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I Algyői Hírmondó

Mi fán a méreqteteppett
Számos esetben találkozhattunk az elmúlt hó

napok során olyan újságcikkekkel, melyek erőtel
jesen felborzolhatták az olvasók kedélyét, hiszen a 
„Méregbomba a híd alatt” a „Veszélyben van Algyő” 
vagy az „Algyő veszedelmes méregtelepe” című írá
sok szerzői egy bennünket rendkívüli módon érin
tő vészre hív|ák fel a figyelmet.

Ezen írás nem pánikkeltő célzattal született, 
sajnos a tények visszariasztóak. Beszélgetőpartne
rem Csűri Sándor, az Algyő Városrész Fejlődéséért 
Alapítvány elnöke és tagja a „környezetvédel
münk” falukömek Is.

— Milyen kiteijedésű a veszélyes hulladékte
lep, és pontosan hol található?

— A  kitelj edése 22—980 m2 és a régi Nosztra 
területe érintett. Az egy körbekerített, vízjárta, 
mélyfekvésű rész közvetlenül a Tisza mellett, ame
lyet az utóbbi Időben a Fémszelekt Kisszövetkezet 
használt és kezdetleges technológiát alkalmazott. 
Tervük nem sikerült teljes egészében csak annyi, 
hogy a hulladékot begyűjtötték.

— Melyek azok az anyagok, amelyek a telepen 
megtalálhatók, és honnan származnak?

— Van cianid tartalmú festékhulladék 
Győrből, de van Itt székesfehérvári lúgos, Hl. 
savas kémhatású veszélyes anyag, és található 
még nagy mennyiségű galvániszap, bárium- 
klorid, de a sor még így sem teljes. Mindeneset
re az eddig begyűjtött anyagok alapján mintegy 
2000 tonna (I) első osztályú rendkívül veszé
lyes hulladék van a közvetlen közelünkben, 
amely abban az esetben, ha bekerülne a talaj
vízbe vagy a Tiszába, akkor veszélyeztetné 
nemcsak Algyő, hanem a környező települések 
lakóinak életét Is. Azonban az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem (Budapest) kutatóinak hely
színi bejárása alapján állítható, hogy a valódi 
mennyiség jóval meghaladja a kétezer tonnát.

— Milyen lépéseket tettek eddig a hulladékte
lepfelszámolására, és milyenek a kilátások a jövő
re nézve?

— A  telep borzasztóan nagy gond, pontosan a 
költségek miatt Algyő legnagyobb gondja. Eddig 
mindig beszéltek róla, de ténylegesen soha nem 
sikerült a végére Járni a már említett költségek 
miatt, másrészt pedig a környezetvédelem nem 
szívesen adta mellé a nevét, mindig igyekezett 
lesöpörni az asztalról.

Mi az elmúlt Időszakban pályázatot adtunk ki, 
de olyan szerencsétlen helyzetbe kerültünk, hogy 
pontosan a kormányváltás időszakában váltak 
jobbá a pályázat körüli dolgok, akkor lehetett volna 
már lépéseket tenni, azonban a választások után

nem volt olyan személy, aki kezelhette volna a 
helyzetet minisztériumi szinten.

Ezért ismét kézbe fogjuk a dolgot, első lépés
ként a tájékoztatás felé fordultunk, ezt pedig sze
retnénk karbantartani a rádió, a sajtó és a tévé 
segítségével, majd pedig létre kell hozni olyan fó
rumot, ahol a szakemberekkel együtt a hivatalokat 
megpróbáljuk felrázni.

Lesz beszélgetés a rádióban, aztán a tévé 
jelezte, hogy szeretne képekkel is hozzájárulni 
a téma előbbreviteléhez, de érdeklődik a József 
Attila Tudományegyetem (Szeged) is, valamint 
rövid időn belül a részönkormányzat részéről 
felkérést fogalmaztak meg azért, hogy a polgár
védelmi bizottság vizsgálja meg a Fémszelekt 
tevékenységét. Az információgyűjtés még most 
is folyamatban van, a lendületet megpróbáljuk 
fenntartani a Délmagyarország és a Magyar 
Hírlap közreműködésével.

Nagy feladata van a helyi részönkormány
zati testületnek is, hiszen a szervezés, az irá
nyítás mind-mind óriási munka. A  felszámolás
ra irányuló költségvetési tervezetet 2000 tonna 
mennyiségre készítettük el, ennek értéke 286,1 
millió forint.

Nehezítő körülmény, hogy ezek az anyagok 
folyadékok, amelyeket műanyag (!) hordókban tá
rolnak, így a szabadban való tárolás miatt a hor
dók állapota romlik, hasadoznak, a tetejük pedig 
egyszerűen leesik.

