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A HELYI ONKORMANYZAT LAPJA
Tisztelt Lakosság!

A z Algyő Fejlődéséért Alapítvány Vezetősége településünkön az 
eddig jó l  bevált kábeltelevíziós hálózat továbbépítését tervezi

Gondolta Ön, hogy lakásában csatlakozópontonként előre látha
tólag 15-17 ezer Ft-ért, — amely a kivitelezési és csatlakozási költ
ségből tevődik össze — a Magyar 1

Magyar 2 
Növi Sad
Jugoszláv 1, föld i adókon kívül az
RTLPlus
SAT I
PRO 7
Screensport
Music Television műhold adókat is 

foghatja, az URH rádió műsorokkal egyetemben?
El tudja képzelni, hogy a majd egész Algyőt befedő kábelhálózat 

és helyi stúdió üzemeltetésével Ön is részese lehet településünk 
információs rendszerének?

Előre csak kb. 12 000,— Ft-ot kell befizetni a területi megbízott
nak. A  maradék összeget a tv-készülék új rendszerre történő beüze
melésekor kell kiegyenlíteni A  fenntartás havi összege lakásonként 
várhatóan 80— 100 F t lesz.

Érdeklődni je lentkezni befizetni 1992. május 3 1-ig a Területszer
vezőnél, az esti órákban és hétvégeken lehet.

Ajánlatunk kellő számú Jelentkező esetén érvényes, ezért ajánl
ju k  mindenki szíves figyelmébe.

Ha úgy gondolja, hogy ebből Ön sem maradhat k i legyen telepü
lésünk kábeltelevíziós szolgáltatásaira megrendelő.

Tisztelettel
Algyő Fejlődéséért Alapttuány 

vezetősége

Alulírott

Jelentkezési lap

___________Algyő, _
alatti lakos kérem a kábeltelevízió kiépítését.

u. sz.
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1 Algyői Hírmondó

Kábeltelevízióról
Nagyon kedves volt Öntől, hogy megtisztelt ben

nünket figyelmével és ezáltal Is Igyekszik tájékozódni 
településünk aktuális dolgairól.

Köszöntjük abból a meggondolásból is, hogy Al
győ Jövőjéért aggódva már önben is megjelent „az az 
érzés”, ami tettekben megnyilvánulva Önmaga és 
más embertársai közérzetét is jobbítja. „Ki megfeled
kezik magáról mások segítésekor, az megtalálja az 
élet örömét” — hja Carnegie a Siker című könyvében.

Maga az élet mindig követeli az újat. Korunk igé
nye, hogy elhidegült és más értékeit nem mindig tisztelő 
világunkban érdekeinket képviselő emberi szó hangoz
zék el értünk, hozzánk, Algyő lakosságához.

Már sok helyen rájöttek erre — legyen az város, 
falu, vagy bármilyen egyszerű kis közösség — hogy a 
köz hangulatára milyen óriási erővel tud hatni egy 
olyan kábeltelevíziós hálózat, amely a földi- és műhol
das adók vétele mellett házlstúdiójából a település 
aktuális dolgairól (pl.: árleszállítás, esküvő, falugyű
lés stb.) is tudósít idősebbet és fiatalt, bejárót, itthon- 
maradót, felismerve, hogy az informáltság és a sze
méllyel törődés az élet egyik záloga.

Ma Algyőn — közel 1700 belterületi lakás, 2500 
aktív keresőjéhez, 1100 fiatalkorújához és 900 hat
van és feletti lakásához, valamint a 3000 körüli bejáró 
dolgozó és iskolásához — jórészt csak „zajosan", 
pletykaszinten jutnak el az információk.

Az „ALGYO FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY” ve
zetősége segítő szándékát hozza nyilvánosságra — a 
nagy és összetett szakmai-gazdasági és településpo
litikai kérdéseket is magában foglaló feladatok keze
lésére —, a köz érdekében és az egyén boldogulására.

Lapunk segítségével meghívjuk a Kedves Olva
sót, hogy pillantson be az alapítvány munkájába és 
igenis szóljon bele, ha kell.

Az Algyő Bartók Béla úti kábeltelevíziós háló
zat továbbépítésének igénye már nem mai keletű 
kívánság. Ennek lényege, hogy a településünk min
den házához eljutó kábelezéssel, központi helyről 
(a faluház stúdióból) üzemeltetett antennarendszert 
kell kiépíteni a szükséges műholdas és földi adók 
vételére és a csak településünket érintő helyi műso
rok adására. Ettől az Algyő aktuális témáit feldol
gozó és a helyi információkat (hirdetés, reklám, 
képpel alátámasztott közlemény), kezelő adástól 
várható településünk merevségének oldódása, em
ber-ember kapcsolatának javulása. Más oldalról 
vizsgálódva kitűnik az óvodák-iskolák majdani 
munkájára gyakorolt hatása, az egyház és más 
felekezetek, valamint a munkaadók és munkavál
lalók embert kereső igényeinek kielégítésének le
hetőségeivel.

A  Jövő még nyitott! Részönkormányzatunk vá
lasztott képviselői 1,5 millió forintot megszavazva 
azonosultak a közműként kiépülő kábeltelevízió épí
tésének gondolatával.

A kivitelező és a lakosság felmerülő pénzügyi 
terheinek csökkentését pénzintézet segítségével 
kívánjuk mérsékelni, természetesen helyi ügyinté
zéssel.

A legkedvezőbb lakásonkénti költség akkor ér
hető el, ha minél többen igénylik; a kábeltelevíziós 
rendszerre kapcsolás lehetősége mindenki számára 
biztosítva lesz a későbbiek folyamán, így például új 
tulajdonos esetén is.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a helyi stúdió 
munkáját csak a technikai eszközök faluházba törté
nő áttelepítése után fogja tudni végezni.

Ma nem jár jobban az, ki nem tud várni és 
belekezd egy szegedi vételű antennarendszer kl- 
építtetésébe! Csak a földi adók öt antennájáért fizet 
vagy 15 000 Ft-ot, míg a műholdasért legkevesebb 
30 000 Ft körül egy vételi pontra. Ha több helyen 
akarja ugyanazt nézni, fizet még vagy 20 000 Ft-ot.

Természetesen ezt nem lebeszélésként, hanem 
tájékoztatóként kívánjuk elmodanl azzal, hogy így a 
helyi stúdióadás információs rendszeréből is kizár
ja önmagát.

Az egész települést lefedő kábelekkel elkészült 
nagyrendszert a jövőt illetően vétek volna nem befog
ni egyéb információk továbbítására. Mint lehetőség 
máris adja magát a vagyonvédelem területén. Egy 
központba összefuttatott jelekre — az új faluház kör
nyékét úgyis védeni kell majd — az igényeknek meg
felelően vagyonvédelmi szolgálat szervezhető boltok, 
telepek és minden igényelt helyre Algyő belterületén. 
Csak mint majdani lehetőség került említésre.

Tisztelt Lakosság!
A közeljövőben értesítővel (szórólappal) fogjuk fel

keresni Önöket. (Lásd első oldal!) Abból a szándékból 
tesszük, hogy tudassuk: Alapítványunk a részönkor
mányzattól független gazdálkodó egységként kíván mű
ködni, ezért az általunk területekre felosztott települé
sűnk szervezőinél minél hamarabb érdeklődjenek, hogy 
visszaigazolhassák Jelentkezési szándékukat, mivel mi 
a tervezői és kivitelezői megbízásunkat csak a megtisz
telő érdeklődésük és jelentkezésük Ismeretében tudjuk 
megtenni.

Algyő területének szektorai és azoknak szervezői:
I. szektor: 47-es út—Kőfal u.—Téglás u.—PB.-töl

tő—Bartók Béla u. által határolt terület. 
Bera Sándor, Algyő, Bartók B. u. 26. 

n. szektor: 47-es út—Tisza töltés—Nyírfa u.—Kó
csag u.—Kőfal u. által határolt terület. 
Terhes László, Algyő, Berek u. 48/B. 

