm-i Kisgazdapárt alelnöke Juhász Gábor, Valamint Dr. Piri

mában. A rendelet első részében részletesen leírja a különböző

József helyi képviselőnk. A vásárhelyi Rákdczl TSZ nem képvis

állatféleségeket B részt külön nem részletezzük, hisz falusi élet

eltette magát.

formában élve ezzel minden lakó tisztában van.

A kárpótlási törvényről Dr. Piri József tartott tájékoztatót és

A 2. paragrafus állattartási övezetek cimű részében

hiányoljuk

elmondm , hogy a Kárpótlási hivatal határozott a kárpótlás fé

azokat a területeket, ahol lehet nagy számosállatot tartani/ tehén,

nyéről, de még Algyőn senki sem kapott kárpótlási jegyet.Ha majd

ló, szamár, öszvér / Tudniillik az L övezetben haszonállat nem

lesz ilyen, akkor az e célra kijelölt ,pénzintézetek adják ki a kár

tartható. A 0. övezetben nagy és kis számosállat nem / ló, tehén,

pótlási jegyet, mivel értékpapírnak számit. Kotogány Mihály, a

kecske, juh stb / kisállat pedig csak a családi szükségleteknek

Felszabadulás MGTSZ elnöke igen tárgyilagos tájékoztatót adott.

megfelelően / baromfi, nutria , galamb /. A m. övezetben nagy

Többek között kiemelte, hogy a tsz-ek még nem kaptak meg a

számosállat nem, kis számosállat és kisállat pedig a csatód szük

Földhivatalból a Kiadandó /árverezhető/ aranykorona értéket /

ségleteinek

megfelelően tartható. A fentiekből látható, hogy

tulajdonképpen nagy számosállat az egész város területén nem

területnagyságokat /-ezért konkrétan nem tudott Nyilakozni mely
táblákat fogják kiadni.

tartható, csak abban az esetben , ha azt külön engedélyezik. Ez a

Kérte a Jelenlévők között azokat, akik most Is Tsz tagok vagy tsz

felfogás a helyi településrészi képviselőtestület állásfoglalása

nyugdíjasok, hogy ha kérik vissza földjeiket jelentkezzenek a tsz

szerint elfogadhatatlan, ezért javasolunk egy IV. állattartási

irodán, mert kárpótlás nélkül Is módjukban áll a földeket vissza

övezetet bevezetni a fogalmak közé, ez pedig azoknak a csatolt

adni.

településrészeknek a területe , ahol lehesen tartani - külön

Lehetnek olyan érdekeltek is, akiknek valami oknál fogva a tsz

engedély

nem váltotta

nélkül

a

házi

szükséglet

kielégítésére

nagy

számosállatot Isi Ha ezt elfogadja a közgyűlés , akkor 1-2 ló és

meg a

földjeiket(tévedés, véletlen rendezetlen

tulajdoni viszony ./-az ő földjeiket is ki lehet adni kárpótlás

tehén megfelelő tartási körülmények mellet külön engedély

nélkül, ha hitelt érdemlően igazolni tudják tulajdonosi voltukat.

nélkül is tartható lenne. A rendelettervezet

Felhívta a volt tagok figyelmét arra, hogy március 9-ig minden tsz-

többi részel

általánoságban is és részleteiben Is elfogadhatóak, mert ezek a

hez vagy a megszűnt tsz-ek jogutódjaihoz adják be igényüket a

paragrafusok a tartási körülményekkel és a speciális előírásokkal

va-gyonnevesítés miatt. A tsz-nek ugyanis módjukban áll azoknak

foglalkoznak. Részletesen meghatározza az állatok elhelyezését,

a volt tagoknak vagy örököseiknek vagyoni részjegyeket adni, akik.

az elhelyezéshez szükséges épületeket, azok kialakítását, védő-

5 vagy ennél több évet dolgoztak a tsz-ekben, eszközöket adtak

távolságokat

az

épületektől,

szomszédoktól,

stb.

A

ren

be a közös tulajdon létrehozása érdekében.

delettervezet részletesen foglalkozik az ebtartással Is . Az algyői
lakosoknak -családiházas beépítéseknél- különösebb korlátozás
nincs. A társasházaknál van olyan megkötés, hogy harapós, vagy
támadó természetű ebet nappal megkötve, vagy biztonságos
kerítés mögé zárva kell tartani. Figyelmébe ajánljuk a lakosságnak
a rendelet megszegőire vonatkozó 10000 Ft-os sza-bálysértési
büntetést, melyet a polgármesteri hivatal róhat ki.

Kotogány úr nagyon hasznos ödetet adott a jelenlevőknek a
lldtátlás módjára és a majdani földművelésre Is. Tudniillik a
kárpótlás

gyorsítását

szolgálná,

ha

azok a

leendő

föld

tulajdonosok, akik nem rendelkeznek a műveléshez szükséges
drága eszközökkel és tőkével, összetársulnának, önkéntes alapon
és

természetesen

a

tulajdonukat

telek-könyveznék,

műve-

.lésiszerződést kötnének a tsz-ekkel, így a tsz-nek és a leendő új

Módosítást kérünk még a rendelet 1. számú mellékletének
Algyőre vonatkozó részénél, hogy tudniillik ne utcák szerint
legyen korlátozva a tartás, hanem a településszerű többszintes
építési formában megvalósult - Bartók B. u., Búvár u., és Fazekas
UtC8Ú fáncaiehAgfiIrfiáj.

régi tulajdonosoknak is biztonságot adna. Ezt a művelési módot
minden érdekelt tsz-szel meg lehetne tárgyalni, mely áthidalná e
bizonytalan Időket.
Végül Kovács Károly a Kisgazdák helyi vezetője ismertette
azoknak a gazdáknak a nevelt, akik a kárpótlásban érdekeltek és

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendelettervezet szövegét

akiket az egyeztető bizottságokba beválasztottak.

részletesen a kirendeltségen és a könyvtárban meg lehet

Algyői Rákiad TSZ: Vásárhelyi Rákóczi TSOgeíU Felszabaduld*

tekinteni, el lehet olvasni. Ezen kívül minden településrésd

SutiJózsef

Damián Peremi

MGTSZ)

Török Mihály

Török István

Kovács Károly

NémethJózsefni

Kovács Sándor

Hegyi Balázs

lakosság azon részét, amely iparszerüen és foglalkozásszerűen

NémethJános

Juhász Sándor

tart haszonállatot,

Gémes Lajos

id Németh Mihály

képviselő is kapott belőle egy-egy példányt. így bárki akit érdekel
a téma hozzáférhet a részletes tervezethez is. Különösen kérjük a
tájékozódjon

a

tervezetről

azért,

hogy

véleménye eljusson dr. Piri József képviselőhöz, hogy tolmá
csolhassa az álláspontunkat, és érdekeinket megvédhesse.
Mielőtt bárki elhamarkodottan ítélne a * szigorú * rendeletter
vezetről, gondoljon arra, közös érdek, hogy az állattartás

C. Nagy Imre
Az összejövetel kötetlen beszélgetéssel zÁrult. E fórum is
megmutatta, szükség van a lakossági összejövetelekre • egy-egy
aktuális témában.

városrészünkben normális, tiszta, higiénikus feltételek között
történjen az alapvető szabályok betartása mellett.