— Hány embertfoglalkoztatott a Fémszelekt a 
falu lakosságából?

— Pontosan nem tudom, de annyi bizonyos, 
hogy számos algyői megfordult ott. Sajnos őket 
nagyon hátrányos helyzetben foglalkoztatták, hi
szen sokszor házilag barkácsolt, primitív tárolók
ban keverték, égették az anyagokat, mely ma, ilyen 
veszélyességi fokozatnál megengedhetetlen.

Ez egy borzasztó bűn volt, és az is valószínű, 
hogy a vállalkozást a nyereség motiválta, de ez a 
nyereség az idők folyamán átcsapott pangásba, 
majd felszámolták a kisszövetkezetet, a felszámo
lás után pedig itt maradt a nyakunkon.

— Mikorra várható, hogy Algyő számára vala
milyen pozitív döntés születik az ügyben?

— Jósolni nem tudok, csak a tényekről tudok 
tárgyalni. Az ügyet — mint ahogy említettem — 
elkezdtük mozgatni, és csak sajnálattal tudom 
mondani, hogy kevés az a néhány algyői ember, 
aki most is affinitást érez a témához.

Természetesen időpontot mondani nem tu
dok, hisz nincs olyan személy Jelen pillanat
ban, aki erre képes lenne. Reménykeltő az,
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hogy több tucat szakcéggel letárgyaltuk az 
egész felszámolási procedúrát, de amíg nincs 
együtt a 286 millió forint, addig nem tudunk 
nagyobb lépéseket tenni.

Hátrány a teljes felszámolásnál az, hogy nem 
tisztázott a mai napig sem, hogy milyen mélyen 
szennyezett a talaj, Illetve talajvíz azon a területen, 
hiszen már 10 éve Itt van ez az anyag. Ott egy Ideig 
kezelték, azonban az utóbbi 3-4 évben már csak 
lepi a hó, áztatja az eső, mossa bele a földbe. Ezért 
nem lehet megmondani, hogy mennyi Idő kell egy 
Ilyen telep teljes felszámolásához. Ez mind pénz 
kérdése.

Célunk az, hogy beszéljünk róla, a fejeket 
meggyőzzük, hogy ez Igenis veszély. Amikor pedig 
kialakulnak az erővonalak, akkor kell az anyagi 
háttér biztos (?) tudatában nekifogni.

Nagy munka lesz, de nemcsak Algyő, hanem 
Szeged számára is.

akárki
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Hot? Mit) Mennyiért?

Üzlet
Napraforgó 

olaj 
1 1

RAMA
margarin
(kocka)

Sima 
liszt 
1 kg

Kristály- 
cukor 
1 kg

Cserepes 
sori kenyér 

1 kg

Omnia 
25 dkg 
őrölt

Trapista  
sajt 

10 dkg

Parizer 
(Pick) 

10 dkg

Ági bolt 145,— ős  39,— 89,— 70,— 390,— 57,— —

403-as ABC 142 — sé,— 36,50 80,50 70,— 380,— 50,— 31,—

Napfény ABC 153,— 55,— 36,— g o - e g - 36g,— 52,— 33,—

Napsugár ABC 153,— 55,— 36,— go,— eg,— 36g,— 52,— 33,—

Netti 157,— 54,— 36,— 80,— 70,— 3g4,— 51 — 32,—

MINI ABC 165,— 54,— 37,— 88,— 70,— 380,— 55  — 31,—

MINI diszkont 138,— 
(akciós ár)

50,— 34,— 80,— — 430,— 50,— —

Olajos ABC 142,— 55,— 36,50 80,50 70,— 380,— 54,— 31,—

Pagoda 153,— 54,— 39,— 89,— 69,— 380,— 49,90 31,10

Lehet, hogy mire ezeket az árakat olvassák, már mindez a múlté, hisz ezek 1995. Január 24-én 
voltak érvényesek.
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I AiflyŐi Hírmondó

Vendégem Vott 
a labdarúgó szakosztály Vezetője, 

Tóth Mátyás
1991-ben az algyői sport életében is megtör

tént a változás, az eddig működő vezetést teljesen 
új gárda váltotta fel. A  legnagyobb tagságot szám
láló szakosztály, a futball élére Is új emberek ke
rültek, köztük Tóth Mátyás.

— Hogyan jellemeznéd az azóta eltelt Idősza
kot?

