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2 Algyői Hírmondó

Munkába állt Algyő részönkormányzata

Az előző számunkban tájékoztattuk olvasóin
kat az algyői J elölőgyűlésen történtekről. Időköz
ben a Szegedi Önkormányzat szavazással véglege
sítette a tíz legtöbb jelölést kapott jelölt algyői 
részönkormányzati tagságát.

A testület március 8-án megtartotta alakuló 
ülését az önkormányzati hivatal algyői kirendelt
ségének épületében.

A  Hírmondóban szeretnénk elindítani egy in- 
teíjú-sorozatot, amelyben a képviselők elképzelé
seit akarjuk jobban megismertetni az olvasókkal. 
Ebben a két kérdésben feltétlen szeretnénk meg
tudni a részönkormányzati tagok véleményét:

— Milyennek látja a fejlődést a rend
szerváltás óta? Helyes úton járt-e Algyő?

— Mely gondokat látja a legnagyobbak
nak? Mely fejlesztési célokat támogat a legin
kább a részönkormányzat munkájában?

Ebben a számunkban Terhesné Mezei Olga 
és Gonda János válaszol.

Először is szeretném megköszönni Algyő város
rész lakosságának, hogy megtisztelt bizalmával és 
rám is szavazott. Lehetőségeimhez képest igyekez
ni fogok, hogy eleget tegyek feladataimnak.

Hogy milyennek látom Algyő fejlődését?
Az egyre nehezedő gazdasági helyzet ellenére 

véleményem szerint elég dinamikusan fejlődött: 
szennyvíz-csatornák, kábeltv-hálózat, s nem utol
só sorban gyönyörű Faluház épült, melyre méltán 
lehet büszke minden algyői.

A gondok között elsősorban a MÉREGTELEP 
megoldását látom fontosnak, hiszen a közelsége 
miatt veszélyezteti a saját és gyermekeink (unoká
ink) egészségét. Ezért szerintem a lakosságnak 
össze kell fogni és a lehető legtöbb helyen követelni 
az anyagi hozzájárulást a felszámolásra.

Ezenkívül, gyakorló nagymama lévén, úgy 
gondolom, a gyermekorvosi ügyelet megoldása 
sem elhanyagolható, hiszen éjjel (akinek nincs 
autója) igen borsos árat kell a taxiért fizetni, s ezt 
egyre kevesebben engedhetik meg maguknak.

Fontos lenne még bölcsőde kialakítása is, hi
szen több anyuka kénytelen Szegedre hordani ko
ra reggel a piciket a zsúfolásig megtelt buszokon.

A nyári szezonra gondolva, a strand kiépítése, 
s a közbiztonság erősítése is fontos feladatokhoz 
sorolandó.

Ennyit szerettem volna elmondani, ami hirte

len az eszembe jutott, de ha a környékemben 
lakóknak valamilyen ötletük lesz, azt szívesen és 
készséggel fogom tolmácsolni a részönkormányzat 
felé.

Terhesné Mezei Olga

Mielőtt a kérdésekre válaszolnék, néhány szót 
bemutatkozásképpen hadd szóljak magamról. Al- 
győn születtem 1959-ben, a helyi általános iskola 
elvégzése után a Kiss Ferenc Erdészeti és Mezőgaz
dasági Szakközépiskola mezőgazdasági szakán 
érettségiztem. Ezt követően a Szegedi Szalámigyár
ban helyezkedtem e l ahol felvásárlóként dolgoz
tam 1993-ig. Jelenleg a JATE Jogi karának vagyok 
IV. éves hallgatója. Nős vagyok, két gyermekünk 
van, Attila 10, Krisztina 6 éves. Feleségem, szüle
im, testvérem szülei révén minden Algyőhöz köt

Megtiszteltetésnek vettem a részönkormány
zatba való jelölésemet, még akkor is, ha tudom 
hogy ez csak kötelezettséggel és nem előnnyel jár.

Milyennek látja a fejlődést a rendszerváltás 
óta?

Szerencsésnek tartom, hogy kizárólag a helyi 
érdekek megjelenítése, minél markánsabb képvi
selete és érvényre Juttatása volt a meghatározó, a 
települési részönkormányzat munkájában és nem 
vált pártbeli csatározások színterévé, mint sok 
más önkormányzat, az elmúlt évek során. A tele
pülés életében meghatározó jelentőségű a Faluház 
felépítése mely rövid fennállása alatt is elmondha
tó, hogy a közösségi élet színtere lett.

Helyes úton jár-e Algyő?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre megalapozott 

választ adjak mindenek előtt azt kell tisztázni, 
milyen alternatívák közül lehetett volna választa
ni. Véleményem szerint ezek a következők:

Egyik ajelenlegi részönkormányzati rendszer, 
melyet már ismerünk az elmúlt négy év gyakorla
tából.

A másik egy kerületi rendszer, melyben 
ugyanazon ügyintézések helyi szinten megtörtén
nek, mint egy önálló településen, de a város költ
ségvetéséből és a város kebelén belül.

A  harmadik lehetőség pedig önálló település
ként való működés. Ez utóbbi esetben ezt egy helyi 
népszavazásnak kellene jóváhagyólag megelőzni, 
erre történt kísérlet Tápén, ahol túl azon, hogy 
megosztottá vált a lakosság, az érdektelenség mi
att kudarcot vallott.