Március
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Algyői portrék

- Nem, olyan nincs. Mint a hétköznapi divat, ez Is folyton megújul.
Igaz visszatérnek a régi fazonok de, más a díszítés, mán az anyag,
más a kiegészítő.
- A megrendelésre varrt ruhák későbbi sorsa?
- Méretre elkészítem a megrendelőnek természetesen drágábban,
mintha már elkészült ruhát választott volna, de esküvője után
visszakerül ruhája a kölcsönzőbe.
- Jellemző, hogy Idk varratnak veled?
• Aid férjhez akar mennll Aki tehetősebb, gazdagabban díszített
ruhát Igényiéi, de van a választékok között egyszerűbb, szolidabb
is.
- Nem lenne nagyobb forgalom a Kárász utcán?
■Egy kis helyiségben ezek a ruhák nem mutatnának igazán. Nem
hiszek a nagy reklámban.Én azt szeretem ha az emberek
egymásnak ajánlják a szalonomat, az újsághirdetésre inkább
csak telefonon szoktak érdeklődni.
- Elért sikereid biztosan vannak.
- Igen. Psota Irén is bemutatta már az általam készített kabátot.
Televíziós

Gyöngyház szalon

felvétel

volt,

divatbemutatóban

szerepeltem

ruháimmal, felkértek dolgozzak Pesten, de szóba sem jöhrt. A
család mindenek előtt , a bohókás új divat pedig nem is ra én

Kimondva Is sokat sejtet, betekintve felér egy csodálatos utazással

világom.

az álomvilágba. A főépület falai félig készen, a melléképület

• A férjed is vállalkozó. Mondanál egy pár szót róla is?

berendezve. Jó érzés bemenni. A sötétbarna bútor és a szikrázóan

- Vállalkozását mint kútfúró kezdte, azóta sok más terület felé is

hófehér ruhák kontrasztja, a családias, meleg környezet

elindult . Egy kanadai-magyar

nyugtatóan hat az emberre. A kislány most ért haza az iskolából,

csakis környezetbarát termékeket propagál. A 47-es út mellett

vállalat üzletszervezőjeként

az édesanya türelmesen hallgatja,kérdezgeti. Jó lehet itt gyereknek

pedig agy komplexum létrehozásán fáradozik. A kivitelezés még

lenni. Az előtérben kész menyasszonyi ruhák sorakoznak

ez évben befejeződik, de nem szeretnék férjem helyett

próbababán, vállfin. Esemyőtartóban menyasszonyi napernyő,

nyilatkozni. Talán csak annyit, hogy autóscentrum, büfé, egyéb

fejdíszek a polcokon. Pár percnek el kell telni, mire az ember le

létesítmények. Jövőre már a parkrendezéssel, rózsabokrok

tudja venni a szemét a csodaszép költeményekről. Megálmodójuk,

ültetésével lesz egy olyan környezet, hogy varróműhelyemet,

megalkotojukjDócziné Kálmán MáriaJ Domaszékről került

szalonomat ki tudom telepíteni oda.

falunkba. Férje Dóczi Szilveszter, szintén vállalkozó, zákányszéld

- Ennyi terv, ennyi munka hogy fér meg egy békés, harmonikus

születésű.

családi élettel?

- Marika I Miért költöztetek éppen Algyőre?

• Arra mindig van idő. Ezért dolgozom inkább délelőtt és éjszaka. A

•Mikor

összekerültünk,

Szegeden

laktunk 47

m2-en,

pld

műhellyel,a villamosok robogtak állandóan az ablak alatt, a

délután, este, a hétvégék a családéul ezt mindig szem előtt
tartottuk.

gyerek mindig ki akart menni a lakásból, s nem utolsó sorban mi

Távozásomkor kikísér, megmutatja a kertet. Veteményesrész

is vágytunk a természet a jó levegő után. Még bent laktunk,

zsebkendőnyi, viszont nagy területen díszcserjék, fü, pancsoló a

mikor

gyerekeknek, kerti pagoda alapja. Nyáron a szabaidő színtere.

a

fiam

már Algyőre

járt

iskolába.

Barátaink is

kérdezgették, hogy miért éppen Algyőre, de azóta ha csak

• Miért szereted Algyőt?

tehetik, jönnek ki hozzánk pihenni, felfrissülni.

- Mert a nyugalmat, jó levegőt biztosítja számunkra.

- Vállalkozásod felé :nl indított el?
Köszönöm hogy beszélgethettünk.

• Kezdetben divatszabóságban dolgoztam, de nem nekem való.
Nem szeretem a konfekciót, a két egyformát, inkább kreálok,

Rapcsák Latti

anyagot festek a mosógépben, elképzelem hogy fog állni. Ha

Hirdessen a Hírmondóba!

valami nem tetszik, Így nem kötelezhetnek, hogy elkészítsem. A

Hirdetések felvétele : minden hónap 20-ig a Könyvtárban,
nyitvatartási időben.

menyasszonyi ruhakészítés hobbymmá vált nagyon szeretem
csinálni.

Hirdetések díja:

• Mennyi ideig készül például egy gyönggyel dúsan hímzett
csipkecsoda?

10 szóig
10 szó felett szavanként

• A hímzéseket éjszakánként csinálom, sokszor hetekbe telik, mire
minden gyöngyszemet felvarrok a helyére. Nagy segítségemre
van varrónőtároam, egyben niimimnvrurnm aki nem régen

Kiemelt hirdetés
Féloldalas hirdetés
Egészoldalas hirdetés

végezte el az iskolát, de ugyanúgy szered csinálni mint én,
azonosak az elképzeléseink.
- Létezik olyan az esküvői ruhák között, hogy örök divat?