— Én 100%-os fordulatot látok, termé
szetesen Jó Irányban. Nem csak mennyiségi, de 
minőségi Javulás Is történt. A futballcsapatnak 
pillanatnyilag 64 Igazolt játékosa van. Működik 
egy előkészítő csapat 10— 14 évesekből (edző: 
Tóth József); egy if|úsági csapat 14— 18 évesek
ből (edző: Juhász Árpád, Kozocsa István); egy 
felnőtt csapat (edző: Portörő Imre, Portörő La
jos). Időközben feljutott a felnőtt csapat a me
gye III-ból a II. csoportba.

Az edzések látogatottságát Jónak ítélem. 
Sokat javult a fegyelem a mérkőzéseken is. A  
csapatok igazi közösségekké kovácsolódtak, 
egyre gyakrabban igénylik a közös együttlétet a 
szabadidejükben is.

Javultak a feltételeink is, ez elsősorban a 
sportbarakk állapotának gondozottságában Jele
nik meg, de a pálya környéke is egyre inkább egy 
igényes sportcentrum képét mutatja. Hogy ezek
ben Ilyen szemmellátható eredményt tudtunk fel
mutatni, ez köszönhető a támogatóinknak: a FŐ
VÁLL, a MÓL Rt., a Petrolszervíz Kft. és a részön
kormányzat vezetőinek.

— Anyagi, pénzügyi gondokkal ezek szerint 
nem küzd a szakosztály?

— Mint minden kevés pénzzel gazdálkodó 
szervezetnek, nekünk is vannak nehézségeink. 
Alapvető feltételeink viszont biztosítottak, beleért
ve a szállítást, felszerelést. Igaz ezen lehetne javí
tani, mert egyre kevesebb jut labdára, cipőre. Ami
re most a legnagyobb szükségünk lenne: 15 db 
labda, 20 db tréningruha, 10 pár cipő.

— A  sportbarakkban működő ún. badyterem 
jelent-e bevételt a sportkörnek?

— A terem rendszeres használói (30—50 fő) havi 
400,— Ft tagdíjat fizetnek, ez az önköltséget teszi 
lehetővé. (Esetleg néhány tönkrement szer cseréjére 
is sor kerülhetne ajövőben. Szerk. megjegyzése.)

A beszélgetésünk itt ért véget. A  felmutatott 
eredményeik alapján mindenképpen dicséret illeti 
a vezetőség munkáját és a csapat tagjait egyaránt. 
Örömmel írom le azt a közösen egyeztetett időpon

tot, amikor a sportolók bálát rendeznek. 1995. 
április 15-én, vasárnap szurkolók, sportbarátok, 
sportolók találkoznak a Faluházban.

Molnárné Vida Zsuzsa

A hónap kérdései
1. Mi lesz a régi művelődési ház további 

sorsa?
Az új Faluház felépítésével a Kastélykert u. 16. 

sz. alatti művelődési ház Szeged Város Önkor
mányzatának tulajdonába került. Az épület mű
szaki állapota miatt a Vagyonkezelő és Vállalkozási 
Iroda elkészítette a bontási dokumentációt. A bon
tási engedélyezési eljárás folyamatbem van, és a 
határozat jogerőre emelkedése után rövid időn 
belül árajánlatok alapján döntenek a kivitelezőről. 
A  bontási munkálatok befejezését követően lesz 
döntés a terület hasznosításáról.

2. A  csatornázás U. ütemének befejezési 
határideje, a busz nyomvonalának eredeti 
helyreállítása mikorra várható?

A csatornaépítés II. üteme magába foglalja — 
a KPM kezelésben lévő — Kastélykert u. egy részét 
is. A  KPM előírása alapján a téli időjárást figyelem
be véve, az ideiglenes helyreállítása — az időjárás 
függvényében a betonréteg kivésése után aszfalt- 
réteggel történő pótlása, és az adott szakasz teljes 
felületének 2,5 cm vastag betonréteggel történő 
ellátása — várhatóan 1995. május-június vége. 
Az ideiglenesen helyreállított úttestre a busz ere
deti nyomvonalának visszaállítása február 15-től 
várható.

3. A  csatornázás további üteme és annak 
nyomvonala?

A megkezdett beruházások folytatása és új 
berházások eldöntésének előfeltétele a pénzügyi 
fedezet biztosítása, ami csak Szeged város 1995. 
évi költségvetésénekjóváhagyása után lehetséges. 
A  költségvetést a Közgyűlésnek kell Jóváhagyni, 
ami az első negyedévben várható.

Amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre 
áll, úgy a csatornahálózat nyomvonaláról a beru
házó a meglévő műszaki paramétereket és a helyi 
képviselő véleményét is figyelembe véve fog dönte
ni, melyről a Hírmondón keresztül fogjuk a lakos
ságot tájékoztatni.