ül. szektor: Vadvirág u.—Tisza töltés—Géza u.— 
Téglás u. által határolt terület.
Bakos Lászlóné Sérd Erzsébet, Algyő, 
Géza u. 12. Tel.: 67-190.

IV. szektor: Lőrinc u.—Tisza töltés—Máto gátőr
ház—Téglás u. által határolt terület. 
Bakosné Fekete Mária, Algyő, Kastély
kert u. 100/A.

Kéijük minden kedves algyői lakos megértését 
és segítségét, önmagunk és az utánunk jövők életé
nek Jobbá, szervezettebbé tételében.

Tisztelettel:
Algyő Fejlődéséért Alapítvány 

vezetősége
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Algyffi Hírmondó 3

Az Algyő és népe című kötetről
Mint ismeretes, gazdag és szép kivitelű könyv 

Jelent meg 1987-ben Algyőről. Népes, neves szerző
gárda kutatta, gyűjtötte össze a levéltárakban, könyv
tárakban, múzeumokban és a helyszínen a település 
múltjára vonatkozó adatokat, s tette közkinccsé al
kotó munkája eredményeit. A község lakói, a falu régi 
és közelmúltja iránt érdeklődő olvasók a könyvből 
megismerhetik Algyő földrajzi adottságait, növény- és 
állatvilágát, földrajzi neveit. Elkalauzolja az érdeklő
dőt a település történelmébe a legrégibb időktől nap
jainkig. Olvasmányos tanulmányok találhatók a ki
adványban az algyői népéletről, a Tisza szerepéről, a 
víziéletről, a halászatról, a település lakóinak nyelvé
ről, ünnepnapjairól és az emberi élet fordulóiról.

A könyv kiadója/a Somogyi-könyvtár és szerkesz
tője, az időközben tragikusan elhunyt dr. Hegyi András 
egyetemi docens, valamint a szerzők szívesen ajánlják 
az olvasók — különösen az algyőiek — figyelmébe a 
Szeged környéki települések falutörténeti sorozatába 
illeszkedő kötetet. S bár a kiadvány még ma is megvá
sárolható a szegedi könyvesboltokban és az algyői 
könyvtárban, minden bizonnyal sokan nem Jutottak a 
birtokába. Ezért a falujuk története és jelene iránt 
érdeklődők igényeinek kielégítésére az Ősgyeviek Baráti 
Kőre szerkesztésében folyamatosan részleteket közöl az 
Algyői Hírmondó, hogy segítse elmélyíteni a szülőföld 
megismerését és szeretetét. (Az egyes részleteket Dombi 
Gyula ÖBK-titkár szerkeszti sajtó alá.)

Első részlet
Az algyői táj népei a magyar honfoglalásig
Az iráni eredetű szarmaták első csoportjai Qazi- 

gok) a mai Dél-Oroszország területéről nyomultak be 
időszámításunk kezdete táján az Alföldre. Laza cso
portokban megszállták a Duna-Tisza közét és a Ti
szántúl egy részét. Algyő határát valamennyi történel
mi korszak közül a szarmata korban lakták a legsű
rűbben és minden megtelepedésre alkalmas domb
hátat igénybe vettek. A szarmata településeken laza, 
elszórt rendszerben álltak a különböző építménycso
portok. Általában egy-egy család tulajdonába a lakó
házon (négyszögletes, félig a földbe mélyített, talán 
sátortetős építmények), kívül házak közti kenyérsütő 
kemencék: gazdasági épületek (ólak), belülről ki ta
pasztott gabonatároló vermek, bennük nagyméretű 
hombáredényekkel: műhelyek (vasfeldolgozó, faze
kas, húsfüstölő) tartoztak, néha a következő család 
objektumaitól árokkal elválasztva. Az alföldi szarma
ta telepek lakói a feltárt állatcsontok alapján szarvas- 
marhát, juhot, kecskét tartottak, de előfordulnak 
sertés- és baromficsontok is. Az állattenyésztés mel
lett — telepenként változó arányban — a vadászatnak 
is volt még szerepe a húsellátásban.

A korszak legfontosabb információit nagy kiterje
désű temetőik feltárásából nyerhetjük. A sírokat egy
mástól nagy távolságra mélyítették földbe és halottaikat 
minden esetben gyöngyökkel kivarrott díszruhájukban 
temették el, gazdagságuknak megfelelően ékszerezték 
fel őket. Férfi és női sírban egyformán előfordulnak a 
rómaiaktól szerzett bronz vagy ezüst fibulák: gyakran 
helyeznek a sírba kisebb edényeket...

Az Algyő környéki szarmaták életében a IV—V. 
század hozott nagy változásokat, amit igazol a korábbi
aktól teljesen eltérő kerámiát felszínre hozó leletanyag. 
A IV. század folyamán az északkelet felől előretörő 
gepidák, majd az V. században alig néhány évtizedre 
hun uralom alá került vidékünk, de a Duna-Tisza 
közén az ide visszaszorult szarmata lakosság maradéka 
mellett a lassanként beszivárgó germán csoportok is 
éltek. A germán csoportok fejlődését azonban kettétörte 
az avar nép betelepülése az Alföldre 567-ben.

Az Algyő vidékén valaha is megtelepült népcso
portok közül az avarok Jöttek a legmesszebbről: az 
552-ben az Altáj vidékén birodalmat alapító türkök 
elől menekültek nyugat felé, útközben gyarapodva 
további népcsoportok töredékeivel, majd 568-ban el
foglalták az egész Kárpát-medencét...

Az avar történelemben a 670-es évekjelentettek 
nagy változást, amikor a Kovrat-féle bolgár birodalom 
felbomlása után szétvándorló onogur törzsek egy ré
sze behódolt az avar kagánnak. Megnövekedett az 
avar szállásterület, új lelettípusok jelentek meg, köz
tük 720 tájától az öntött övdíszek, az ún. griffes-indás 
fémművesség. Jellegzetes emlékanyagukat nagy fa
lusi temetőkből ismerjük, de ez éppen Algyő határá
ban nagyon szegényes...

Minthogy azonban a táj egésze az avar korban 
sűrűn lakott volt, alig egy kilométerrel délebbre, Tápé 
határában egy nagy, talán több ezer síros temetőt 
ismerünk: nyugat felé haladva pedig Szeged nagy 
temetői jelzik, hogy ez a lelőhiány csak relatív: a 
csoportokban megtelepült avar falvak közt földműve
lésre, állattartásra használt területek, s esetenként 
gyepű húzódhatott.

A szegedi nagytáj avar temetőinek egy részében 
megfigyelhető, hogy bizonyos leletek, ill. egyes sírok a 
IX. században kerültek a földbe. Az avar birodalom 
belső harcok, frank és bolgár hadjáratok következtében 
a VIII—IX. század fordulóján ugyan felbomlott, meg
semmisült és ennek nyomán frank-bolgár fennhatóság 
alá került, egyes avar csoportokkal egészen a magyar 
honfoglalásig vidékünkön is számolhatunk.

(Folytatjuk)

Egy Ősgyevi emlékére
Döbbenten kaptuk fe l  a fejünket a  sa jtóban m egje

lent gyászhír oluasásakor, miszerint életének 53. évében  
váratlanul elhunyt Füles Imre, volt algyői lakos. A  fa luban  
élők közül sokan tisztelettel em lékeznek a Füles családra, 
mert Klárika tanító néni a harmincas évek  közepétől mint
egy három évtizeden át oktatta az algyői gyerekeket az 
írás-oluasás tudására, szeretetére.