Március
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nekik mondom, hanem azokhoz is szólok, alrik az úgynevezett

Egy alapítvány érdekében.

rendszerváltás és az ezt követő választások idején, jelenlétükkel

Tiszteit Olvasónk l

gyakran

megtisztelték

azokat

a

történelmet

előmozdító

rendezvényeket. A választások akkor következhetnek be, ha azokat
Engedjék

meg,

hogy

nagyon

időszerű

és

aktuális

nem csak elindíthatjuk, hanem mozgásban is tartjuk. Ezt meg kéne
jegyeznünk. Ml akik még emlékszünk azokra a ’ Jó bulikra " az

kérdésekben tájékoztassam önöket és kifejtsem véleményemet.
Bár a cikkem végere oda fogom Imi a nevemet, de előzetesen

öreg kultúrház akkor még stabilnak látszó falai között, ma aggódva

elárulom majdnem biztos vagyok benne, hogy személyesen is

várjuk 'haza gyermekeinket hétvégenként, hogyan jutnak haza.

ismerjük egymást. Nem állítom, hogy azzal amit most Írok, minden

Hány tizenéves keres az Italboltokban menedéket szórakozási

olvasónak mélyen a szivébe fogom zárni magam. De senki sem

lehetőség hiányában. Innen meg általában tudjuk hova vezet az

képes olyat tenni, ami mindenkinek egyaránt elfogadható es

út.

megnyerheti tetszését. Biztosan nem árulok el titkot azzal, hogy a

Természetesen tudom, hogy a közelmúltban megnyílt a

faluban elkezdődött az új faluház építése, amire egyesek szerint

NAUTELUS disco klub aminek én őszintén örülök. Működésével az

egyáltalán nincs szükség. Mondják, sokkal súlyosabb problémák is

utóbbi évtizedek legkultúráltabb szórakozási lehetőséget nyújtja a

vannak, minek erre költeni a sok pénzt.

falunak. Ennek ellenére mégsem tudja biztosítani azokat a

Igazuk van, tényleg vannak súlyos problémák. Mégis: miért
kell ezt a pénzt kizárólag csak a faluházra költeni?

Tisztában vagyok az átlagember anyagi helyzetével. Azt a sokszor

történt, hogy egy erőteljes közös

levesse. Sokan vagyunk még, akik tehetnénk többet a felünk

következő.

lehúzott bőrt nem kívánom senkitől, hogy még önmagától Is

Körülbelül két éve
fellépésnek

lehetőségeket, amit egy jól működő faluháznak nyújtania kell.

Az oka a

egy

érdekében, ami tulajdonképpen saját érdekünk. Ezt a többet nem

úgynevezett "felsőbb szervek" által ránkkényszeritett tervezetet ;

köszönhetően

sikerült

megakadályozni

feltédenül csak a pénzre értettem. Biztosan sokan gondolják: "

azt, hogy az akkor réginek mondott, de jelenleg felújított és

neked könnyű ". Talán egy " kicsit " könnyebb. De az, hogy egy

működését tekintve lábadozó Tanácsháza udvarara egy korlátozott

kicsit könnyebb legyen azt ma elérni bizony nagyon nehéz. Ha

kultúrális igényt kielégítő nagy termet építsenek. Higgyék el ez

másban nem is, de ebben biztosan egyetértünk.

akkor nagy dolog volt.

Ha volt tUreíme végigolvasni, köszönöm.

Miután a "felsőbb szerveket" sikerült meggyőzni, veszélybe
került az a pénzösszeg, amit erre a munkára előirányoztak. Azon
az

emlékezetes

estén

többen

összejöttünk

a

Tisztelettel

Tanácsháza

Bakos József

házasságkötő termében. Már akkor érdekelt a kultúrház sorsa.

karosszéria lakatos kisiparos

Hosszasan győzködtük egymást a városi tanács építési osztályáról
megjelent vezetőkkel. Érvek, ellenérvek röpködtek a teremben.
Ekkor arra az elhatározásra jutottam, hogy közcélú felajánlást
teszek tízezer forint értékben, abban az esetben, ha új faluház
épül az általunk legakalmasabbnak vélt helyen. Ez a hely
megegyezik a jelenlegi építkezés helyével. Kezdeményezésemmel
megpróbáltam a holtpontra jutott vitát kimozdítani a lakosság
érdeke irányában.
Bíztam

benne,

hogy

követőkre

fogok

találni. Arra is

gondoltam, nagyobb esélyünk lesz a szóban forgó pénzösszeg
megtartására, ha mi is hajlandóságot mutatunk némi anyagi
áldozatvállaláshoz. Nem csalódtam. Még akkor este többen tettek,
már azóta becsülettel beváltott ígéretet, nem kevesebb összegben. .
így jött létre a faluház alapítvány. Mielőt a kedves olvasó úgy Ítélné
meg, hogy némi kis szerénytelenséget fedezett volna fel az eddigi
leírtakból, szeretném megnyugtatni. Ha van még türelme tovább
olvasni, remélem megérti, miért fontos az számomra, hogy
mindezt leírjam. Tehát az alapítvány megvolna, a faluház építése is
elkezdődött, a reális esélye is megvan annak, hogy be is fejeződik.
Sajnos ami egy kicsit elszomorító, a felajánlások üteme olyannyira
alábbhagyott, hogy még olyanok sem fizették be, akik arra ígéretet
tettek. Az eddigi befizetők közül sem azok vannak többségben,
aldk anyagi helyzetüket tekintve könnyebben megtehetnék. A
magam területén maradva megemlíteném azt a szűknek nem
éppen

mondható

vállalkozói

réteget,

akik tevékenységüket

legálisan, netán illegálisan, köztudottan vagy esetleg ámyékoltan
végzik.
tízek közül tudomásom szerint még nem kereste meg senki az
alapítványi, hogy egy forintot is befizessen. Ezt már nem csak
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fölhoztam a diáksportot. Ezt Írja meg nyugodtan, mert nem
beképzeltségből mondtam, újságcikkek tömkelegevel tudom

Az igazgató úr megszállott. Mikor rnondmm neki esten érzésemet,

Igazolni.

nem tiltakozott.Az igazgató úr csak földrajzot wnít és sportoltat.