Sebők Ferencné
kirendeltségvezető
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Algyői Hírmondó 1

Házi patika
Azt hiszem, nincs olyan háztartás Magyaror

szágon, amelyik ne rendelkezne kisebb-nagyobb 
„házi patikával”. A  patika gyógyszereit két csoport
ba lehet osztani:

• feltétlen szükséges (alapvető) gyógyszerek;
• nélkülözhető, (sokszor lejárt) de minden

képpen ellenőrzésre szoruló szerek.

örvendetes lenne, ha minden háztartásban 
megtalálhatók lennének az alapvető gyógyszerek, 
melyek felsorolása előtt néhány szó a gyógyszerek
ről általánosságban.

A  gyógyszerek az élő szervezetbe Juttatásra 
szánt különleges anyagok, melyek nagy része 
érzékeny a külső behatásokra. Eltartásuk so
rán gondoskodni kell arról, hogy minőségük 
hátrányosan ne változzék meg. Az otthon tárolt 
gyógyszereinket hűvös, száraz, fényvédett he
lyen tartsuk; MINDENKÉPPEN GYERMEKEK
TŐL ELZÁRVA, lehetőség szerint erre a céla 
szánt dobozban, fiókban vagy polcon. Gondos
kodjunk arról, hogy először a régebben gyártott 
gyógyszerek kerüljenek felhasználásra. Ezért 
úgy helyezzük el készletünket az azonos fajtájú 
gyógyszerekből, hogy a legkésőbb gyártott szer 
kerüljön leghátulra. A  dobozon mindig rajta 
van a gyártási idő vagy a felhasználhatóság ide
je. A  rutinnal bírók ismerik, hogy a gyártási 
szám utolsó két számjegye a gyártás évét rejti 
magában. Például: a 351520394 gyártási szá
mú szer 1994 márciusában készült.

A  családi patikákat rendszeresen (legalább 
évente) felül kell vizsgálni, hiszen a lejárt vagy nem 
a célnak megfelelően szedett gyógyszerek ártalma
sak is lehetnek. Az évi felülvizsgálat a pénztárcán
kat is védheti, mert így nem halmozódik fel azonos 
gyógyszer. Öt évnél tovább gyógyszer nem használ
ható fel, általában ennyi a szavatossági ideje.

A gyógyszereket mindig az eredeti dobozuk
ban kell tárolni. Szigorúan tilos más feliratú do
bozba tenni; de az azonos gyógyszerek összeöntö- 
zése Is veszélyes lehet. Felirat nélküli edénybe 
(doboz, üveg) ne tegyünk gyógyszert.

Az előírt gyógyszert az orvos utasítása szerint 
kell szedni, nem a szomszéd, barátnő stb. javaslata 
alapján (mert mint tudjuk, a gyógyszer a szom
szédnál mindig másként hat, úgy mint ahogy a 
szomszéd füve is mindig zöldebb).

Sajnos a gyógyszerek túlzott fogyasztását ta
pasztaljuk, pedig tudni kell, hogy nem minden 
betegségre kell feltétlenül gyógyszert szedni, és a 
betegségek megelőzésére sem az indokolatlan 
gyógyszerfogyasztás a legjobb orvosság.

A házi patika javasolható tartalma:
• LÁZMÉRŐ (gyermekes családban 2 db);
• fertőtlenítő szerek (Neomagnol, Hyperol);
• kötszerek (steril gézlap, mullpólya, vatta, 

ragtapasz, olló);
• borogatáshoz: kamilla, Burofix;
• láz- és fájdalomcsillapítók: (Paracetamol, 

Rubophen, Panadol, Mexalen, Kalmopyrin, 
Demalgon, Amidazophen, Algopyrin), ezen 
szerek egy része kúp formájában is kapha
tó, melyei hányinger-hányás esetén célsze
rű használni;

• görcsoldók: (No-Spa, Papaverin, Meristin, 
Troparln);

• székletlazítók: (Bolus laxans, Tisasen A+B, 
Duphalac, Glicerines kúp);

• székletfogók: (Bolus adstringens, Carbo ac- 
tivatus, Carbo medicinalis, Sulfaguanldln);

• allergiaellenes szerek— rovarcsípésre, visz
ketésre: (Fenistil gél, Cinkrázó, Mentolos 
hintőpor).