A z  ifjabb Füles Imre Vegyipari Egyetem et végzett és  
ezen  a szakterületen is dolgozott a  fővárosban. A  tavasz 
közeledtével édesanyja  meglátogatására érkezett S ze 
gedre, de a sors kiszámíthatatlanságafolytán ő  hagyta el 
világunkat. Ham vait március 20 -án  helyezték el a szegedi 
Dugonics tem etőben lévő családi sírhelyen.

Tem etésén a család barátai és ismerősei közül szá 
mos algyői lakos is megjelent és lerótták kegyeletüket az 
Ő sgyeviek  Baráti Köre vezetőségének  tagjai is.

Füles Imre igaz em beri alakjának em léke köztünk 
marad és sokáig megőrizzük/
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1 Algyői Hírmondó

ALGYŐI PORTRÉK
Divat, kényszerű divat a vállalkozás. Sajnos 

tele veszéllyel, ugyanis zömében munkanélküli
ek fognak bele valam ilyen üzletbe, s úgy-ahogy 
beindul a gépezet, aztán a szigorú piaci törvé
nyek útvesztőiben fölbotlik a vállalkozó. M agya
rul, amit nehezen elkezdett, csődbe megy. Al- 
győn kerestem m eg S zén á s i G yörgyöt, aki ta
valy nyáron hagyott föl az állattartással.

—  Milyen állatokkal foglalkozott?
—  Anyakocákat tartottunk 1969 augusztu

sától. Három m al kezdtük, s 1970 karácsonyán  
m ár 60 hízó és 6 anyakoca röfögött az ólamban, 
viszont azokkal megbuktunk. Száj- és köröm fá

já s  miatt elvitték valamennyit. Nagy csapás volt.
—  Fizetett a biztosító.
—  Csak annyit, hogy három tehenet tudtunk 

venn i
—  Gondolom, hogy szép lassan fölszaporo

dott az állomány.
—  Nem  nagyon, ugyanis a  tejet elvitték a  

háztó l a  szaporulatot pedig eladtuk. A  szarvas- 
marha-korszak 1975-ig tartott. A kkor nyáron  
visszatértünk a  sertésekhez.

—  Vettek malacokat?
—  Nem. M ive l a  Felszabadulás Tsz.-nél vol

tam traktoros, m ajd buszvezető, hoztunk a  szö
vetkezettől bérhizlalásra 120 malacot, s 100 nap 
m úlva ugyanennyi disznót adtunk vissza. Ez a  
bérm unka 1983-ig tartott.

—  Mi volt ezután?
—  Teljesen maszek alapon hizlaltunk to

vább: 1990jún iusáig.
—  Családi vállalkozás volt ez tehát.
—  Pontosan. M indannyian dolgoztunk. 

Anyakocákat tartottunk, hogy eladhassuk a ma
lacokat

—  ö n  akkor főfoglalkozásban vergődött a 
Jószágokkal? M ost hol dolgozik?

—  A kkor is a  tsz-ben dolgoztam, most pedig  
a  Felszabadulás Tsz. Pritam in Bt. ügyvezetője 
vagyok, és itthon kizárólag saját fö lhasználásra  
hizlalok.

—  ö n  akkor hagyott föl a vállalkozással, 
am ikor egyre nagyobb a privatizáció. Miért szá
m olta föl az állományt?

—  Tudtam, hogy abba kell hagyni. 1989 
őszétől érződött, hogy előbb vagy utóbb gondok  
lesznek. A  takarm ányárak folyam atos em elke

dése miatt mondtam azt, hogy elég. Tavaly jú l i 
usban adtam le az utolsó anyakocákat, össze
sen 22-t.

—  Jól megélt a család?
—  H a a  rengeteg munkát nézem, azt kell 

mondanom, hogy nem  dúskáltunk a  javakban. 
Ezt a  házat 150 ezer fo r in t árvizes kölcsönnel 
kezdtük építeni. 20 év alatt készült e l  Gondol
hatja, mennyi volt a  haszon. Szabadidőnk sem  
vo lt A 20 év alatt, csak kétszer ju tottunk  el a 
Szabadtérire. A  János vitézt és a  Bánk bánt 
néztük meg.

—  Mostm ár Ön rutinos. M it tanácsol a kez
dőknek?

—  Akinek van energiája, pénze, helye, az 
vállalkozzon.

—  Mi a véleménye a privatizációról?
—  Nézze u ram  újra csak azt tudom monda

ni, hogy csak az vállalkozzon, akinek van arra 
lehetősége, forintja, kitartása.

—  A  Pritamin Bt.-ben mivel foglalkoznak? 
Meg tudnak élni?

—  60 hektáron term esztünk mindenféle sza
badföldi zöldséget. Term ényeink egy részét meg 
lehet találni a  német és az olasz konyhákban A  
tavalyi év nem  sikerült fényesen. H a  az idei is 
hasonló lesz, súlyos gondokkal találjuk szemben 
m agunkat A zt még írja meg, hogy a  vállalkozás 
addig jó , amíg becsülettel csinálják. Sajnos so
kan visszaélnek a  lehetőséggel.

„Könnyű annak el nem égetni 
az ujját, aki nem játszik a tűzzel." 

(Fiirt, 1903)
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Válasz a Hírmondó áprilisi
Érdeklődéssel olvastam olvasói levelét és a 

benne foglaltakkal részben egyetértek! Furcsá
nak találtam viszont azt a részt, amely az isko
láról és az ott folyó munkáról szólt. Igaz, hang
súlyozta, hogy nincs a leírtakról tapasztalata, de 
hogyan lehet így véleményt leírni!

Olyan megállapításokat, hogy „Jó híre volt 
az iskolának”, és ez most köztudottan nincs 
meg, hogy 15 éve nem változott a felszereltsége, 
a tanulóink nem  állják meg úgy a helyüket a 
középiskolákban m int a régiek, stb. Ezek eny
hén szólva sértik az itt dolgozók önérzetét. Nagy 
felháborodással olvasták kollégáim a levelét és 
ez késztetett arra, hogy válaszoljak a m egállapí
tásaira. Az, hogy milyen technikai fejlődés tör
tént az elm últ 15 év alatt, azt látni kell. Kérem, 
hogy keresse fel iskolánkat —  jó  lett volna, ha a 
levele m egírása előtt időt szánt volna rá — , és 
győződjön m eg a változásokról!

Véleményem szerint nem rosszabbak a fel
tételek, m int akármelyik szegedi iskoláé!

Az pedig, hogy három-négy épületben taní
tunk, az nem az iskola dolgozóinak róható fel, 
annál inkább a régi községi vezetőknek, akik a 
beígért új iskoláról —  Komócsin Zoltán ígérte és 
intézte —  a Szegedhez való csatlakozáskor le
mondtak. (így kapta meg A lgyő helyett Zsombó!)

Azóta, m int m inden fejlesztés, ez is elfelej
tődött, így a régi épületek felújításával próbált 
az iskolavezetés lépést tartani a fejlődéssel. A zt 
pedig, hogy m ilyen oktató-nevelő m unka folyik 
az iskolában, talán bizonyíthatja a nyolcadiko
sok idei továbbtanulási statisztikája. M indenki 
által ismert, hogy milyen nehéz most beiskolázni 
a gyerekeket, m ivel megszűntek a nagyvállala
tok és tanműhelyeik, a középiskolákban milyen 
magasak a felvételi követelmények.

íme: a nyolcadik osztályok (3 osztály) lét
szám a 76 fő. Első helyen felvettek szám a 50 fő 
(66%) [a 8/a-ból 25 főből 22 fő (88%)!]; második  
helyen 13 főt vettek fel. 9 tanulót nem vettek fel
1-2. helyen, de rokonszakmát ajánlottak, am it 
el is fogadtak mindnyájan! Nem jelentkezett se
hová 3 tanuló, de nem a tanulmányi eredménye 
miatt!

számában megjelent levélre
Iskolatípusonként:

gimnáziumban 
szakközépiskolában 
szakmunkás- 

és szakiskolában 
nem tanul tovább

6 tanuló (7,8%) 
21 tanuló (28%)

45 tanuló (59%) 
4 tanuló (5,2%)

Talán ezek az adatok m eggyőzik azt a 18 
szülőt is, akik az elsős gyereküket m ár eleve 
szegedi iskolába íratták „biztosítva” a fejlődésü
ket, kitéve őket a napi utazás fáradalmainak, 
közlekedési szeszélyeknek, stb.!