-Igazgató úr I Érzem, nem tudok elszakadni a sporttól. Felejtsük el

Testnevelőmnári diplomája pihen. Az Igazgató úr óriási

a tanítást?

vargabetűt írt le életében. Éle itt Algyőn, dolgozott az iskolában,

-Miért ?A testnevelés nem tanítás?

elkövetették vele, hogy önként mondjon föl. Lakott aztán

-Dehogynem. Kérem, folytassa I

Tapolcán, ott a Balatonnál, és tanult amott távolban, Nyíregyházán

•Vezetek egy vaskos könyvet diákjaimról, amiben fölmérem őket,

a tanárképzőn, az ideggyógyász feleségével és fotyton-foSyvást"

hogy ki mire képes. Kiváncsi vagyok arra, hogy melyik gyerek

hagyta házatni magát a sport árjával

mennyit nő, mennyit bővül a vitálkapacitása, hogyan Ugyesedik,

Az igazgató úr megtért

erősödik. Ez csupán néhány dolog, ennél többet rögzítek

hazájába Algyőre. Molnár Mihály urat a tanári-diáki kar vezetőjét
1992. február 1-én nevezték ki. Az Igazgató űr utópisztikus

naplómba, gondolom megérti, ha az alapparaméterek mondjuk

terveket forgat agyában: majd szeretné eladni a gyevi iskolákat.

egy év után nem változnak, a kölyök gyöngül. Miért?

Úgy hiszi, hogy csupán egyetlen Iskola kell, ami lehet akár

Mert "öregedett" egy évet, fizikálisán meg megmaradt a mért

tagozatos gimnázium, avagy szakközépiskola is.

állapotban, magyarul a testnevelési feladatokat nem teljesítette,

-Én, badar azt hittem, hogy a 45 éves direktorral az oktatásról

tehát egész éves munkája elégtelen.

beszélhetek, ám kiderült, hogy arról a sporton keresztül ejtünk

-A Testnevelési Egyetemen, abban az időben még főiskolán
kézilabda-szakedzői diplomát szerzett, Algyőn tervez-e kézilabdát?

szót.
•ön az algyői iskolában dolgozott korábban is. Most vissza jött.

•Igen. De a Lantos Tibivel, a patikussal már csináltunk korábban

Kiváncsi vagyok, hogy annak idején miért ment el, hova jutott, s

is. Nagyon szeretném felújítani.

most újra ebben a szegedi peremkerületben találom ?

-Jó lehetőség lesz erre a Kosárfonó utcai iskolában épülő

-Gazdasági

vezető

voltam

Algyőn

és

kézilabda

edző.

tornaterem.

Felmondtam,mert erre sarkaltak 1981-ben, ám mái' azelőtt,

-Ugyan már! Az egy 20 m^-es tornaszoba. Szolgálati lakást

1980-ban tanultam a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán levelező

alakítanak át. Az semmi.

tagozaton. Kívántam a tanárkodást, imádtam és imádom a

-Mi kellene ?

gyerekeket. Földrajz-testnevelés szakos tanári diplomát 1984-

-Eladni az iskolákat, hiszen 4 helyen vagyunk, beleértve az IKV

ben kaptam meg. El kell mondanom, másfél évig közben

kezelésében levő omladozó tornatermet, akár külföldi

sporttiszt voltam Nagyfán.

vállalkozónak is, és építeni kellene egyet, nagyot, ahol a kolleginák

-Ott is tanult ?

és kollégák nap mint nap személyesen is találkozhamanak. Ez ma

-Természetesen, de kaptam egy kedvezd ajánlatot Tapolcára, ahol

lehetetlen. Ha a kiváló állapotú épületek árából az az új intézmény

az NB I/B-s férfi kézilabda csapat edzőjének hívtak, örömmel

építési költségének 60%-át fedezhetnénk, a hiányzó 40%-ot az

vállaltam a megtisztelő megbízást, de a trénerség mellett

állam állná.

felügyeltem a sportkör szakosztályainak munkáját is. Voltak ott

-Utópiának érzem.

atléták,

vívók,

focisták,

röpplabdázók,

karatésok

és

könnyűbúvárok is. Hivatalos titulusom akkor edzésmódszertani
előadó. Ez a munka egész napos elfoglaltságom volt.

-Ma még az, ám bízom abban, hogy nem sóidig.
-A tanári mesterségről,terveiről is kérem, modjon valamit I
-Nem akarok és nem is leszek főnök. Menedzserigazgató vagyok, ő

-Hogyan került a nők közé ?

aki igyekszik biztosítani ez iskolai munka, tehát a tanítás

-Megismerkedtem az azóta már második feleségemmel, akivel

feltételeit. Szakmai kérdésekbe nem szólok bele, az a szaktanár
tudására van bízva. Szeretnék bevezetni vizsgarendszert,

Sümegen nővérszálláson laktunk.
-Jó lehetett ott, de hadd kérdezzem, miért nem kért lakást a
tanácstól, vagy miért nem fordult segítségért az egyesülethez,
hiszen akkoriban lehetett volna ?

tesztekkel ellenőrizni a tudásszintet.
így nem csak a gyerek vizsgázik, hanem a tanár is.
-Köszönöm a beszélgetést.

-Mesébe illő lakásunk története. Megkértek a kézilabdások, hogy

-Szívesen, de kérdezhetek én is ?

segítsek költözni egy játékosunknak, akit Pécsről igazoltunk.

•Természetesen I

Természetesen segítettem. A tv-ből ismert ipszilon formájú

-Ismeri-e Kővári Árpádot ?

bérházban egy 2 + 2-es lakásban letettük az első szekrényt,

-Hogyne, a Tisza VOLÁN kézilabda csapatának edzője.

amikor megkérdeztem az "illetékest”, hogy én mikor kapom meg

-ő a példaképem. Imponál, hogy a szó legnemesebb értelmében

a beígért lakást? Mondta "az illetékes", hogy ez lett volna az

maximalista. Én is hasonlónak hiszem magam. A tanulás mellett

enyém, de a játékosnak azonnal kellett. . .

első a sport. A kettőt nem lehet, nem szabad különválasztani. A

-Hogyan, merre tovább ?

legfontosabb az egészség, és remélem

•Amikor a kézisektel fölkerültünk az NB I-be, megszüntették a

mindenki elhiszi, hogy a sportolás utáni oxigéndús aggyal

szakosztályt, mondván, nincs pénz, illetve van, de az a

könnyebb megtanulni egy verset, a mondjuk abból megtudni hol

labdarugóknak teli. ezzel a lendülettel megszűntem én is.

lakott itt Vörösmarty Mihály.