Méq néhány ataptfető tanács:
• ha ismert gyógyszerallergiája van, ne kísér

letezzen azon gyógyszer ismételt bevételé
vel;

• az életében először bevett gyógyszerfajtával 
fokozottan legyen óvatos;

• antibiotikumot soha ne tartson otthon és ne 
szedjen orvosi utasítás nélkül (igaz, ha or
vosi utasításra beszedte volna, akkor nem 
is maradt volna belőle);

• terhesek és szoptatós anyák gyógyszerbevé
tel előtt feltétlenül kérjék ki háziorvosuk 
véleményét;

• nyílt sebbe soha ne szóljon sebhintőport, 
elegendő a steril fedőkötés (a végleges seb
ellátást bízza szakemberre);

• lázcsillapítás esetén olvassa el a dobozon 
lévő tájékoztatót és ne csak egy szem gyógy
szertől válj a a láz csökkenését — sokszor a 
borogatás a törzsön (priznlc) és a hűtőfürdő 
csodákra képes.

Öngyógyítással senki ne próbálkozzon, ha pa
naszai a fenti VÉNY NÉLKÜL KAPHATÓ gyógysze
rekkel 2-3 nap alatt nem szűnnek meg, forduljon 
orvoshoz.

Tari Sándorné (Márti)
körzeti nővér

Redőny, reluxa, harmonikaajtó megrendelhető 
Boldizsár József, Algyő, Bartók Béla u. 28.
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6 Algyői Hírmondó

Felelősséget érzek az algyői emberekért

Beszélgetés ér. Tóth Máriával
Beteg, egészséges ember megnyugtató, kelle

mes környezetben találja magát a rendelőben. Az 
asztalon a munka megkönnyítését szolgáló számí
tógép, a sarokban a betegek vizsgálatát elősegítő 
korszerű gépek, és zöld növény minden tenyérnyi 
helyen. Rend és tisztaság, ami már lenni szokott 
egy rendelőben. Kedvesen, mosolygósán fogad és 
így nem esik nehezemre feltenni azt a három kér
dést amire hallani szeretném a válaszait.

2. Kérem, mondja el tapasztalatait a be
tegbiztosítási rendszerről, hogyan alakult a 
körzetében az egészségügyi kártyák gyűjtése?

2. Milyen tapasztalatai vannak a Bt.-ről, 
beváltotta-e a hozzá fűzött reményeit?

3. Igaz-e a hír, ami az utóbbi időben 
szárnyra kapott: itt hagyja-e a betegeit és más
hol kíván-e a továbbiakban dolgozni?

És ahogy előre számítottam, a harmadik kér
déssel kezdi a beszélgetést

Nagyon jó, hogy erre a nyilvánosság előtt vá
laszolhatok, kezdetben Idegesített a dolog, mert 
tőlem Is sokan megkérdezték. Én ezt egy rosszin
dulatú pletykának tudom be, bárki is terjesztette, 
és véleményem szerint nem egy Jóakarómtól ered. 
Szeretném meggyőzni az embereket, a betegeimet 
arról, hogy a hír nem igaz.

Ötödik éve vagyok Algyőn, az első év a beillesz
kedés időszaka volt, úgy érzem megismertek, meg
kedveltek, bizalmukba fogadtak az emberek. Ezt 
bizonyítja az Is, hogy sok ember, összesen mintegy 
kétezren adták le a kártyájukat, sajnos pontos 
népszámlálási adattal nem rendelkezem Algyő vo
natkozásában, ezért összehasonlítási adataim sem 
lehetnek társkörzetekkel. Ez egy optimális, ideális 
létszám, ajárványok idején is el tudjuk látni fenn
akadás nélkül a betegeket, és a tb. finanszírozási 
rendszeren belül az elszámolásnál is egy elfogad
ható alap.

Itt a doktornő hosszadalmasan próbálta velem 
megértetni a számomra bonyolult elszámolási, fi
nanszírozási rendszert. A  havonta változó forintér
ték, a prakszis létszámán belüli korcsoportok pont- 
rendszeréből, az orvos szakmai végzettségét, mun
kában eltöltött Idejét tükröző szorzószámból áll.

Annak ellenére, hogy ezt a betegbiztosítási 
rendszert a német és a skandináv minták alapján 
dolgozták ki, igyekezve átvenni azok jól bevált 
gyakorlatát, nálunk még nehézkesen funkcionál.

Ami jó benne az, hogy mindenki biztosított, 
bárhova fordulhat, ha szüksége van rá. Nálunk egy 
betegbiztosítási pénztár van, ezért nem alakulha

tott ki egy egészséges verseny, és ráadásul az 
anyagi lehetőségek is korlátozottak. Ehhez kap
csolódik a Bt. formában működő üzemeltetés, 
mely vállalkozást nem szabad hasonlítani semmi
féle egyéb formához. Ez tulajdonképpen egy funk
cionális privatizáció. A vállalkozásnak köszönhető 
például, hogy nagyon sok műszert beszereztünk a 
legszükségesebbek közül.