M int az iskola vezetője, szeretném elérni, 
hogy a szülők és m inden érdeklődő éljen a nyi
tott iskola adta lehetőséggel és nyílt napjainkon 
vagy bárm ikor felkeressék iskolánkat, meggyő
ződnének arról, hogyan feljesztjük tanulóinkat, 
milyen körülmények között tanulnak. Elmonda
nák elvárásaikat, az iskolával szemben támasz
tott igényeiket. Csak ezek ismeretében tudunk 
Önöknek megfelelni. Az iskola elsősorban a szü
lőknek és a tanulóknak kell, hogy megfeleljen! 
Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor Önök elviszik 
már az elsősöket Szegedre, és ránk nem lesz 
szükség, mert nem lesz akit tanítsunk, és a 
gyerekeknél is megszűnik a lakóhelyhez való 
kötődés, és nem lesz kinek faluházat, sportcsar
nokot, iskolát építenünk!

Kedves Szülők! Közös a felelősségünk!

Szeged-Algyő, 1992. április 16.

Molnár Mihály
igazgató

Hirdessen a Hírmondóban!
Hirdetések felvétele: minden hónap 20-ig 

a könyvtárban, nyitvatartási időben.

Hirdetések díja:
10 szóig 50,—  Ft
10 szó felett szavanként 10,— Ft
Kiemelt hirdetés 100,— Ft
Féloldalas hirdetés 500,—  Ft
Egészoldalas hirdetés 1000,—  Ft

MÁJUS
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Telepítési rendeletek
A  fák védelméről 1992. feb-

^JSLw-— ruár 15-én a 19/1992. (I. 28.)
 ----— Jíorm. számú rendelet hatályba

lépett.

A  telepítés távolságára vonatkozó elbírások

1. A  legkisebb ültetési (telepítési) távolság az 
ingatlan határától:

a) Belterületen cs külterületen a zártkerten 
belül eső részén:

— szőlő, valamint 3 méternél magasabbra 
nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 
0,4 méter;

— 3 méternél magasabbra nem növő gyü
mölcs- és egyéb fa esetében 1 méter;

— 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és 
egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bo
kor (élősövény) esetében 2 méter.

b) Külterületen a zártkerten kívül eső részen:
— gyümölcsiskolai nevelés alatt álló növény, 

továbbá szőlő, köszméte, ribiszke és málna
bokor esetében 0,8 méter;

— minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, 
stb.) esetében 2 méter;

— birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa 
esetében 2 méter;

— törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, 
szilva- és mandulafa 3,5 méter;

— vad alanyra oltott alma- és körte-, továbbá 
kajszifa esetében 4 méter;

— cseresznyefa esetében 5 méter;
— dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem 

sorolt gyümölcsfa esetében 8 méter.
c) Külterületnek a zártkerteken kívül eső ré

szén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, 
gyümölcsös, vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a 
b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásá
val lehet ültetni:

— 1 méternél magasabbra nem növő bokor 
(élősövény) esetében 0,8 méter;

— 2 méternél magasabbra nem növő bokor 
(élősövény) esetében 1,2 méter;

— 2 méternél magasabbra növő bokor (élősö
vény) esetében 2 méter.

2. Közút és vasút területén — szőlőtől, gyü
mölcsöstől és zártkerttől — minden gyümölcs- és 
egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,5 méter, 3 
méternél magasabbra növő gyümölcsfát legalább
2,5 méter távolságra szabad ültetni (telepíteni).

Egészségügyi hírek
Mára mindennapos témává vált az egészségügy 

reformja, erről a folyamatról eddig változó tartalmit 
újságcikkekből és a televízióból rádióból értesülhettek. 
Minthogy ilyen horderejű változás az egészségügyben 
emberemlékezet óta nem történt, szükségesnek Látszik 
az eddigi tájékoztatási csatornák bővítése.

A félreértések legtöbbje a reform távlati elképzelé
sei és közeli lépései közti különbségből adódtak Az elteU 
idő alatt kikristályosodtak a reform előrelátható főbb 
lépései, megjelent a társadalombiztosítás egészségügyi 
szolgáltatásának igénybevételérejogosító igazolványról 
U kártya ) szóló 54/1992. (III. 21.) Kormányrendelet, a 
szabad orvosválasztásról szóló 55/1992. (III. 21.) Kor
mányrendelet és a házi orvoslásról szóló 6/1992. (III. 
31.) Népjóléti Miniszteri rendelet

A reform egyik lényeges eleme, hogy a lakosság
ban tudatosodjék: térítésmentes egészségügyi ellá
táshoz biztosítási alapon jut. Az állampolgárok 
számára tehát anyagi szempontból a korábbi rend
szerről a mostanira való áttérés nem já r  hátrányos 
következményekkel. A biztosítási kártyák kiosztása 
április 15-én befejeződött, és ezen a napon lépett 
hatályba a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgá
latról szóló 6/1992. (III. 31.) Népjóléti Miniszteri ren
delet. Itt kell megjegyezni, azok akik húsvétig nem 
kapták meg betegbiztosítási kártyájukat, ill. abban 
hibás adatot találtak, forduljanak a helyileg illetékes 
társadalombiztosítási kifizetőhelyekhez (p l nyugdíja
sok a Ny ugdíjfolyósító Igazgatósághoz, aktív dolgozók 
a munkáltatójukhoz, stb.).

A biztosítási jogviszonyt a betegbiztosítási 
kártya fogja igtizolni. A betegbiztosítási kártya a 
háziorvos választásának segítője, HL eszköze. A kár
tya tulajdonosának a kártyára írni semmit nem kell, 
a választott háziorvos fogja azt kitölteni. A nyugdíja
sok a kártyájukat érvényesítve kapták meg, nekik 
csak választott háziorvosukat kellfelkeresniük (1992. 
Július Íjé ig ). Akiknek kártyáján a kék mező felett 
úgynevezett „ellenőrző lap” is van, azoknak az 
54/1992. Kormányrendeletben meghatározott helye
ken érvényesíttetniük kell (p l a munkáltatónál), és 
csak ezt követően kereshetik fe l vele választott házi
orvosukat. Ne lepődjenek meg, ha ekkor háziorvosuk 
a megszokottnál több kérdést tesz majd fel, ugyanis 
a betegnyilvántartásnak is megváltozott a rendszere.

Továbbá 1992. április 15. után csak a választott 
háziorvos láthat el gondozási feladatokat (gyógyszer- 
felírás, ellenőrző vizsgálatok), adhat ki igazolásokat, 
beutalókat. Heveny megbetegedés, sürgősség ese
tén az éppen akkor dolgozó orvost, ÜL munkaidőn túl 
az ügyeleti szolgálatot kell keresni

Arra is fe l kell hívni afigyelmet, hogy 1992. Július 
1 -je után az éivényesített betegbiztosítási igazolvány 
közokiratnak minősül, ettől az időponttól az igazol
vány használatával egyidejűleg — kérésre —■ a sze
mélyazonosság igazolására szolgáló okiratot is be kell 
mutatni a törvény értelmében.

Dr. Tóth Mária
belgyógyász szakorvos
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Újraéled a foci!
Bár az atlétikát mondják a sportok királynőjé

nek, mégis a legnépszerűbb, legkedveltebb sport
águnk a foci. Kis országunkban nem akad olyan 
település, ahol ne tűnne fel az igényesen gondozott, 
vagy fűvel benőtt elhagyatott pálya.