Az előbbieket összegezve: mindaddig míg az
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Algyői Hírmondó I

alapellátáson felül a településfejlesztés terén ha 
sonló eredményeket lehet elérni mint az elmúlt 
négy évben, addig megfelelőnek tartom a Jelenlegi 
állapotot hozzátéve, hogy ez nem tekinthető végle
gesnek.

Mely gondokat látja a legnagyobbaknak Al- 
győn?

Mindenek előtt azokat amelyek még a korábbi 
évekből ránk maradtak, így a méregtelep sorsának 
megnyugtató rendezése, ami tekintettel arra, hogy 
nem exponált helyen van, periférikussága rányom
ja  bélyegét az ügy intézéséhez való hozzáállásra.

Ilyen továbbá a település köztisztaságának 
javítása, az illegális szemét-lerakóhelyek meg
szüntetése.

Mely fejlesztési célokat támogat a leginkább a 
részönkormányzat munkájában?

Azokat amelyek elsősorban a fiatalok Algyő- 
höz való kötődését elősegítik, ilyennek tartom az 
építési telkeknek a barakktábor helyén történő 
kialakítását, a helyi önszerveződések támogatását.

Gonda János

Nekünk is sikerülhet, azaz: 
Lesz-e egész Alqyö területén kábeltelevízió7

Csűri Sándorral, az Algyő Városrész Fejlődé
séért Alapítvány elnökével március 16-án beszél
gettem az algyői kábeles műsor és jeltovábbító 
rendszerének eddigi és ezutánl sorsáról.

— A rendszer kétirányú jelátvitelre alkalmas, 
melyből jelenleg csak a fogyasztói irány van kiépít
ve. A  rendelkezésre álló visszirányú sáv használa
tára eddig még nem került sor. Ezenkívül a háló
zatot a POLGÁRVÉDELEM, a RENDŐRSÉG és az 
ATTVIZIG — képviselőikkel már folytak tárgyalások
— bármilyen helyzetben fel tudják használni Algyő 
polgárainak és Javainak védelmére. Tehát össze 
lenne kapcsolva a kellemes a hasznossal.

— Időrendi sorrendben nézzük át a fejlődési 
szakaszokat és ezt körülölelő kellemes és kellemet
len helyzeteket.

— A fent említett alapítvány 1990-ben szerve
ződött azzal a céllal, hogy Algyő fejlesztésében — 
oktatás, közművelődés, sport, infrastruktúra, 
egészségvédelem, szociális ellátás — hatékonyan 
részt vesz. Az alapítványnak megalakulása után 
egyik legfontosabb programja az volt, hogy a ká
beltelevízió előnyeit Algyő lakosai mihamarabb él
vezzék.

Első fázisként a Bartók B. utcában fektették 
le a vezetéket. Ez a lakosoknak 7000 Ft-ba került 
és 7 csatornát tudtak fogni. Negatívuma a szerve
zésnek, hogy nem kötöttek szerződést a lakosok
kal, ami szabályozta volna az ők és az alapítvány 
jogait, kötelességeit, tulajdonviszonyát.

1993 a továbblépés éve, ugyanis több utcában
— Búvár, Fazekas, Egészségház, Téglás, Géza — 
immár hat utcában lehetett a kábelen sugárzott

műsorokat fogni. A csatornák száma húszra bő
vült. Az égi és földi adókon kívül — aminek a száma
18 — lehetőség nyílt a helyi stúdió és az URH-rádió 
vételére is.

A  továbblépés plussz anyagi terhet jelentett, 
ugyanis műszaki felújításokat kellett végezni a régi 
hálózaton. Le kellett cserélni az erősítőket, mivel 
azután sokkal szélesebb frekvenciasávban kezd
tek el sugározni, ezenkívül erősítő és néhol veze
tékcserére is szükség volt a magasabb technikai 
szint elérése érdekében. Ekkor a bekötési díj már 
13 000 Ft volt, és szerződésben szabályozták, hogy 
mi a szolgáltatás és ennek mennyi az üzemeltetési 
költsége. Sajnos azóta a hálózat üzemeltetéséhez 
és fejlesztéséhez szükséges anyag- és energiaárak 
emelkedtek és a jogdíjakat, illetékeket is rend
szeresen kellett fizetnie az alapítványnak.

— Ezeket ajizetési kötelezettségeket az 1993- 
ban kért és kapott önkormányzati támogatásból 
tudták fedezni Ez má
ra elapadt, mivel azóta 
nem kapott több tőkein
jekciót. De miért várjuk 
a külső anyagi segítsé
get a kábel-tv működte
téséhez, amikor a kellő 
összeget a szolgáltatás 
(műsorközlés) díjából 
kellene fedezni?

— A négy év ta
pasztalat azt tükrözi, 
hogy a lakosok politi
kai meggyőződésüktől
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Sok kicsi sokra meqy
Nehéz idők Járnak a kulturális Intézményekre. 

Nem kivétel ez alól a 110 éve folyamatosan működő 
Szegedi Somogyi Könyvtár sem. Gondjai nem belső 
gondok, hisz fennállása alatt mindig a város polgárait 
szolgálta és a jövőben is ezt kívánja tenni. A meg nem 
vásárolt könyvekkel, lemezekkel, elő nem fizetett fo
lyóiratokkal a jelen és a jövő olvasói lesznek szegé
nyebbek.