-Irány: Sümeg.
■Ug1 von.

A

nejein

Csabrendeken,

egy

kapott

lakást,

közeli

faluban.

én

meg

Egyházi

tanári
birtok

állast
volt,

atodállatos hegyi környezetben. Testnevelést és a földrajzot
tanítottam ott. Pompásan érztein tnejjam. Több községgel együt
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TÓTH BÉLA
Algyői oroszlánok
Fönnálásának hosszú évszázadai alatt falni között bizonyosan fordulhatta meg oroszlánok. Lobogóra plngálva ,kőbe vésve, könyvbéli
ábrázolásban.
És nem Is régi cirkuszok vasketreceiben . Fftléjük lm/a; Az álíaMfs királya. S küzhe.n EHŐn/esztett, fogatlan, sajnálnivaló, vakaródzó párák
voltak szegények és göthösen köhögtek. Ax algyői szánta őket. Na, hissen, szögény királyok I Veletek is Jó elbánt az életi
Hanem tartósan, a mostani évek kivételével, akárhogy ürgetero, forgatom a M u históriás lapjait, algyői illetőségű oroszlánokról nem hoz
hírt a krónika.
Létükhöz a mai korszak mai embere kellett megszülessen.
Kevés hírrel, zajjal élnek. Nem titkolják ugyan fönnállásukat, de nem is verik miattuk naponta a lármafát. Amelyek ugyan a riadalmak és a
vészek jelel voltak s már csak átvitt értelemben maradtak. De abból részeltek az oroszlánok, a velük örömöző Köntös mester, áld ölben
vitte első oroszlánocskáját kedves kislányai jámzócimbórájául. Plüssből való számtalan hányódott már a gyerekszobában. Mojmának
hívták az első pillanattól kezdve . Mert ez olyan igazi oroszlánnak való név. S M«jma okosságával, aranyos játékával, ragaszkodásával
belopta magát a család minden tagjának szivébe. De még a szomszédokéba is. És utcahosszat, tán faluszerte. Kilincseltek Köntös
mesternél nemcsak cukrász portékái okán, de egy rirógatásnyi Mojmázásért. Mojma valósággal beköltözött az ismerős üzleti körök
kegykosarába.
Hanem növekedése, agyara fehéredése, farka lobogójának íomboaodása idők múlásával, hangja messzire szaladó ererje félelmet kezdett
gerjeszteni. Mojma túlnőtte a játszópajtásokat, túl az egykor nagynak tűnő vesszőkosár fészket.
TTávolabbl ismerősei, rajongói, már alig merték tegezni. D e magáxva is bepanaszolták. Előbb a gazdánál. Az magasított akkorát a
kerítésein, hogy a madár is guggolva szállt el fölöttük. A szomszédok tovább félték, piídlg a tegnap még szeretettel szeretett Mojmát. Fene
tudja, fenevad szomszédságban álomra térni, azért csiklandós ér/és. És kijött a KÖJÁL. Embere többszörös ok miatt csóválta meg írásban
a fejét. Az oroszlánbibelődés meg a cukrászat nem pásszol ám össze! te á n valami legfőbb szakember e tekintetből, áld mellesleg szerette
is az állatokat, adott papírt, nem olyan ostobát, hogy oroszlánozás után kötelező kezet mosni, hanem szakszerűt. Mojma maradt.
Aztán a közbiztonság vizsgálódott. Lakott területen nem leheti Az állatvédők,Hogy csuk szakszerű kezelés mellett. És mindenki csípett
egyet Köntös mester oroszlánszeretetén.
Az édeskisipar művésze minden, félelemről valló hívatolnak,szóbeli nemlegesnek, Knrinthitől Idézve szabadon előadta:" Az oroszlán la
csak, macska ünoha kicsit nagyobbacska ".
Sokáig nem ért az semmit. Tanyát vett, oroszlánbarlangot,kastélynak is beillőt épített, Mojma mellé oroszlántársakat szegődtetett, hogy
jól érezze magát. Az oroszlán kastély köré idomított őrkutyákat állított.
Habostortával, krémessel, diós, mákos tekercsekkel tartja szelíd vadállatait. Már úgy értve, hogy a fölsorolt ínyencségek hozadékival.
Külön húshordó kocsikéit ehhez,meg vágóhídi hússzerző hely.És ellenőrzőorvos. És költség.
Aki oroszlánokra áldoz,azért nem komyadozik annak családja rántott levesen, meg zsiroskenyéren. Ám járhatnának aranykoloncokkal
fölékesltve a legdrágább nyugati kocsikon, nem teszik. És nem nyaralnak évente tengerek híres nyaralóin.
Amikor az édességek poéta doktusza viszi állatainak az eledelt, Mojma két lábra áll, a három méteres vasdorongból fűzütt kerítésen
toppantsa éppen még átkuccsant. Ha megtirógatná a gazdát, ahogy kiskorában tette, földre vemé vadállati hárommázsás mivoltával. A
puszi a vasrácson át, de hát a szeretett átmegy a térekein, határokon, kőfalakon.
Étkezés után, hasonfekve, nyitott szemmel révedeznek a messziségbe. Noha Magyarország szülte oroszlánok, vagy két ősre
visszamenőleg, idegsejtjeik emlékeznek ilyenkor, evés után az egykori pampák, vagy szavannák fáinak árnyékos hűsére, nádasainak
zúgására, zergéi húsának izére.
A cukrász! mindentudás remekes mestere kezét nyalathatná vadállataival. De ilyet nem kíván tőlük, a vigyáz, hogy oroszlán! méltóságukon
alávalóságra való idomítással csorbát ne ejtsen. Ha már vannak, maradjanak a lehetőség határán belül azok, amiknek születtek.
Idomíthatná őket,hogy lángoló karikákon átugráljanak^ hogy póni ló hátán kucorogva lovagoljanak. Lenne hozzá hatalma. Hogy vaslábú
zsámolyokon, cilinderrel a fejükön mosolyogva helyet cserélgessenek. Nagy morgásokkal, vicsorgásai oroszlánul káromkodva.
Az oroszlán nem arra születik, h ogy koplaltatással, szurkálással, korbáccsal természete ellenére cirkuszi mutatványok szereplőjévé
alacsonyodjon I Világszerte megcselekszik velük. A nagy szent emberi művelődés glóriás dicsőségére.
Ahogy nehezül társadalmi életünk, Köntös mesteré sem könnyebbedik. Minden drágul. És adó. Nem panaszkodik. Nem is áll a
természetében.
Gondok felhőzik w. ő napjait is. Autó súlyadó. Most a vngyonbevallás foglalkoztatja. Már azzal is álmodik. Vagyon e az oroszlán? Soha nem
akarta pénzért tenni őket.
Álmában beidézték az APEH palotába. Az idézet úgy sióit, nagyon udvarias hangon, hogy legfőbb dokumentumait vigye magával, legyen
olyan szíves.
Istenhlvű, törvénytisztelő, Jó adófizető polgár létére ment is az első fiivó szóra, vezette cémaszálon a Mojmát. A parkolótól, alig száz
roétm tettek gyalog. De az utca kiürült a látásukra. A második emeleti lakó Is kulcsra zárt ajtójú lakása ablakán félszemezett ki rájuk. Volt
old a nyilvános vécébe menekült, más a telefonfülke ajtójánnk a védelmében vacogott, míg elsétált előtte a szokatlan menet.
Ahogy beléptek APEHék nyolcemeletes palotájának forgóajtóján, az aranyasinónoa portás haptákbari szalutált ttvegOtalickájibóI az
áttevőknek, semmi ijedelem, mintha éppen Köntös mestert meg szelíd t e öiebéc várta volna. És a liftes fiú Is mint ismerős, sohasem