Tavaly, amikor újjáalakult az algyői sportkör, új 
vezetőséggel, új elképzelésekkel, nagyon jó l tudta, 
hogy a többi sportág mellett (kosárlabda, kézilabda) 
elsődleges figyelmét a labdarúgó csapatra kell fordí
tani.

Erről a csapatépítésről faggatom Tóth Mátyás 
ügyintézőt:

— Tudom, hogy lelkesedik a labdajátékokért, a 
VOLÁN-meccseken gyakran találkozunk. Honnan ez 
a szeretet, mit tartfontosnak a sportban?

— Mint minden gyerek, én is az iskolai kézilab
da, illetve labdarúgó csapatban játszottam Batto- 
nyán. Túl magas szintet nem tudtam egyénileg elér
ni, csapatban könnyebb volt. A  szeretet onnan, hogy 
a labdajáték mozgalmas, gyors és igen nagy a néző
sereg, nem beszélve arról, hogy ezeket a játékokat 
sok embernek lehet amatőr szinten művelni. A  
sportban fontosnak elsősorban a közösségi szellem 
kialakulását tartom, mert a közös sikerek és kudar
cok szoros baráti kapcsolatokat alakítanak ki. Fon
tosnak tartom még a játékok tisztaságát, az amatőr 
szint megbecsülését.

— Milyen gazdasági körülmények között vette át 
a csapatot, je len  pillanalban mi a legégetőbb gond
juk?

— A  sportkört 1991-ben vette át az új vezetés, 
mint szakosztályvezető igen lelkesen, de annál 
rosszabb állapotban vettem át a megye II. osztályából 
kiesett csapatot. Elszomorítónak láttam az akkori 
öltözőket, szereléseket és a csalódott embereket. Úgy 
döntöttem, hogy a hozzáállás és lelkesedés érdeké
ben az algyői csapatban csak Algyőn élő játékosok 
legyenek. A  múlttal különösen nem érdemes foglal
kozni. Az NKFV megszüntette csapataink ingyenes 
utaztatását, ez újabb kiadást jelent az egyébként is 
magas sportszerárak és pályafenntartás mellett. Na, 
de azért nem minden a pénzen múlik, gondolok itt 
az emberek hozzáállására, megértésére és a csapat- 
építéshez szükséges nagy türelemre.

— Korábban a megszűnés veszélye fenyegette a 
sportkört és ezen belül a focicsapatot, mi volt ennek 
az oka, sikerült e kilábalni a gondokból?

— Szerintem a sportkör esetleges megszűnésé
nek oka az lehetett, hogy az algyőiekkel senki sem 
tudatta, milyen gondok vannak a csapat körül. En
nek ismeretében lehet, hogy tudtam volna segíteni. 
A  gond ne csak néhány ember gondj a legyen, hanem 
a falué is. A  kilábaláshoz igen jó  Ígéretet kaptunk

dr. Piri József képviselő úrtól, mivel ő maga is a 
sportkör bővítésével foglalkozik.

— Voltak-e kellemetlenségei az elmúlt 1 év alatt, 
érte-e kudarc?

— Kellemetlenségeim voltak, de ezek aprók és 
nem is veszem tragikusan. Jobban bízom a sikerek
ben és eredményekben s ezért vállaltam barátaim
mal közösen az egész megmérettetést.

— Mit vár az ideifordulótól?
— Az idei évtől azt várom, hogy a csapat igazi 

csapattá kovácsolódjon; mind játéktudásban, mind 
emberségben. S ha ez mind sikerült, bizakodva 
nézhet link a jövő felé.

—  Kik segítik a munkáját?
— A  munkámban segítők névsorát igen hosszú 

lenne leírni, de azért szívesen említést tennék róluk: 
az SE vezetősége; 15 serdülő labdarúgó, edzőjük 
Juhász Árpád; 20 felnőtt játékos, edzőjük Portörő 
Lajos, Portörő Imre; gondnok Pál István.

Talán zárszóként: minél nagyobb létszámmal 
vátjük szurkolóinkat mérkőzéseinkre! 

Molnámé 
Vida Zsuzsa

Focinaptár

Május 3., 17 őrá
Algyő— Domaszék

Május 10., 17 óra
Pusztaszer—Algyő

Május 16., 17 óra
Algyő—ÍKV

Május 24., 17 óra
Röszke—Algyő

Május 31., 17 óra
Algyő—Bordány II.

Június 7., 17 óra
Pusztamérges—Algyő

Június 14., 17 óra
Algyő—Tömörkény
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Téli és tavaszi hónapokban termő gombákról
(Az áprilisi szám folytatása)

Enyves kígyógomba (Mycena epipterygia)
Kalap: szürkésbama, 1— 1,5 cm nagyságú, bor

dás szélű. Lemez: fehéres-sárgás szürke, felkanya
rodó, éle gumiszerűen nyúlós. Tönk: citromsárga, 
3— 5 cm hosszú, 2—3 mm vastag. Előfordul lombos 
és fenyőerdőben avaron a fagyok után. Nem ehető! 
Téli kígyógomba (Mycena tintinnabulum)

Annyiban különbözik a többi kígyógombafajtól, 
hogy a lemezei kissé lefutónk a tönkre. Késő ősztől 
kora tavaszig előfordul minden erdőtípusban. Ez 
sem ehető!
Retekszagú kígyógomba (Mycena púra)

Kalap, tönk és a lemez fakó lila, ibolyás, ritkáb
ban fehéres, de sárgás vagy kékes is lehet. A  kalap
2— 4 cm között, de lehet nagyobb is. Más gomba
szakértők is több változatát, formáját írták le. Az 
egész gomba intenzív retekszagú. Előfordul lombos 
erdőkben, akácosokban, nyárasokban. Erősen mér
gező gomba! A  kígyógombák között fogyasztható 
egyáltalán nincs!
Júdásjülgomba (Auricularia auriculajudea)

Az egész gomba fül alakú, vörösbama, ibolya
szürke, termőtesteit általában elhalt bodzaágakon 
találjuk, de ritkán más lombos fák elhalt részein is. 
Csoportosan nő egymás mellett több példány. A  „fül” 
termőtest külső oldala bársonyos, a belső felülete 
fénylő. Igen finom, ehető gomba, levesekhez és gom
basalátákhoz kitűnő csemege.

Sajnos nálunk nincs nagy ismertsége, de Viet
namban és általában a Távol-Keleten nagy mennyi
ségben termesztik és fogyasztják egy közeli rokon 
fajjal együtt.
Cseh kucsmagomba (Ptyhoverpa bohemica)

Általában áprilisban, április végén, de néha má
jus elején is terem a csapadékosabb időjárás után. 
Szaprobionta (lomb és korhadékon él), kisebb terme
tű. Tönk: általában fehéres, 1— 1,5 cm vastag, belül 
több üreg áll, 10— 15 cm hosszú is lehet. Süvege 
tejeskávé-bama színű és a tönk felső részénél van 
összenőve, a süveg kétoldalt lelógó. Ehető csemege 
gomba, koraisága miatt más gombával nem téveszt
hető össze, lombos erdők, lombszőnyegén tömege
sen terem, a vizes árterek kivételével. Árusítható. 

Vastagtönkű kucsmagomba (Morchella esculen- 
ta variestas crassipes)

Csak réteken, legelőkön fordul elő április végén, 
május hónapban az esők után 1-2 nappal, néha alig 
látszik ki a zöld füves földből. A  kucsma tejeskávé- 
bama színű, a tönk több üregből áll, fehéres, lefelé 
szélesedő vastag, robosztus.