A könyvtár története azt mutatja, hogy minden
kor voltak a városnak olyan polgárai, akik a segítsé
gére siettek, elég a két háború közötti időben a mú- 
zeum- és könyvbarátokra vagy a folyóiratjárató tár
saságra utalnunk. Anyagi áldozatuk tette lehetővé, 
hogy az ínséges Időkben mégis gyarapodjon az állo
mány, friss információkhoz jusson az olvasóközön
ség, megtalálják a kor dokumentumait az utódok is.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban is élnek 
Szegeden olyan emberek, akik fontosnak érzik a 
nagymúltú könyvtár jelenétés jövőjét, hisz diákéveik
ben vagy később saját maguk vagy családtagja sok 
hasznos órát töltöttek falai között. Felkészülésüket, 
kutatásaikat, tájékozódásukat segítette gazdag állo
mánya.

A tudásnak e szigete bajban van. Hisszük, hogy 
most is számosán vannak, akik segíteni akarnak. Az 
első lépést az egykori igazgató, Tóth Béla tette meg, 
aki alapítványt tett a könyvtár javára. A munkatársak 
Is nyomban csatlakoztak. Önt vagy cégét is erre 
kérjük, hisz „sok kicsi soka meg". Nemcsk a Dóm téri 
központi könyvtár szolgálja az olvasókat, hanem a 
fiókhálózat Is. Az algyői könyvtár is ennek a tagja.

Támogatását e könyvtár javára is megteheti, kész
pénz vagy tárgyi segítség formájában.

Ismerjen meg néhány konkrétumot az alapít
ványról:

Neve: a Szegedi Somogyi Könyvtárért Alapítvány.
Célja:
1. A Somogyi Könyvtár állománygyarapításának 

segítése, könyvtári dokumentumok (könyvek, idősza
ki kiadványok, audio-vizuális anyagok stb.) vásárlá
sával, előfizetésével, esetleg ajándékozásával.

2. A könyvtár tájékoztató munkájának eredmé
nyesebbé tétele kiadványok és rendezvények finan
szírozásával.

3. Az intézmény állományvédelmi tevékenységé
nek támogatása a könyvkötéshez, restauráláshoz, 
fényképezéshez, másolási munkákhoz szükséges 
anyagok, eszközök, gépek beszerzésével, illetve aján
dékozásával.

4. Könyvtári szolgáltatások technikai színvona
lának emelése az e célra felhasználható eszközök (pl. 
számítógép, lézernyomtató, telefax, gyorsmásoló, au- 
dió-vizuális eszközök stb.) beszerzésével, illetve aján
dékozásával.

Számi aszám:
OTP Csongrád Megyei Igazgatósága 289-98008 
Somogyi Könyvtárért Alapítvány 665-40952-2

Támogatóink névsorát minden év végén nyilvá
nosságra hozzuk. Az Alapítványba befizetett összeg 
vagy a felajánlott tárgy, eszköz értéke az adóból 
leírható.

Bővebb felvilágosítást a (62) 321-992-es telefo
non kérhető.

Lippainé dr. Fekete Ilona
a kuratórium tagja

Hot) Mit? Mennyiért?
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Április 10. —  Nemzeti Rákellenes Nap
A legtöbb ember tisztában van azzal, hogy a rák 

életveszélyt jelent. Ez a betegség az egész történelem 
folyamán létezett; de úgy tűnik, manapság sokkal 
gyakoribb, mint régebben, mivel napjainkban több 
esetet ismernek fel az orvosok.
Mi a rák?

A daganat (tumor) új sejtburjánzást jelent. Ezek 
a sejtek abban különböznek a normális sejttől, hogy 
oszlásuk sokkal gyorsabb, összetevőik rendellenesek, 
és nem teljesítik a normális sejtfunkciókat. Okát 
sajnos még a mai napig nem ismerjük, de vannak 
hajlamosító tényezők (dohányzás, vegyszerek, egyes 
vírsuok stb.).

Az Amerikai Ráktársaság a ráknak 7 figyelmez
tető jelét ismeri: 1. a bél- vagy hólyagműködés meg
változása; 2. nem gyógyuló seb; 3. szokatlan vérzés 
vagy váladékképződés; 4. duzzanat vagy csomó az 
emlőben vagy másutt; 5. emésztési vagy nyelési za
var; 6. a szemölcs vagy anyajegy megváltozása; 7. 
tartós köhögés vagy rekedtség.

Ha ilyen tünetet tapasztalunk, forduljunk orvos
hoz. Az időben felismert daganatos elváltozás jó 
eséllyel gyógyítható.

Ma Magyarországon egyre gyakoribbá válik az a 
nézet, hogy a betegnek joga van tudnia betegsége 
milyenségéről, illetve annak várható következményei
ről. Ha az orvos úgy látja, hogy a valóság a beteg lelki 
egyensúlyát mélypontra juttatja, akkor általában a 
legközelebbi hozzátartozót tájékoztatja a várható 
prognózisról.
Mit tegyünk, ha ilyen beteg van a családban?

A rák diagnózisáról tudomást szerzett betegnek 
súlyos a pszichés reakciója. El kell ismernünk és 
tisztelnünk kell a betegek egyediségét, Jogait, és azt a 
stílust ahogyan megpróbálnak betegségükkel meg
birkózni. Fontos a betegben a gyógyulás reményének 
fenntartása, és az emberséges bánásmód. E tevé
kenység végtelen türelmet, önfeláldozást és lelki erőt 
követel. Lelki segítség nélkül a beteggel kapcsolatos 
ápolási-gondozási munka sivár és sikerszegény.