Március

Algyői Hírmondó

8

látott kedves adófizetőket tessékelte a kitárult ajtajú járószekrénybe , s csaknem megbirizgálta Mojma buksiját, megfricskázta orrát, ahogy
szájkosara farkaskutyáknak szokta.
■ odalünt, a hetediken, Dr APEH úr, a meglepődötség legkisebb Jele nélkül tolt alájuk székat, mojnától meghajolva kért elnézést, hogy
éppen hárommázsás mivolta alá nem tudott ülőhelyei szolgálni, s előzékenyen ígérte, hogy a legközelebbi találkozásra, szolgálhat majd
efféle készséggel.
Mojma szeme meg se rebben. Ahogy Dr APEH is otthonos a maga kenyérkeresetében. Hatalmas Körpecsétjét rányomja, finoman
állatbaráthoz Illő mozdulattal Mojma hátára.
aláírja :Láltam. Dr. APEH.és dátum. A számlrás kicsit reszketősre sikerült.
ekkor ébredt föl nehéz, de nem éppen rosszízű álmából az édességes csömögék mindentudó mestere.
Előtte a vagyonbevallás mákosté&ztányi betűvel telehintett, többoldalas mákostészta űrlapot.

Radnóti Miklós
Nem tudhatom. . .
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám Itt e lágoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsbői gyönge ága
s temélem, testem Is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok, S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét Is , virágát is tudom,
tudóm, hogy merre mennek, kik mennek az utón,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házafalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép a táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép ? gyárat és vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot szelíd tanyát i
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
Március

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária Jegyese

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,

s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,

Ünnepe március 19.

s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,

Szent József a családapáknak a védőszentje. Az Úr Jézus
Nevelőatyja foglalkozására nézve ácsmester volt: ezért az iparosok

a csók Ize számban hol méz,hol áfonya,

védőszentjeként Is tisztelik. Élete utolsó szakaszáról keveset

s az iskolába menvén, a járda peremén,

tudunk. Feltételezhető, hogy az Úr jézus nyilvános működése

hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,

idején már nem élt.

ím itt a kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

Gyümölcsoltó Boldogasszony.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,

Ünnepe március 25.

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol, és mikép,
de élnek dolgozók In, költők is bűntelen,

Tárgya: Gábor arkangyal hírül adja Máriának Jézus
megtestesülését. Magyar elnevezése onnan ered, hogy ez időtájt

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,

kezdik a gyümölcsfák oltását.

világít bennük, őrzik, sötét plncékbebújva,
míg jelt nem ir hazánkra újból a béke ujja
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Tóth Sándor
plébános

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
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Orvosi tanácsok
A dohányzás

Európában, és így hazánkban is a férfiak dohányzása
az 50-es évek elején volt a legmagasabb, a felnőtt
férfiak mintegy 70%-a dohányzott. Ezzel szemben az
1950-es évektől a nők dohányzása mutat rohamos
növekedést, ez a "fellendülés" a 70-es évek közepén
kulminálódott. Magyarországon a haláloki statisztikák
első helyén a szív és érrendszeri betegségek, második
helyen pedig a daganatos betegségek állnak.
Köztudott, hogy mindkét betegségcsoportnál jelentős
szerepe van a dohányzás ártalmainak.
Hazánk lakosságának közel 85%-a dohányzik és ez az
arány egyre inkább a fiatalabb korosztályra tolódik át.
Ma a lakosság összjövedelmének 3%-á.t fordítja
dohányárúkra, ez évi fogyasztásban 2kg-ot jelent
fejenként. Világviszonylatban nagyon előkelő helyen
állunk,
a
nyolcadik
helyen
a
fejenkénti
cigerettafogyasztásban;
A fejlett ipari államokban a dohányzók száma egyre
csökken.
Az
USA-bah
különböző
szigorító
rendszabályokat hoztak a dohányzókkal szemben,
Japánban
pedig
külön
fizetnek
azon
alkalmazottaknak, aJdk abbahagyják a dohányzást.
Érdekes megfigyelni, hogy a dohányzás 50 év felett
egyre csökkenő tendenciát mutat.
Statisztikai
felmérések megállapították, hogy a legtöb dohányos
az elváltak, illetve különélők között van (43,5%),de
magas ez az arány a házasok körében is (40,6%).
Legkevesebb az özvegyek körében.
A dohányzásnak döntő szerepe van abban, hogy az
idült
légcsőhurut,
a
tüdőrák,
tüdőtágulás,
szívinfarktus, lábérszűkület gyakorisága évről évre nő.
Különössen
ártalmas
a
dohányzás
olyan
helyiségekben,
ahol
csecsemő vagy kisgyerek
tartózkodik. Olyan zárt helyen, ahol sok ember
dohányzik egyszerre (pl. értekezlet), a dohányfüst
olyan koncentrációt érhet el, hogy a nem dohányzót
is veszélyeztetheti. Ezért létesítenek világszerte
nyilvános helyeken nemdohányzó helyiségeket,
illetőleg ha erre nincs lehetőség, tiltják a dohányzást.
Egész biztos, hogy a feszített munkatempó, az Ideges
életmód miatt sok a dohányos, noha mindegyikük
tudván tudja, hogy ezzel árt az egészségének. Jelenleg
sajnos ott tartunk, hogy a dohányzásról leszoktató
propagandatevékenység gúny
tárgya,
egynapos
kampányfeladat, amit utána azonnal füstgomolyban ki
lehet pipálni.