Az egész gomba változékony nagyságú, 5— 20 
cm-re is megnőhet. Finom, ízletes csemegegomba. 
Darált, ízesített baromfihússal töltve és kirántva 
ínyencfalat. Megyénkben 1-2 helyen található csak. 
Árusítható. Nem téveszthető össze semmilyen más 
gombával.
Májusi pereszke (Calocybe gombosa)

Tönk: gallér nélküli, nem gyökerező, fehér, rit
kán rózsaszínes-okkeres, 5— 12 cm hosszú és 1—
2,5 cm vastag is lehet. Kalap: kinyílva 5 cm átmérőj ű, 
krémes-fehér, ritkában okkeres, sárgás. Lemezei: 
fehér, sűrűn álló, foggal felkanyarodó a tönkre. Fehér 
húsú, erősen lisztszagú. Előfordul elegyes erdőkben, 
erdei tisztásokon, pusztai tölgyesekben, füves terü
leteken, réteken-legelőkön, olykor nagy tömegben 
boszorkánygyűrűben. Április végétől — általában 
Szent György napja körül jelenik meg, innen a népies 
neve Szentgyörgy-gomba, még a régi latin név is erre 
utal: Tricholoma georgi — június elejéig a bőséges 
esők után megtalálhatók. Ártéren nem terem. Ehető, 
igen ízletes gomba, pörköltnek, savanyúságnak ki
váló. Vigyázzunk vele, mert könnyen kukacosodik. 
A  nem kukacos, egészséges példányok országosan 
árusíthatók a kijelölt piacokon.
Tövisalja gomba (Entoloma clypeatum)

Tönk: fehér, szálas, csíkos, 4— 15 cm hosszú és 
0,5— 2 vagy 2,5 cm vastag lehet. Kalap: húsa fehér,
3— 10 cm kinyílva, közepén púpos, széle szabályta
lanul hullámos, szürke, szürkés-barna, gyakran sö- 
tétebb foltokkal, csíkokkal. Lisztszagú. Tömegesen 
nagy mennyiségben megj elenő faj. A  tövisalj a gomba 
ehető, leveseknek, pörkölteknek kiváló és leforrázva, 
kirántva fogyasztható. Talán így a legfinomabb.

Mérgező párja a későbbi időpontban megjelenő 
nagy döggomba (Entoloma sinuatum), amely nagy
termetű és egyesével terem, fogyasztása halálos 
mérgezést okoz.

Remélem sikerült kedvet ébreszteni jónéhány 
gombagyűjtőben e néhány sorral, 1-1 hétvégi erdei 
és réti kirándulás érdekében. Ne feledjék: gomba- 
gyűjtés után mindig csak gombavizsgáló szakellen
őrrel vizsgáltassák meg az összes gyűjtött gombát. 
Gombavizsgáló állomás Szegeden, a Mars téri má
zsaháznál található, ahol a gombát átvizsgálják és 
minősítik, minden nap 5—9 óráiig.

Folytatása következik a júniusi számban

Hajdú Mihály
okleveles gombaismerö, 

gombavizsgáló szakellenőr

Az utánközléssel kapcsolatban mindenJog fenn
tartva az írónak.

MÁJUS
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Míyus 28., 
Urunk Mennybe
menetele. Áldozó
csütörtök.

Húsvét után negyvenedik 
nap. Parancsolt, kötelező ünnep. 
Tárgya: Jézus mennybemenete
le. Magyar neve onnét van, mert 
régen e napig tartott a húsvéti kö
telező szentáldozás ideje.

Urunk, Jézus! Föltámadásod 
után negyvenedik naponfölmentéi 
a mennybe és ott ülsz a Szenthá
romság trónuscin az Atya jobbja  
fe lő l Ugyanakkor angyalaid sza
vával tudatod, hogy egyszer ismét 
eljössz az ítéletre. Kérünk, segíts 
kegyelmeddel úgy élnünk, hogy az 
ítéleten méltóknak találtassunk a 
mennyországra, ámen.

Tóth Sándor 
plébános

Értesítés!
Értesítjük a lakosságot, hogy 

február 1-jétől a temetkezéseket 
a Szegedi Városgazdálkodási Vál
lalat Temetkezési Részlege végzi. 
Temetés megrendelése:

Szeged, Attila u. 11.
Telefon: 11-894. 

Halottszállítás megrendelése: 
folyamatosan éj] el-nappal 
Szeged, Pacsirta u. 1.
Telefon: 23-988.

Postai díjszabás
A  Magyar Posta február 1-jei 

hatállyal érvénybe lépett díjtételét

Szabványlevél:
helyi 9 Ft 
távolsági 15,—  Ft 

Levelezőlap:
helyi 7,— Ft 
távolsági 10,—  Ft

Ajánlott 20,—  Ft 
Expressz 26,—  Ft

Gyermeki bizalom
E^sthomályban áll a kis kápolna Semmi nesz, csak a falak visszhangja
Benn csöndes nyugalom terül, Amifeleletet ad.
Egy kis leányka most lép be küszöbén. A kis leányka fülel, kopog újból
Mit akar üy későn s egyedül?

Félénken az oltárhoz közelget 
Egybefonva két picinyke kéz 
Szent imára, amint tiszta szemmel, 
Vágyódással Jézusára néz.

Vezetői, akik ott taniták 
így sznlnttak neki nemrégen:
„A te atyád, gyermek, tévútonjár. 
Kérjed Jézuskátál, hogy megtérjen."

A kis gyermek nem felejté e szót, ■ 
Kis szivében megtartotta azt,

S másodszor is szólítja az Urat.

De a gyermek édes szózatára 
Néma maradt a csöndes magány. 
Harmadszor is kopog. — A Jézuska 
Nem akaija meghallgatni tán?

S harmadszorra is kérdezősködik még, 
Így szól. ajkán a szent bizalom.
Egy panasz szó nélkül, gyermekdeden 
Súgva kérdi: „Itt vagy, Jézusom?"

Most kérdése nem esett hiába.
Mert belülről egy hang csöndesen

Most titkon Jön, hogy gyermeki kötelmét Mint tavasznak lágy fuvalma, igy szói
Hogy lerója, s kérjen vigaszt.

Az Úr kicsiny szolgája halkan 
Az oltár elé lép, hirtelen 
Kis lábáról leveti cipőit 
S egyszerre az oltáron terem

Ott a szent szekrény elé térdel,
Fejét hajtva arra, csókot nyom, 
Aztán kopog a kis a/tón lágyan 
És halkan szól: „Itt vagy, Jézusom?"

Jtt vagyok, mit akarsz gyermekem?"

„Kérlek, térítsd meg az én atyámat,
— Esd a gyermek— hév könny szemein, 
Hogy tégedet ő is úgy imádjon,
Mint imádunk mt Anyám és én."

„Légy nyugodt te ártatlan galambka. 
Amiért hő szivecskéd remeg,
S amit oly bizalommal kértél.
Üdvözítőd nem tagadja meg."

A meghallgattatást nyert gyermek vígan 
Játszótársaihoz visszatér;
A szülői házban a nyugalom 
A mennyei békéinél felér.

Pár nap múlva teljesült kérelme, 
Meghallgatta az Atya ott forint.
Anya, gyermek és a megtért apa 
Együttesen imádják Istent!

Weöres Sándor
Ó ha cinke volnék

Ó ha cinke volnék, 
útra kelnék, 

hömpölygő sugárban 
énekelnék — 
minden este 

morzsára, búzára 
visszaszállnék 

anyám ablakára

Ó ha szellő volnék, 
mindig fújnék 

minden bő kabátba 
belebújnék — 
nyári éjen, 

fehér holdsütésben 
elcsitulnék 

jó anyám ölében

Ó ha csillag volnék 
kerek égen, 

csorogna a földre 
sárga fényem — 
jaj de onnan 

vissza sose járnék, 
anyám nélkül 

mindig sírdogálnék.