A  legfájdalmasabb gondom, hogy nem sikerült
— mivel nagy költséggel jár — , egy fizikoterápiás 
részleg beindítása. Ehhez elsősorban helyiség, esz
közök és személyzet szükségeltetik. A  sok moz
gásszervi beteg rehabilitációja pedig indokolttá 
tenné.

— Milyen betegségek a leggyakoribbak az 
algyői emberek körében?

Első helyen említeném a magas vérnyomást, 
de prevencióval, felvilágosítással és ha már biza
lommal fordul a beteg az orvosához, könnyebben 
kezelhető.

Sajnos elég sok pszichiátriai beteg van, dep
ressziós. neuraszténlás, a kimerült emberek köre 
széles skálán mozog. Ők elsősorban testi problé
mákkal kerülnek hozzám, fejfájással, gyomor - 
szívtáji panaszokkal, melynek eredete gyakran a 
túlhajszoltság, a rendezetlen családi élet lehet. A 
munkanélküliség nagyban befolyásolja az embe
rek közérzetét, mely sok esetben egészségügyi 
problémává válhat.

Ezek után következnek a mozgásszervi pana
szokkal jelentkező betegek. A faluban sokan fog
lalkoznak mezőgazdasággal és ez felőrli, kikészíti 
a fizikumot, melyhez a kor előrehaladtával a me- 
szesedés is hozzájárul. Ezért sok a derék- csípőtáji 
panasz. Ennek kompenzálását szolgálná a fiziko
terápiás kezelés, a szakemberek segítségét Igénylő 
úszás.

A  beszélgetésünk során szóba került az ügye
leti rendszer, melyre egy későbbi számunkban 
visszatérünk, megkérdezve a másik két doktornő 
véleményét is.

Molnárné Vida Zsuzsa

■11------------------------------------------------- ! ■

FIGYELEM !

Üüegrtsszat/áttási akció az ÁGI botiban!

VÁSÁROLOK: magyar pezsgős 
boros üveg 1/11 
boros üveg 0,7 1 
pálinkás 0,5 1 
pálinkás 0,2 1

ÜVEGEKET.
M  1-------------------------------------------------■
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... amikor imádkozunk...
Mi is történik, amikor imádkozunk? Azt hiszem, 

egy ellentmondásokkal teli, megtévesztően világos és 
megtévesztően indokolatlan világban, az Imádság
ban visszatalálunk abba a bizalomba, amely egy
szerre lágyabb és erőteljesebb mindennél, mint ma
ga az égbolt, a „mlndenség alapanyaga”, vagy ha úgy 
tetszik, a teremtés „eredendő szövete”.

Ha ugyanis csak a sötétségre, fölfoghatallanra 
bízom magamat, előbb-utóbb felébredek. Ha csak 
belátható világosságba kapaszkodom, előbb-utóbb 
kifulladok a kikerülhetetlen „sötét pályákra" térve. 
Az imádkozó ember tartása egészen más. Számára 
a lét világos, érthető, föltérképezett része is titok, 
s a sötét nagyobbik fele Is világít. Szíve és értelme 
egyként fülel a kétféle üzenetre, s egyként szere
tettel fogadja mindkettő érintését. Az egyik parcel
la inkább élni, a másik inkább meghalni tanítja. 
De „bizalmában nehéz volna megmondania, me
lyik rész Játszik döntőbb szerepet. Bizalma a két 
rész közt olyan egységet teremt, mely — ha előleg- 
zetten is — tú ljár életen és halálon.

Az Imádkozó embert módunkban áll megmoso
lyogni. Az imádság mégis pótolhatatlan, semmi 
egyébbel be nem helyettesíthető. Olyan bizalom, 
mely leginkább talán az utópiához hasonlítható, 
mégis homlokegyenest más. Az utópia szigorúan 
közelít a jövőhöz. Az Imádság föltétel nélkül az örök- 
léthez. Az utópia keserves erőpróba. Az imádság 
ujjongó vereség. Az elővételezett veresége a teljesség
gel, a tévedés elővételezett veresége az eredendő 
lntellingenclával, a menyasszony veresége a vőle
gény megtermékenyítő szerelmével, a bizonytalan 
veresége a teljes igazsággal, jósággal, az ember vere
sége Istennel szemben. Az Imádság elővételezett 
nász, vendégség, atyai ház és terített asztal, akkor 
amikor még senkinek sincs, koldusok, tékozló fiúk 
és szomjazó-éhezők vagyunk.