E áp ó tiJe n ő R om váry V ilm os G yógyító növények
című könyvében a következő teakeveréket állította
össze a dohányzás ellenszereként:
Ürömfű, támicskagyökér, borsosmentalevél. A
teakeverékből készült főzettel a szájat naponta
gyakran kiöblítjük.

A VÉR: ÉLET, AKI VÉRT AD, ÉLETET AD

Tudnunk kell azt, hogy a vért nem tudják mesterséges
úton előállítani. Az egyre növekvő vérszükségletet
csak a véradóktól levett vérrel tudják kielégíteni. Az
egyik

legcsodálatosabb

szeretetből

fakadó

emberi

véradás,

cselekedet,

hiszen

a

a

vérrel

embertársaink egészségét és életét adjuk vissza.
Ismerem embert próbáló, könyörtelen, pénzcentrikus
mai életünket. De ennek ellenére én hiszem azt, hogy
Algyő lakosságának szíve mélyén van emberi szeretet,
és

ebből

fakadóan

embereken.

Ebben

segítenek
bízva

a

bajba

szeretnék

jutott

megkérni

mindenkit -de főleg a fiatalokat, hogy minél többen
vegyenek

részt

az

1992

március

18*án

,

a

kultúrházban 9-15-óráig tartandó véradáson.
Algyő, 1992, febr. 13.

Zaránd Rózsa
Körzi'tiorvos
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Március 12. Gergely:
A Gergely-járás az iskolás gyermekek Gergely napi
köszöntő adománygyűjtő, dramatikus játéka, az
Iskolás gyerekek csapatostól házról-házra járva
verbuválták az iskolába a gyerekeket A katonai
toborzás mintájára a szereplők gyakran különféle
katonai rangokat viseltek" Szent Gergely vitézeinektt
is navazték őket.
Természetbeni adományokat gyűjtöttek tanítójuknak
/ lencse, bab, borsó, kolbász, szalonna, zsir, tojás,.../
A szokás abban az iskolai ünnepségben gyökeredzik,
amelyet IV. Gergely pápa rendelte 830-ban. I. Szent
Gergely tiszteletére.
- Ha Gergely napon havazik, Gergely rázza a szakálát.
- Ha a márciusi hóban a lányok megmosakodnak : a
mágikus erő a szeplöt eltünteti az arcukról.
- A kiscsirkéknek márciusi havat olvasztanak, hogy
ebből igyanak, ha ebből isznak, Állítólag nem
pusztulnak el.
- ha Gergely megrázza szakálát, akkor még áprilisban
is várható hó.
Március 18-19-20 Sándor- József- Benedek
A tavaszi napéjegyenlőség idejére eső három jeles
névnap.
- Sándor az első meleghozó nap, azért améhek
kieresztésének napja.
-József napján látott gólya tolla piszkos, az
bőtermést, ha tiszta fehér, akkor szűk esztendőt
jelent. Ha József napkor süt a nap, meg lehet kezdeni
a vetést.

A levegő hő m érséklete

- Benedek napján szivárvány látható, a széles sárga
sáv jó búzatermést, a széles piros sáv pedig bő
bortermést mutatHa ezen a napon szél fúj, akkor az
év minden-napján fog fújni.
Március 15.
•Magyarok vagyunk. Magyar népszokásokkal, magyar
ünnepekkel. Március 15-e mindig is az egyik legszebb
hazafias ünnepünk volt és lesz is mindig. Szívesen
emlékezünk az 1848 márciusi eseményekre.
Magyarságunk, nemzeti tudatunk, á feudális
viszonyok megszüntetéséért, a nemzeti
függedenségért öltött fegyvert.
Algyő népe ugyanúgy forrongott ebben az időben."Az
uradalom és az algyői lakosok között szinte
napirenden voltak a kisebb-nagyobb összetűzések. Az
uradalmi ügyész 1849 márciusában ismételten felhívta
a megyei Állandó Bizottmány figyelmét: az algyőiek
nap nap után újabb kihágásokat követnek el az
uradalom ellen, bizonyítva, hogy a kis Tisza menti
település parasztsága szintén a feudális színezetű
viszonyok teljes felszámolásáért küzdött 1848/49ben." Algyő és népe. 1987. 115.old.
Emlékezzünk egy szál virággal a Tanácsháza előtt e
napon.

Rapcsák Lotti
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Közérdekű információk
Ajánlat a könyvtár kölcsönözhető videokazettáiból.

Iskola

A SOMOGYI

Az Iskola tanulói február 29- március 7-ig egy
csehszlovákiai sítáborba vesznek részt. Az első
osztályosok beiratása:1992 április 7 - 8-án Térítésdíj
befizetése:1992 márc. 3-án de 8-12-ig Fehér
du 13-15-ig Sárga Iskolában

Óvoda:
Az első osztályosok beiratáshoz szükséges óvodai
szakvélaményt 1992. március 20-ig a szülők
rendelkezésére bocsájtják.
Tagozatos iskolába történő felvételi lehetőségekről
az óvodai hirdetőtábláról tájékozódhatnak.
Térítési díj befizetése:1992. márc.4. 8-12-ig
du 14-17ig márc. 5. 7-12-ig
A Dél-Tisza menti Áfész Igazgatósága tájékoztatja
tagjait, hogy az 1991. év után esedékes részköz
gyűléseket az alábbi napirendekkel illetve helyeken
és időpontokban tarja.
Napirend:
1. az Igazgatóság és a helyi intéző bizotság tájé
koztatója az 1991. évi működésről és az 1992. évi
elképzelésekről.
2. Tájékoztató az új szövetkezeti és átmeneti
törvényből adódó feladatkoból, a vagyonnevesítés
javasolt elveiről.
3. Küldöttek és intéző bizotság választása.
4. egyebek.
Hely és időpont:
36. körzet Kosárfonó úti Iskolában 1992. márc 9-én
16 óra előadó: Kelemen János szöv. elnök
37+38. körzet Fehér iskolában 1992. márc 9-én 16óra előadó: Tóthné Földi Ilona Annamária
elnökhelyettes
39-40 körzet Sárga Iskolában 1992 márc. 9-én 16-óra
előadó: Popovics Sándor kereskedelmi igazgató
A részközgyülléseket a szokásoknak megfelelően
ajándéktárgyak sorsolásával fejezzük be.