MÁJUS
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M ájus 1.
A  májusi-pünkösdi 

ünnepkör ünnepe, évne
gyedkezdő nap. Május else
je  tartósan magához kötöt
te a májusfaállítás szoká
sát, a majálist. 1889 óta a 
nemzetközi munkásosztály 
ünnepe, mely egyesíti ma
gában a hagyományt és a 
szervezett ünnep vonásait.

A  falun megrendezett 
május elsejék a májusfaállí
tás Jegyében szerveződtek. A  
máj usfa a természet új] ászü-
letésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak 
Európa szerte ismert szimbolikus kelléke. A májusfa 
sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lom
bosán maradó fa, vagy szép növésű ág. A  legények 
éjszaka vágták ki az erdőn és hajnalban állították fel 
a lány udvarán. A  májusfákat szalagokkal, zsebken
dőkkel, hímes tojásokkal, teli üveg borral, pálinkával 
díszítették fel. A  fát vagy földbe ásták, vagy erős 
kapufélfához, vagy a kútágashoz kötözték.

A  reggelre díszelgő máj usfa nagysága, gazdag
sága elmesélte ki kinek udvarol, nagyon vagy kissé 
szereti... Volt lány, akinek több fát is állítottak, de 
reggelre hamar kiderült kié a jószívvel fogadott fa, 
a többit másnap éjjel elvitték.

Május/a kitáncolás
Május utolsó vasárnapján, vagy pünkösdkor 

kitáncolják, kidöntik a májusfát. A  fa körültánco- 
lása szerves része annak az Európa szerte kimu
tatható hagyománynak, amely a tavaszi ünnepkör 
szertartásos táncaiank emlékét őrzi.

Május 2.
Zsigmond — vetőnap az uborkára.
Május 4.
Flórián — a tűz patrónusa, a ház tűzvész elleni 

védőszentje. Hiedelemanyagában az ősi pogány 
tűzkultusz számos eleme szívódott fel.

Rítusok:
— Flórián tiszteletére böjtöt és körmenetet 

tartanak;
— a kéményseprők védőszentje, ezért névün

nepén a kéményseprők ünnepélyesen vo
nulnak a templomba;

— tűztiltónap, ezért csak új tűzről gyújthattak 
tüzet;

—  Flórián szobrát a ház homlokzatán helyez
ték el, így védte a házat a tűztől;

—  Flórián napon sok helyen csak férfi rakha
tott tüzet a konyhában;

— babot, borsót jó  e napon ültetni, mert bő 
termést hoz.

Május 5.
Györgyi — vetőnap az 

uborkára.
Május 12— 13— 14. 
Pongrác, Szervác, Bo

nifác. Együttes nevén: Fa
gyosszentek, ezért palántát 
nem szabad ezen a napon 
ültetni.

Május 16. — Nepomu- 
ki Szent János napja 

A  vízen Járók patrónu
sa. A  dunai-tiszai hajósok, 
molnárok és halászok előt
te való este rendezték tűzi- 

Játékos, lampionos felvonulásukat, az ún. János- 
keresztelést. A  templomban bő vízért könyörögtek. 

Május 21. —  Orbán napja 
A  szőlőhegyek védőszentjének legismertebb 

alakja. Amennyiben Orbán napján Jó idő van, 
szobrát felvirágozva körülviszik; rossz idő esetén 
azonban a sárban vonszolják.

Május 27—29. — Keresztjáró napok 
Tűzgyújtásra tiltó napok.
Métfus 28. — A  madarak, fá k  napja 
Kendervetésre tiltó napok kezdete.
Mójus 31. —  Petronella 
Derűs ideje jó  termést jósol.
Május első vasárnapja ANYÁK NAPJA 
Szebb ünnep talán nincs is, mikor azokat kö

szönthetjük, akiknek mindent köszönhetünk. Az első 
felsírást, az első lépéseket, az első szavakat, a későbbi 
féltést, örömöt, gondos törődést. Az év minden napján 
érezzük azt, de ezen a vasárnapon ki is mondjuk. 
Köszönöm, hogy vagy nekem, s hogy én lehetek Ne
ked.

Ady Endre Műv. Ház májusi programja
Anyáknapi műsor 
Táncház 
Kisgazda gyűlés 
Börműves kiállítás, vásárlással 
Tánciskola, vizsgabál bemutatóval 
ELKER Gmk. cipó- és mosószervásár 
Játszóház
Asztalitenisz-bajnokság 
Bp.-i szereplés videón való levetítése 
Gyöngyösön Népi Együttesek bemu
tatója
Betekintés a szakkörök életébe 
Nagyszülők szerepe a gyermekneve
lésben
Kirándulás a Körös-torokba 
Mesedélután 
A  vér életet ment
Algyő és szőregi nyugd. klub találko
zója, teadélutánnal egybekötve

2-án, 18 órakor
5-én, 18 órakor
6-án, 18 órakor
7-én, 17 órakor
9-én, 17 órakor

12-én, 10 órakor
12-én, 18 órakor
13-án, 18 órakor
14-én, 18 órakor
17-én, 10 órakor

19-én, 18 órától
21-én, 18 órától

23-án, 9 órakor
26-án, 18 órakor
28-án, 18 órakor
30-án, 13 órakor
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KOZERDEKUINFORMACIO

Iskolai hírek
Zrínyi Ilona ma

tematikaversenyen
minden versenyző a középmezőnyben végzett. A  ver
senyre felkészültek, becsületesen helytálltak: 3/a 
Mihály Helga, Szabó Ildikó; 3/b Szűcs Adrienn, Lele 
Tímea, Csontos Péter; 4/a Babinyecz Gábor, Domo
kos Gergő; 4/b Vígh Attila, Kiss Tímea.

A  városi szavalóversenyen Papp Csilla 4/a 
oszt. tanuló vett részt.

1992. március 6-án a városi matematikaver
senyen a felsőtagozatos tanulók szintén a középme
zőnyben végeztek, átlagosan 50 pontot szereztek a 
maximum 100 pontból. 5. oszt. Kónya Barbara, 
Maszlag Erika, Maczák Andrea, Nagy Ferenc; 7. 
oszt. Bakos László, Hegyi Tímea; 8. oszt. Pataki 
András, Fekete Edit.

Anyáknapi köszöntés az iskolában május első 
hetében.

Nyílt nap 1992. május 12-én az asló- és felső
tagozatos tanulók szülei részére.

Iskolai térítési díj befizetése: 1992. május
4-én, de. 8— 13 óráig a Fehér Iskolában; du. 13 —
16 óráig az ÚJ Iskolában.

Tanulmányi kirándulás (iskolai szünet) 1992. 
május 22-én, pénteken.

Óvodai hírek
Anyáknapi köszöntés az óvodában 

1992. ápr. 30-án
17 órakor a  nagycsoportban 

1992. m4/. 7-én
1530 órakor a n. vegyescsoportban 

és n. kiscsoportban
16 órakor a középső csoportban 

1992. máj. 8-án
1530 órakor a ül. kiscsoportban

és I. vegyescsoportban
16 órakor az I. kiscsoportban.
Gyermeknapon (május 29-én, pénteken) vidám 

játékdélelőttöt szervezünk az óvodában.
Családi hétvége (rendhagyó évzáró) 1992. má

jus 30-án, de. 9 órakor mindkét vegyescsoportnak; 
du. 15 órakor a nagycsoportnak.

Óvodai beiratás május közepén, pontosabb 
időpontot az óvodai hirdetőtáblán közlünk, valamint 
a napilapokból is tájékozódhatnak az érdekeltek.

Óvodai térítési dy befizetése az óvodában: 
1992. május 4-én 8— 17 óráig; május 5-én 7— 12 
óráig.

Veszettség elleni védőoltás Algyőn
A  védőoltás végrehajtására három lehetőség 

van: 1. szervezetten, kijelölt felvezetési helyeken 
adott időben; 2. rendelésen történő oltás; 3. az eb 
tartási helyén. Minden 3 hónapos kort betöltött 
ebet évente egy alkalommal kell beoltani. Az oltás 
időpontja május-június hó. Az oltás idején a 3 
hónapot be nem töltött ebeket folyamatosan oltjuk 
az év folyamán.