Az Imádság a lét legszélesebb, a világegyetem, a 
teremtés, élet és halál legtágabb dimenziója. Két- 
számyú kapu. Az egyik szárnya fekete, a másik 
sötét. De az imádság mindkettőt kitálja. A küszöbön 
egy gyermek áll. Én állok, te állsz, ő áll, ml állunk.

Jstenem, mondjuk a küszöbön állva, egyedül 
benned van reményünk. Én túl elnéző, vagy túl 
kegyetlen vagyok magamhoz. Bocsáss meg! Ölelj 
magadhoz! Túl életen és halálon. Ámen.”

(Pilinszky János nyomán) 
Ismét lesz zarándoklat,

1995. szeptember 17—29-ig
Várjuk mindazok Jelentkezését, akik szívesen 

eljönnének velünk a világhírű búcsújáró helyre, a 
PORTUGÁLIÁBAN található FATIMÁBA. Útközben 
lehetőség nyílik több európai város megtekintésére

(Algyő—Graz—Bibione—Padova—Monté Carlo— 
Barcelona—oMadrid—Lisszabon—FATIMA (4 nap) 
— Costa Brava—Marseille— Grasse— Genova— 
Graz—Algyő). A  programról a PASZPORT Bt. szak
emberei gondoskodnak. 7 éjszaka szállodában, 7 
reggeli és 7 vacsora.

Részvételi díj: 38 000 Ft, melyet 3 részletben 
lehet kifizetni! Jelentkezni lehet: Herczeg András- 
né. Tüskevár u. 9. (du. 4 óra után). Imádság, 
pihenés, ismeretbővítés, kikapcsolódás! Jöjjön ve
lünk!

N. J.

Háziorvosok február havi rendelési ideje 
Február 1—3-ig

8— 1230 óráig: dr. ösilbola  
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Február 6— 10-lg

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13—1730 óráig: 
dr. Ősi Ibola 
Február 13— 17-ig

8— 1230 óráig: dr. ösilbola  
13— 1730 óráig: 
dr. Zaránd Rózsa 
Február 20—24-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. ősi Ibola
Február 27—28-ig

8— 1230 óráig: dr. ösilbola  
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Minden pénteken 1 7 órái? tfan rendelés. 
Táppénzes fetüli/izsgátat február 17‘én.

+  A dr. Tóth Háziorvosi Bt. I +  
tájékoztatja Önt
du. TótIi Máría

b e lg y ó g y á s z  sz a k o rv o s ,  h á z io r v o s  

1 9 9 5 . ÍEbRUÁR hAVi REI\dElÉSE

01— 03-ig 13— 17 óráig
06— 10-ig 8— 12 óráig
13— 17-ig 13— 17 óráig
20— 24-ig 8— 12 óráig
27— 28-ig 13— 17 óráig

I következő táppénzes fetüttfizsgálat időpontja: 
1995. február 17-én 8— 11 óráig m+
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Gazdaköri hírek
Január 23—25-ig Gazdakört Konferencián 

vettem részt a Lakiteleki Népfőiskolán. Ezeken az 
előadásokon vázolták a mezőgazdaság várható le
hetőségeit és feladatait. Az 1995-ős évben semmi 
jóra nem számíthat a mezőgazdaság, úgy finanszí
rozás, mint termelés tekintetében.

A mezőgazdasági hitelek csak kamattámoga
tásban részesülhetnek, és a hitel adása teljes mér
tékben a befogadó bankon múlik. A falugazdász- 
hálózat egyenlőre marad, igaz, csökkentett lét
számban. A  lakiteleki konferenciáról bővebb be
számoló február 8-án 18 órakor a Faluházban.

Ezek után szűkebb hazánkról, az Algyői Gazda
körről: az elmúlt összejövetelünkön vendégünk volt 
az olajnapraforgó-termeltetőtől Gyuris Gyula. Az 
olajnapraforgó termelése kedvezőbbnek tűnik, mint 
a cukorrépa, igaz kevesebb Jövedelmezőséget várha
tunk, de a beművelési költség is sokkal olcsóbb.

A  legközelebbi gyűlésünkön a vezetőség mun
káját kell megbeszélnünk, és új vezetőségi tagokat 
is kell választani. Ezek miatt kérem a gazdaköri 
tagokat, minél többen jöjjenek február 8-án, 18 
órakor a Faluházba.