Amíg a beteg állapota engedi, sokat mozogjon, 
tartózkodjon sokat a friss, szabad levegőn. Könnyű, 
produktív munkába vonjuk be, így értékes embernek 
érzi magát; és nem utolsó szempont az sem, hogy 
kevesebb ideje jut arra, hogy betegségével foglalkoz
zon. Törődni kell az apró panaszokkal is (étvágytalan
ság, hányinger), hogy ne érezze azt, hogy gyógyítha
tatlan. Óvjuk a fertőzésektől, lázas betegektől és a sok 
látogatótól. Fogyasszon sok vitamint és gyümölcsöt.

Tápláléka könnyen emészthető és ízletes legyen. 
Naponta étkezzen 5-6 alkalommal, de mindig kis 
mennyiséget. Az evés közti szünetekben fogyasszon 
bőségesen folyadékot. Kerülni keli a nehezen emészt
hető, zsíros és puffasztó ételeket. Mellőzni kell a 
dohányzást és az alkoholfogyasztást. Biztosítani kell 
számára a nyugodt, harmonikus családi légkört.

A rendszeres orvosi ellenőrzés mellett elengedhe
tetlen a gyógyszerek pontos szedése. Ágyban fekvő

betegünk szobáját úgy rendezzük át, hogy az minden
féle szempontból az ő kényelmét szolgálja. Ágyát úgy 
helyezzük el, hogy lehetőség szerint legalább 3 oldal
ról körbe tudjuk járni, mert az ápolási, gondozási 
munkát ez nagyban segíti. Váladékos, nedves lepedő
jét cseréljük le. Testhelyzetét gyakran változtassuk, 
mert ezzel elkerülhetővé válik a felfekvés kialakulása. 
Fontos a test mindennapos tisztántartása, és a rend
szeres bőrápolás.

A rákos beteg ápolása, gondozása igen nehéz 
feladat, amely egyaránt megvisel beteget és családta
got — mégis igyekezzünk szeretetteljesen, odaadás
sal végezni, hogy a betegünk életét elviselhetőbbé, 
fájdalommentessé és tartalmassá tegyük.

Itt hívom fel az olvasók figyelmét arra, hogy a dr. 
Tóth Háziorvosi Bt.-nél, rendelési időben, a „RÁK
SZŰRÉS OTTHON” című füzet 50,— Ft-os áron kap
ható, amely részletes tájékoztatást ad a különböző 
testrészek daganatairól. Tari Sándorné

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt +
dn. TótIi M áría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 9 9 5 . ÁpRilis hAVÍ RENdElÉSE

03— 07-ig 
10— 14-ig 
18— 21-ig 
24— 28-ig

8— 12 óráig
14— 18 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig

+

A következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: 
1995. április 21-én 8-10 óráig 

1995. április 10—14-ig és április 26-án
dr. Tóth Máriát ___

dr. Bellányi Dénes helyettesíti 
délután 14—18 óráig +

Háziorvosok április haiti 
rendelési ideje 

Április 3—7-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13— 1730 óráig: dr. ősilbola  
Április 10— 14-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Április 18—21-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
13— 1730 óráig: dr. Ősilbola 
Április 24—28-ig 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Április 10— 18-ig és 2ü—28-ig 
dr. Ősi Ibolya szabadságon Van, 
dr. Zaránd Rózsa helyettesíti.

Minden pénteken 17 óráig Van rendelés.
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Gondolatok a kábeltévéről

Néhány hónapos csend után valószínű, hogy 
mozgalmas napok következnek a kábeltévés adást 
élvező kb. 300 családnál. Röviden és tömören:

1. El kell dönteniük, hogy fizetni akamak-e és 
akkor továbbra Is élvezhetik a műsorokat.

2. Nem fizetnek, és akkor elveszik az eddig 
befektetett pénzük is, és az önkormányzat által 
adott támogatás Is.

3. Még többet fizetnek havonta, mint amit 
eddig kellett volna, és akkor még több műsort 
láthatnak (HBO + Szegedi Kábel Tv. helyi műsora).

Röviden így fest a három alternatíva, amelyek 
közül választhatnák és most nézzük részleteiben a 
dolgokat:

Március elején ülésezett (nem teljes létszám
ban) az Algyő Fejlődéséért Alapítvány kuratóriu
ma, mely megállapította, amit már eddig is tud
tunk, hogy rohamosan közeledik a csődhelyzet. Az 
alapítvány feléli vagyonát.

Ez a helyzet pedig azért áll elő, mert a 300 
családból 3-4-en fizették be a műsor vételéért fize
tendő havi 155 Ft-ot. Az állandó javítási költségek, 
a házi helyi stúdió és a fejállomás áthelyezése a 
magánháztól a Faluházig, felemésztette a maradék 
pénzeket is. A kuratórium jelenlévő tagjai: Csűri 
Sándor, Bera Sándor, Farkas Imre, Kiss Ferenc, 
Borbély János, dr. Piri József — egy külső tanács
adót is meghallgatva — úgy döntött, hogy össze
hívja a tagságot, hogy kellő tájékoztatás után dönt
sön további sorsa felől.

Az ülésen nem jelentek meg: Flórián Tibor, 
Bogdán Gábor, Tóth József. Minden érdekelt névre 
szóló meghívót fog kapni, melyre saját érdekében, 
lehetőleg pénzzel együtt jöjjön el. (Pénzt azért kell 
hozni, hogy megspórolhassuk a közösség részére 
a beszedéssel járó kiadásokat!) Aki pénzt véletlenül 
nem hoz magával, ne felejtse otthon, az 1860 Ft 
befizetéséről szóló csekket, mellyel igazolja, hogy 
már befizette az évi díjat.