- őrült küldetés MI. am. akc."
• Az igazság útja
am. akc.
• Ragyogás.
am. horror
- E.T. a földön kívüli, am. fant
• Vámpírok bolygója, am. kaland.
• Cápa 3.
am. kaland.
• Szellemirtók I-II.
am. akc.
• Nicsak, ki beszél
am. vigjátél
- Az őrültek
am. kaland
• Hófehérke, Alladin. am. rajz.
• Grand hotelam.
filmmúzeun
- Rablás fegyverek között
am. western
• Bíborsivatag.
ang. háb. kaland.
- Dzsingisz kán.
am. tört.
- Perverz álmok
francia
Kötelező irodalom adaptációja:
Fekete gyémántok
A beszélő köntös
Egri csillagok
A Pál utcai fiúk
Árvácska.
Megfelelő számú jelenkező esetén angol
nyelvtanfolyamot Indítunk a könyvtárban . Heti két
alkalommal. A tanfolyamra március 20-án lehet
jelenkezni.
Ady Endre Művelődési Ház 1992. március havi
programja

3-án 16 ^ vendégszereplés a Petőfi telepi
Klubkönyvtár nyugdíjas klubjába.
4-én 17 ^ KRESZ-tanfolyam beindulása
5-én 18 k Műsoros Nőnapi köszöntés
6-án 16 h Társas tánctanfolyam
12-én 17 k műsoros " Március 15-i " megemlékezés
12-én 10 h "gyermekszinház" az óvodásoknak
12-én 15 ^ gyermekszinház az iskolásoknak
12-én 18 h Török István Palicsi festőművész kiállítása
megnyitja Pataj Mihály
14-én 9 ^ Vendégszereplés a Damj.j. Katonai
Szakközépiskola Kollégiumában.
14-én 17 ^ vendégszereplés Ötömösön
18-án 9 ^ véradás
19-én 18 k Velencéba jártunk / diavetítés /
26-án 18 h Tavaszi betegségek megelőzése
előadó:Dr. Barabás Katalin
28-án 17 ^ műsoros, táncos vacsoraest
Fellépnek: az Algyői Nívódíjas Együttes, és a
vendégegyüttesek
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HIRDETESEK

Szőnyeg es gőztisztitó kölcsönzés
házhozszállítással és takarítással. Telefon
megrendelés egész nap 67-118. Nagy Vllmosné
Algyő, Kikelet u. 1$. Nyitva: 7*10 óráig

Krumpliíöld eladó. Érd. 67-187, vagy Bérek u.
48/b. sz. alatt

Lakodalomra, ballagásra egyéb családi
rendezvényekre evőeszközök, étkészletek,
poharak kölcsönözhetők, kőműves András Algyő,
Vad virág u. 31.

Hereszéna eladó. Algyő, Bácska u. 8. sz.

Mechanikai műszerész varrógép és kis háztartási
gépjavítását, szerelését vállalja. Molnár Gábor
Kastélykert u. 10/a. tel.: 67-204 I

Figyelem! Olcsó áraki
Holland bálásruha,tavaszikabát 200-300 Ft/db
férflzakó
150 Ft/db
blúzok, szoknyák,nadrágok, Henkel mosószerek,
kedvezményes áron kaphatók
Vitéz József kiskereskedő Algyő, Könyökű. 6.
Nyitva hétfőtől péntekig 14-17 óráig

1200 m2-es építési telek eladó a Kőfal utcában.
Érd: Kócsag u. 39. sz. egész nap.

MF-70 fűkasza rendsodróval eladó, vagy jó
állapotú öt mázsás utánfutóra cserélehető Érd. a
67-118 telefonon ill. Algyő Kikelet u. 15-

ZX SPECTRUM 48 K számítógéphez keresek
cserébe játékprogramokat Érd. Vadvirag u. 48.
sz. alatt.

Vízszintes: 1.Madame de Pompadour híres mondása. ÍO . Lel 11.
Egyszerű gép 12. Maszkos 14. Számrendszerünk alapja IS. 950
1

2

3

4

6

5

7

8

9

római számmal 16. Apró 17. Tojás Bécsben 18.....útfélen 20......
John énekes 22. Kevert dió 23 ... láttam, győztem Qulius Caesar).

10

••••

12

13

11

25. Vés 27. Tó jogénak nagy robajjal történő megrepedése. 29. A
római pápa hármas koronája 32. Bűnügyi regény 33*Rőtvad 34

■ ■■■ 16

15

■ ■■■ 14

■ BBS 17

Elringat 35 Argon vegyjele

■ ■■■

Függőleges: 1.Gyűlöl 2.Zsidó hagyományok, blbliamagyarázatok
gyűjteménye(Talmud) 3.... carte • étlap szerint 4. Szóösszetételek

• ■■■ 18

■ ■■■ 20

19

21

előtagjaként kábítássl ^.altatással kapcsolatos voltát jelöli 5.
Jugoszláv tengerparti város 6. Angol film címe (KÉS) 7. Ameridum

22

23

24

aaaa

8. Filmet lejátszani 9. Ilona becézve 13. Ozmium 17. Gondját viseli

28

megszólítása + ’ 22. Iskolai figyelmeztető 24. Silbak 26. Időegység

19. Mózes öt könyve 20 Erkölcs
• ■■■ 25

26

■ ■■a 27

28. Zokog
29

30

31

21. Nagyszülő kedveskedő

30. Zamat 31. Alumínium vegyjele

■ ■■■ 32
Beküldési határidő: 1992. március 15.
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■ ■■■ 34

■ ■■■ 35

A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki.

____________ ________________________ _______________ ___________Összeállította: Gonda József
Algyői Hírmondó A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadót Dr. Piri Jóasef
Felelős szerkesztő: Molnámé Vlda Zsuzsanna jSzerkes&ő Bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete
Mária Borbély János,
Hegyes András, Kanai liszlóné ,Rapcsák lotti
A cikkeket rögzítette Szél József és Simon Pál A rajzoltat készitete ;Móra Zsolt
Levélcím: <750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár
Készült 500 példányban