Az oltás költségei az eb tulajdonosát terhelik. 
A  költségek összetevői: az oltóanyag ára, mely 
ebenként 45 Ft, igazgatási szolgálati díj, ebenként 
50 Ft (állami bevétel), és állatorvosi költségek (fecs
kendők, tűk) mely az összevezetett oltásoknál kb. 
10 Ft ebenként.

Szervezetten, összevezetett oltás költsége 
ebenként 100 Ft. Ezt az összeget az oltáskor a 
helyszínen kell befizetni. A  rendelésen történő ol
tás díja: ebenként 150 Ft. A  tartási helyen történő 
oltáskor erre még a kiszállási díj számolható fel.

Az eboltási igazolványokat lehetőleg mindek! 
hozza magával, annak elvesztése esetén, egyéb 
okok miatt új igazolványok kiállítása a helyszínen 
történik, ennek költsége 4 Ft.

összevezetéses oltások helye és ideje:
Május 6., szerda

7— 10 óra —  Ügyfélszolgálati iroda,
11— 12 óra —  volt labdarúgó pálya (Ladik u.), 
13— 14 óra —  Gyevi tanyai volt iskola (Déli út), 
17— 19 óra —  Ügyfélszolgálati iroda.

Május 7., csütörtök
15— 16 óra —  Rákóczi-telep (tsz-iroda),
17— 18 óra —  Nagyfa (élelmiszerbolt).
Pótoltás: május 11., hétfő, 11— 18 óra—  Ügy

félszolgálati iroda.
Rendelésen: (Algyő, Géza u. 33.) május—Júni

us hó szerdai napokon, 7— 8 óráig, 18— 19 óráig.
Az eb tartási helyén igény szerint május—jú 

nius hóban.
A  veszettségnek — mint emberre és állatra 

egyaránt veszélyes, végzetes betegségnek, mely 
sajnos terjedőben van — , biztos visszaszorítás! 
lehetősége a védőoltás. Ezzel az ebek megelőző 
védőoltásával tartozunk magunknak, embertársa
inknak, állatainknak, környezetünknek. A  ve
szettség elleni oltás alól elvont ebeket az önkor
mányzat kártalanítás nélkül leöleti, a mulasztó 
tulajdonosok ellen szabálysértési eljárást indít.

Dr. Major József
kér. állatorvos
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) 3 ~ $ A könyvtárban megtekint- 
b  J \ hetff 1992. m árc. 25. óta az Új 

M agyarországban  hetente folya- 

m atosan  közölt, Oroszország- 
I V  bán elhunytak névsora.

A Dél-Tisza menti ÁFÉSZ-ről

Algyő területén szövetkezetünk 1992. március 9-én 
tartotta részközgyűléseit. A 770 fős tagságunkból 482 fő 
vett részt. A  hozzászólásokból kitűnt, hogy a tagságot 
foglalkoztatja a szövetkezet munkája, jövője. A  Jelenlévők 
a nagyszövetkezet együttmaradása mellett szavaztak.

Áprilisban — az átmeneti szövetkezeti törvény értel
mében — minden tagunkkal levélben közöltük, hogy az 
előző évben már kiosztott üzletrésszel együtt Jelenleg 
mennyivel rendelkezik. A  törvény értelmében a legmaga
sabb nevesithető üzletrész összege 100 000,— Ft volt.

Május hónapban kerül sor az előző évben kiosztott 
üzletrészek osztalékának kifizetésére. Egyidejűleg ezen 
üzletrészeket bevonjuk.

Ezúton is kérem a tagtársakat, hogy az újságban és 
egyéb helyeken meghirdetett időpontban legyenek szíve
sek bejönni az ÁFÉSZ-irodába (Algyő, Vásárhelyi u. 5.).

Kérem hozzák be azokat az adatlapokat is, amelyet 
legutóbbi levelünkben kiküldtünk.

Bús Edéné
területi ügyvezető

Vásárlással egybekötött bemutatót tart a Szegedi Ruházati Kft. 
a könyvtárban május 4— 9-lg, 10— 17 óráig.

Személygépkocsi-, motorkerékpár- és segédmotor-vezetői tan
folyamot indítunk május 18-án, 17 órakor a Művelődési Ház
ban. Érdeklődni és jelentkezni a könyvtárban. Telefon: 67-090 
vagy 19-055, Csiszár autósikolánál.

Keresztrejtvény 
Vízszintes: 1. Részlet a Koldusoperából. 15.

Nátrium. 16. Északi főváros. 17. A  lúgkő vizes oldata. 
20. Igevégződés. 21. Rokon (régi szóval). 23. Mátka. 
24. Földmérő mérnök. 27. Szibériai folyó. 28. Erre a 
helyre szállít. 30. Jogtalan jövedelem. 31. Gallium. 
33. Tűzhely sütője népiesen. 35. A  kocka része. 36. 
Gyümölcskocsonya. 38. Oszlop. 41. Avar része. 42. 
Azonos betűk. 44. Katonai rang. 46. Fokozatosan 
eltűnik. 51. Iljusin repülőgépekjele. 53. Schutz-Staf- 
fel. 54. Vonatkozó névmás. 55. Színültig. 57. Az egyik 
földrészt. 62. Nitrogén régi neve. 63. Partizán induló.

Függőleges: 1. Zsidóellenes. 2. Növény. 3. Há
ziállat. 4. NaCl. 5. Romániai folyó. 6. Más. 7. Japán 
Játék. 8. Északatlanti szövetség. 9. Az a távolabbi. 10. 
Drágakő. 11. ...Stratis együttes ford. 12. Mollbdén. 
13. ...Lujza. 14. Zeusz bika alakjában rabolta el. 18. 
Avizsz. 1. folytatása. 19. Mesterkélten finomkodó. 
22. Az Operaház tervezője. 25. Házasságkötés. 26. 
Lantán. 29. Szilárd meggyőződés. 32. Az elején fölol
vas! 34. Falatozik. 37. Könnyed. 38. Hűtlen, csalóka. 
39. Ajtót lefelé mozgatva tár. 40. Levelet elküld. 41. 
Olasz politikus volt (Moro). 43. Rosta névelővel. 45. 
Esküvő eleje! 47. Szamárium. 48. Cin. 49. ... van. 
Jól beszél. 50. JuhistáUó. 52. Lengyel scifi író. 56. 
Lutácium. 57. Amerikai hírügynökség. 58. Azonos 
betűk. 59. Igekötő. 60. Morzejel. 61. Kitűnő. 62. 
Juttat.

ŐsszeáRítottcu Gonda József.
Az előző szám megfejtése: „Az igaz gondolatok 

összessége a világ egy képét alkotja”.
A  helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: 

Balázs Ágnes, Kócsag u. 29.
Beküldési határidő: május 20.
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Készült: a DÉMASZRt. nyomdában, 700 példányban

HIRDETÉSEK

Figyelem! Megnyílt Algyőn a Bartók Béla u. 37. sz. alatt a 
.POLIP' vegyescikk bolt. Dohányáru, csokoládék, bizsuk, ká
vék, dezodorok, szappanok, üdítők és még sok más cikk, 
olcsón kapható. Jöjjön el és nem fog csalódnil Szeretettel 
vájjuk.

Előhasú, közelellős, magyar tarka tehén és egy választott 
üszőboijú eladó. Ugyanitt istállótrágya. Algyő, Fazakas u. 24.

TS— 125-ös MZ 11000 Ft-ért eladó. Érd.: Téglás u. 144., este.

4 lángú, Karancs gáztűzhely. 1 db parapett konvektor, ZV 
rendszármú Lada eladó. Érd.: Tüzér u. 25., délután 4 órától.

MÁJUS