Azért van ez a „pénzéhség”, mert minimális a 
tartalék és egy esetleges — bármilyen — jellegű 
meghibásodás javítását már nem lesz, aki finan
szírozza. (Volt már egy kis ízelítő a múltkori II. 
program kimaradásával.)

A  külső szakértő tájékoztatása szerint ebben 
a káoszban csak úgy lehet rendet teremteni, ha a 
tagság rendszeresen és pontosan fizet — magyarul
— aki tag akar maradni az fizet, aki nem fizet, arra 
a kiköttetés vár.

A  tagság és az érdekeltek ne takarózzanak 
azzal, hogy nem tudják, hogy hol kell fizetni, mert 
már elmondtuk számtalanszor, hogy a takarék- 
szövetkezetnél, helyben.

A közismert szőregi cs szegedi, dorozsmai pél
dákat látva nem lesz nehéz megjósolni, hogy mi 
lesz a Jövendőkép: kb. havi 900— 1000 Ft-os díjért 
élvezheti a bővülő műsorkínálatot és abban a pil
lanatban, hogy nem fizet, már ki is kapcsolnák a 
hálózatból.

Persze van egy optimálisabb jövőkép is, min
den tag eljön a meghirdetett közgyűlésre, vagy 
képviselteti magát és dönt, hogy továbbra is tulaj
donosa és haszonélvezője akar-e lenni a kábelté
vés hálózatnak. Aláíija az ezzel kapcsolatos köte
lezvényt és a lemondott régi kuratórium helyett 
újat választ, akik szíwel-lélekkel intézik az alapít
vány dolgait.

És ha rend lesz az alapítvány körül — újabb 
önkormányzati segítséggel — bővülhet a hálózat, 
újabb utcák köthetők be, még többen nézhetik a 
jó minőségben vett műsorokat.

Április 10-én 18 órára várjuk a tagokat a 
Faluház nagytermébe közgyűlésre.

Borbély János

Üdvözlöm!
A z emberek többségé
nek van választott 
fodrásza, kozmetiku
sa, fogorvosa, varró
nője. Szeretném megkérdezni -  látszerésze van-e? 
Amennyiben nincs, ajánlanám Önnek személyemet.
'Trágai Andrásné optometrista-látszerész vagyok, 30 
éve szolgálom a szemüveges embereket. Szívesen ismer
ném meg Önnek és családjának látásélességével, szem
üvegével kapcsolatos problémáit, hogy ha szüksége van 
rá, segíthessek. Amennyiben elégedett lenne velem, 
megtisztelne ha besorolna a többi, bizalmát élvező 
szakember közé -  mint az  Ön látszerésze.
Április 7-én, H  órakor lehetőség lesz személyes meg
ismerésre, mert kedves meghívásnak teszek eleget. 
M olnárné Vida Zsuzsa, látszerészeti műhelyünk teljes 
áruválasztékát invitálta meg a Faluházba. 
Szemüvegkeretek: női, férfi, gyermek. .'Kiegészítők: to
kok, tisztítók, olvasószemüvegek és fényvédők.
J ía  a régi szemüvege már nem a megfelelő erősségű, 
szemvizsgálatra is lehetősége lesz. 'Remélem egy új, 
jobb szemüveggel szebbnek látja ezt a csúnya inlágot. 
.Köszönöm figyelmét, tisztelettel üdvözli

Prágai Andrásné
látszerész — Szeged .
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Sötétségből a Világosságra

„Egész testében megfeszítették, csupán a drága fe j 
volt még szabad,
Egyetlen támasza a kárörvendö buzgalommal 
összefont tövis maradt.”

(Paul Claudel: A  feszület
-  Krisztus arca jobbról)

Húsvét lesz. Ebben az évben Is. Sőt. Feltáma
dás! A  kereszténység legnagyobb ünnepéhez köze
ledik, amikor negyvennapos előkészület után — 
Nagyböjt, Szent Negyven nap) — megemlékezik az 
utolsó vacsoráról (Nagycsütörtök), Jézus Krisztus 
elítéléséről, keresztútjáról és kereszthaláláról 
(Nagypéntek), a sírban fekvő Jézus csendes gyász
napjáról (Nagyszombat), s a világba robbanó, még
is csendes és titokzatos feltámadásról (Húsvét éj
szakája).

Az őskeresztények egy alkalommal ünne
pelték mindazt, amit mi — a középkor óta — 
négy „felvonásban” szemlélhetünk. A szere- 
tetből történő tökéletes önátadás — az Oltári- 
szentség alapítása —; a másokért vállalt tökéle
tes áldozat — a kereszten — ; tökéletes szere- 
tetből a mindenkit-Magához-vonzás — a „po- 
kolraszállás”; s az új Életet kínáló kitörés — a 
Feltámadás. Bizonyára külön-külön is van ér
telme minden eseménynek, emlékezésnek, ün
nepnek, de a Szent Három Nap mégis csak 
együtt tárja elénk az ünnep lényegét. „Őrültség 
talán; Szent Pál maga is így nevezi; és valóban 
a szeretet balgasága az, amit a Nagycsütörtök 
áraszt szét a világban, ahol azonban olyan el
lenállásra talál, mely nem szűnik meg a világ 
végezetéig. A  pogányság, mely látszólag le volna 
győzve, de nincs legyőzve mindenütt, legalanta- 
sabb formájában él tovább az emberek szívé
ben.” — hja Francois Mauriac a Nagycsütörtök 
című könyvében. Ma is él, bár a Feltámadás 
minden évben felragyog. Ha a húsvéti ünnep
hez úgy közelítenénk, hogy csak a feltámadásra 
koncentrálunk, csak azt ünnepeljük, akkor 
könnyen kimaradhat, hogy az önátadásra em
lékezzünk — a sajátunkra is — ; az áldozat — a 
miénk is — ; s a mások felé fordulás, maradhat 
csak a „kitörés”, az önfeledt öröm, amely így 
nem rendelkezik a szükséges alappal. A Világ 
ma ezt kínálja. Ha lehet, kerüljük el a szenve
dést, ne fogadjuk el, mert az árt; pedig csak az 
tud igazán a világosságban lenni, csak az tudja 
igazán értékelni a Fényt, aki már megtapasztal
ta a sötétséget is.

Ebben az évben is meghívást kapunk, hogy 
Krisztussal együtt éljük át azt az ünnepet, mely

életünknek olyan értelmet adhat, amelyhez mindig 
visszatérhetünk. Raj tünk múlik, hogy elfogadj uk- 
e a meghívást.

^  ^  ^

A szertartások rendje:

Április 13. Nagycsütörtök
9 óra — A papi rend alapításának ünnepe

a Dómban!
18 óra— Esti mise az utolsó vacsora emlékére.
19 óra — az apostolokkal együtt mi is

virrasztunk Jézus mellett 
az Olajfák hegyén.

Április 14. Nagypéntek
15 óra — Krisztussal együtt mi is végig]áljuk 

a Keresztutat.
18 óra — Az Úr szenvedésének ünneplése. 

Április 15. Nagyszombat
— a halott Jézus gyásznapja.

(Az Egyház ezen a napon szigorúan 
tartózkodik a szentmise ünneplésétől.)

A Húsvéti vigilia (húsvét-éjjeli mise) 
szertartása.
19 órától — Ünnepélyes kezdet. Tűzszentelés, 
a húsvéti gyertya bevitele, húsvéti örömének. 
Igeliturgia.
Keresztségi liturgia.
Az eucharisztia liturgiája — utána gyertyás 

körmenet.
Április 16. Húsvétvasárnap

— Krisztus feltámadása
10 óra — Ünnepi szentmise.

Április 17. Húsvéthétfő
8 óra — Szentmise.

^  ^

Helyesbítés: az előző számban „Szent Antal 
útján fatimába” c. írásunkban helytelenül jelent 
meg az út költsége; helyesen: 42 964 Ft.

^  |̂|

‘TartaCmas késziiCetet 
és afrftámadás dicsőségét és fényét 

sugárzó húsvéti ünne.pe.t kívánok:

Nemecz János
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Betti/ TmVers: Azonos hullámhosszon
13. rész

Az iskolában nem szólt többé a diákokhoz a 
kedves hang. A  DJ az égbe távozott. A  tanulók 
fekete szalagot viseltek ruhájukon, csendesen be
szélgettek egymás között. Alexa és Krisztián nem 
voltak az iskolában, ők  végezték az ilyenkor szük
séges teendők nagy részét. Gábor apját sehonnan 
sem sikerült előkeríteni. Lili pedig állandóan azt 
kérdezte, hogy mikor láthatja testvérét. Egyik al
kalommal Alexa megelégelte a dolgot.

— Krisztián, légy szíves mondd el neki, egyszer 
úgyis meg kell tudnia. — fordult a fiúhoz.

— Figyelj ide Lili. Gábor elment egy tökjő 
helyre, ahol minden nagyon vidám. Többé nem 
találkozhatsz vele, mert az égbe ment az angyalok
hoz, De ő lát téged és nagyon szeret.

— Engem miért nem vitt magával oda?
— Mert ilyen kislányok még nem mehetnek.
— A mama is ott van vele?
— Igen. Persze. Ne aggódj értük. Hiszen mind

ketten boldogok. — Krisztián igyekezett visszafoj
tani a könnyeit.

— Oh, Alexa. Úgy hiányzik. — sírta el magát 
hirtelen a fiú.

— Nekem is, ha tudnád mennyire. Soha nem 
fogom elfelejteni az utolsó pillantását. Még a halál 
torkában is mosolygott.

— A  legjobb barátom volt kiskorom óta. Mikor 
meghalt az anyja, akkor is neki kellett erősnek lennie 
Lili miatt. A  kislány istenítette. Mindig figyelt a tanul
mányaira, mindent rá lehetett bízni, megcsinálta. 
Sosem hallottam tőle azt, hogy „nem”. Ez egyszerűen 
ismeretlen volt számára. Volt olyan mikor egyszerre 
három személyt korrepetált, mégsem hanyagolta el 
egyiket sem. Szívvel csinálta az iskolarádiót, minden
ki szerette a műsorát.

— Biztosan nem engedné, hogy sírjunk miatta
— mondta Alexa és gyorsan letörölte a könnyeit.

Másnap volt a temetés. Az egész iskola ott volt. 
Alexa támaszt keresve kapaszkodott Krisztián kar
jába. Lelkileg teljesen kikészült, ugyanis délelőtt 
kapták a hírt, hogy Gábor apja teljes erővel bele
szaladt egy betonfalba és a helyszínen meghalt. 
Lilit átmenetileg Alexáék lakásában helyezték el.

A diákok kezében gyertya volt, Gábor kopor
sóját rózsaszín szegfűcsokor borította. A  pap el
mondta a beszédet, Alexa szemében ott csillogtak 
a könnyek. A  nagy csendben elindult az

— Sírtam amikor találkoztunk, és mert pró
bállak elfelejteni. A  szerelmed csak egy édes kín. 
Sírtam, csak hogy megkapjalak, s most meghalok 
amiért elhagylak. Csak csináld amit akarsz, amivel 
megbabonáztál ...

Alexa kezéből kihullott a virág. Az egyetlen egy 
szál vörös rózsa nagyot koppant a koporsó tetején. 
Mintha ő is búcsúzna. Viszlát, de még talán egy
szer valahol valamikor találkozunk majd ...

VÉGE

Néhány gondolat 
a növényvédő tanfolyamról

A rendszeres olvasók bizonyára értesültek ró
la, hogy a gazdakör kettes kategóriás növényvédő 
tanfolyamot indított. Sajnos az előzetes érdeklő
déssel ellentétben igen kis létszámmal. Algyőről 10 
fő, Tápéról 9 fő jelentkezett.

Ezt azért tartom sajnálatosnak, mert a változó 
körülményekből adódóan, jelentős azoknak a szá
ma, akik a mezőgazdaságból szeretnének némi 
jövedelemre szert tenni. A  mai termelői árak vi
szont igen alacsonyak. A szükséges eszközök, köz
tük ide értve a permetanyagokat és a műtrágyákat, 
egyre drágábbak. Éppen ez az egyik sarkalatos 
pont, ami indokolja a tanfolyam szükségességét. A 
tanfolyam hallgatása közben döbbentünk szinte 
mindannyian rá, hogy sok esetben mennyire feles
legesen használjuk a különböző vegyszereket vagy 
azok kombinációját, ami még rosszabb az időpon
tokkal is sok a probléma. Mindehhez még a vára
kozási idők betartási szabályainak ismeretlensége 
talán a legveszélyesebb, mivel magunk családja és 
embertársaink egészségét is súlyosan veszélyez
tetjük, a termésátlagról már nem is beszélve. Eze
ket a tanulságokat figyelembe véve könnyen kiszá
mítható, hogy évi ésszerű vegyszer használatánál 
megtérül az anyagi és fizikai befektetés.

Tudni kell még azt is, hogy a hatékonyabb vegy
szerek 2-es kategóriások, vagyis zöldkártyával ren
delkezők kaphatnak. Ezt a kis cikket gondolkodónak 
szántam, mindazoknak a kistermelőknek, akik még 
nem végezték el ezt a tanfolyamot, de később mégis 
igényük lenne rá, bátran fogjanak hozzá.

Az előadók mind gyakorlatias és Jó előadó 
készséggel, egyszerű nyelvezettel igyekeztek min
den hallgatót felkészíteni a vizsgára. Ezt bizonyítja 
amárcius 14-én vizsgázók sikere is, ugyanis mind
egyik hallgató eredményesen vizsgázott.

Ez ugyan nem a reklám helye, de ha kellő 
létszámú érdeklődő lenne a következő téli szezon
ra, újból megszervezzük a 80 órás növényvédő 
tanfolyamot (köznyelven szólva zöldkártyás sz 2 
kategóriás).

Érdeklődni a gazdakörben Kovács Károlynál 
lehet.

Kovács Károly
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Óvodai információ

Az 1995/96-os nevelési évre az óvodai beíra- 
tások időpontja:

április 24., hétfő 8— 16 óráig
április 25., kedd 8— 16 óráig
április 26., szerda 8— 16 óráig.

A  beíratáshoz szükséges okmányok:
— a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
— az egyik szülő személyi igazolványa,
— orvosi igazolás, oltási lap,
— a szülők munkahelyi igazolása.

Az óvodai felvételre elsősorban a lakókörzeti 
óvodába jelentkezhetnek. Az óvodába az a gyermek 
vehető fel, aki a harmadik életévét 1995. decem
ber 31-ig betölti. Kötelező beíratni azt a gyer
meket, aki az 5. életévét 1995. május 31-ig 
betölti.

Túljelentkezés esetén az Oktatási Ifjúsági Bi
zottság által szervezett bizottság tesz javaslatot az 
óvodai felvételre.

A  korábban beíratott, régi óvodás gyermekek 
adatainak pontosításához kérjük a szülőket, hogy 
a rendszeres munkábajárásról szóló munkáltatói 
igazolásokat szíveskedjenek leadni.

Az iskola 
áprilisi programja

1. Az én világom —
szavalóverseny a Somogyi könyvtárban.

3. 17 óra: Fogadóóra a Sárga iskolában.
4 . 745 óra: Iskolagyűlés az alsótagozatban. 
6. 745 óra: Iskolagyűlés a felsőtagozatban.

11. Költészet napja.
10— 18. Tavaszi szünet.

(Utolsó tanítási nap: ápr. 7., 
első tanítási nap: ápr. 19.)

on
25. 14 óra: Angol nyelvi fordítóverseny.
24— 27. Nyílt hét az alsótagozatban.
28. Tantestületi kirándulás Mórra. — 

Tanítási szünet.
Május 2— 5. Anyák napi ünnepségek

az alsó- és felsőtagozatban.

A Faluház április havi 
tervezett programja

l-én 18 óra TINI BULI
3-án 18 FITNESS

16 óra Karate
15 óra Hungária Biztosító ügyfélszolgálat

4-én 16 Néptánc próba
5-én 17 óra Fiatalok napja

17 óra Kézműves szakkör
6-án 16 óra Karate

17 óra Nyugdíjasok klubja
7-én 14 óra SzemOizsqátat

17 óra Társastánc tanfolyam
8-án Lakodalom

10-én 18 óra Kábeltévé (órum
16 óra Karate
18 óra Fitness

11-én 17 óra Néptánc próba
12-én 17 óra Catifornia Fitness előadás

17 óra Kézműves szakkör
18 óra Fiatalok napja

13-án 10 óra Tojásfestés
16 óra Karate
17 óra Nyugdíjas klub

14-én 17 óra Társastánc próba
15-én 20 óra Sport bál
17-én 15 óra Hungária ügyfélszolgálat

16 óra Karate
18 óra Fitness torna

18-án 17 óra Néptánc próba
19-én 17 óra Fiatalok napja

17 óra Kézműves szakkör
20-án 16 óra Karate

17 óra Nyugdíjas klub
18 óra Fitness torna

21-én 17 óra Társastánc tanfolyam 
18 óra TIMI BULI

2 2 -23-án FALUNAP
24-én 15 óra Hungária Biztosító ügyfélszolgálat

16 óra Karate
18 óra Fitness torna

25-én 17 óra Néptánc próba
26-án 17 óra Kézműves szakkör 

18 óra Fiatalok napja
27-én 16 óra Karate

17 óra Nyugdíjas klub
18 óra Fitness torna

28-án 9 óra Helyi lapok szerkesztői találkozó 
17 óra Társastánc

29-én Lakodalom

ÁPRILIS
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Falunapok ’95
1994. április 23-án nyílt meg itt Algyőn a 

Faluház. Erre az eseményre biztosan sokan emlé
keznek, mert több napon keresztül színvonalas 
műsorok szórakoztatták a falu lakóit. Nem lesz ez 
másképp idén áprilisban sem, a Faluház megnyi
tójának évfordulóján. A  részletes program ismer
tetése előtt szeretnénk néhány részletet kiemelni 
abból:

A  rendezvénysorozat első eseménye egy hely
beli nagymama: Herczeg Gáspárné képkiállításá
nak megnyitója április 18-án, kedden 18 óra. Mar
git néni nem is oly rég a maga szórakoztatására 
kezdett olajfestményeket készíteni. Mára már egy 
olyan nagyságú gyűjtemény állt össze, amely mél
tán kerülhet kiállításra a Faluházban. A kiállítás 
egy hónapig lesz megtekinthető.

Április 22-én, szombaton reggel 8 órától kézi- 
labadatorna kezdődik a kispályán, nyolc csapat 
részvételével.

Ugyancsak szombaton, de már a Faluháznál 
déli 12 órakor kezdődik a RIVERSIDE country 
zenekar koncertje. A  koncert közben vidám, játé
kos családi vetélkedőt rendezünk értékes nyere
ményekkel.

Este 20 órától TÁNCBÁL a Faluházban. A 
zenét a vésztői zenekar szolgáltatja. A táncbál 
nagyban eltér az eddig megszokott báli gyakorlat
tól, ugyanis a nagyteremben néhány asztalon és a 
székeken kívül csak a zenekar lesz, így több hely 
jut a táncnak.

Vasárnap délelőtt a helyi óvoda és iskola készít 
műsort. Délután a Faluházban működő csoportok 
mutatkoznak be.

Vasárnap este pedig mulatság reggelig!

Mindenkit szeretettel Várunk! 
Jó szórakozást!

A részletes program
18-án: Herczeg Gáspárné kiállítása.
21 ‘én, péntek: DISCO a Faluházban.
22-én, szombat:
8 órától Kézilabdatorna a kispályán.

12 órától Country „Riverside”.
14 órától Vetélkedő.
20 órától TÁNCBÁL. Hangulat zenekar
23-án, vasárnap:
10— 11 óráig Óvodások műsora.
11— 12 óráiig Iskolások műsora.

A Víz Világnapjára kiírt rajzpályázat 
díjkiosztása

12— 13 óráig Ebédszünet.
13— 1330 óráig Karate bemutató.

3013 — 14 óráig Fitness torna bemutató.
14— 15 óráig Társastánc bemutató.
15— 16 óráig Néptánc bemutató.
16— 17 óráig Gyermekműsor.
18— 19 óráig Molnár Dixilend.
21 órától Táncos mulatság.

Papp József és zenekara.

Anyakönyvi hírek

1995. február 25.— március 25.

Születés: Horkai Ferencnek és Demeter Tün
dének Mónika nevű kislánya született.

Házasság: Sebők Tamás és Gondos Móni há
zasságot kötött.

Halálozás: Bakos Albertné szül.: Nagy Ilona; 
dr. Vártok Józsefné szül: Tóth Irén.

Az adatokat a Polgármesteri Hivatal Anya
könyvi csoport vezetőjétől, Füri Klárától kaptuk.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné VIda Zsuzsanna 
Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 
Varga Levente, Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné, Zomborl Móni, Vígh Gabriella 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült: a DÉMÁSZ R t Nyomdájában, 500 példányban.
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