Juhász István

Harcra fet!
Napjainkban igazán hozzászokhattunk a min

dennapos borzalmakhoz, melyek hosszabb, rövidebb 
ideig hatásuk alatt tartanak bennünket

Elszőmyülkődűnk, sajnálkozunk, elítélünk em
bereket és hatalmakat. Közben azért rimánkodunk, 
hogy a borzalmak minél messzebb kerüljék el közvet
len környezetünket. Hála Istennek eddig még a súlyos 
belső nehézségek és a magyarsággal szemben tanú
sított külső tényezők ellenére sikerült az ország béké
jé t és nyugalmát megőrizni Amíg felelős politikai erők 
azon munkálkodnak, hogy hazánk biztonságát meg
szilárdítsák külső kalandorpolitikákkal szemben, köz
ben felelőtlen belső kalandorok a vállalkozási és a 
cselekvési szabadság sűrűjében, busás haszon remé
nyében mindent megtesznek, hogy az erőszak minél 
nagyobb teret nyerjen amúgy is ingatag belső közbiz
tonságunkon.

Ezzel kapcsolatban megdöbbentő képsorokat lát
hattunk Január 22-én délelőtt a tv-ben. Rövid tudósí
tást kaptunk az első magyar utcai verekedők — szak
nyelven — UTCAI HARCOSOK erőpróbájáról A műsor
vezető kellő figyelmességgel felhívta a gyengébb ideg- 
zetűekfigyelmét a várható nem mindennapos látvány
ra. Mind kiderült, nem ok nélkül Egyes súlycsoportok
ban valóságos vérfürdőt rendeztek. A sportág feltalá
lója, a nagy közönségsiker és persze a kasszasiker 
eredményeképpen reményeinek adott hangot a szüle

tett „sportág" létjogosultságára. Bízik a szakemberek 
kedvező hozzáállásához is.

Az első biztató nyilatkozat már a helyszínen el is 
hangzott, a verekedésmúvészet nagy öregjének, a há
romszoros olimpiai bajnok. Pap Lacinak szájából Va
lahogy így: — Ez nagyon jó! A srácok itt igazán meg
tanulnak verekedni Erre azért van szükség, mert ha 
valamelyiküket az utcán megtámadnák, akkor ha az 
egyiket jó  pofán vágja, a többi biztosan elszalad.

Hát igen.
Magam előtt látom azt az erőszak minden veszé

lyének kiszolgáltatott, felstuccolt hajú, nem éppen bi
zalomgerjesztő hústornyot, akit az esti áhitatosságból 
hazafele menet, a sötét kapualjból váratlanul elóugró, 
három, nyugdíjhoz közelálló, mindenre elszánt, elve
temült vén gazember aljas szándékból megtámad.

Szegény fiú! Még szerencse, hogy megtanult ve
rekedni

Bakos József

Köszönet a Véradóknak
Mai életünkben naponta látjuk és olvassuk a 

hírekben, hogy egyik ember a másik embertársa 
életét kioltja. Teszik ezt nem csak az éj, illetve a 
sötétség leple alatt, hanem világos nappal, a nyílt 
utcán a megrémült Járókelők szemeláttára. Nincs 
kímélet a szülővel, testvérrel, idős, gyenge ember
rel szemben sem. Mindenki lehet célpontja az 
elszabadult erőszaknak és durvaságnak. Azt hi
szem, mindannyian tudjuk, hogy ennek a gátlás
talan kegyetlenségeknek előidézője a pénz. Ez min
den Jóérzésű embert iszonyattal tölt el.

Talán nem is lehetne elviselni mindezt, ha 
nem élnének közöttünk olyan emberek is, akik 
önzetlenül, emberszeretetből is cselekszenek. 
Ilyen emberek a véradók, akik megérdemlik, hogy 
mindenki hálát és tiszteletet érezzen velük szem
ben. A  véradást — amit semmivel sem lehet helyet
tesíteni —, akkor tudja mindenki Igazán értékelni, 
ha saját magának, vagy családtagjának van szük
sége vérre.

A  Vöröskereszt Algyői Szervezete nevében há
lás köszönetemet fejezem ki és békés boldogságot. 
Jó egészséget kívánok mind a 72 véradónak, akik 
1994 évben Algyőn adtak vért. Köszönetét mond
hatok — úgy érzem — azok nevében is, akik a 
kapott vérnek köszönhetik az életüket, illetve az 
egészségüket.

A  köszönet után, most újra arra kérek minden 
segítőkész, Jóérzésű embertársamat, hogy minél 
többen vegyenek részt az 1995. február 9-én,
9— IS óráig a Faluházban tartandó véradáson.

Bakosné Fekete Mária
véradószervező
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Betty Trnüers: 
Azonos hullámhosszon

12. rész

— Tamás, nem találkozhatok veled, értsd meg. 
Másba vagyok szerelmes. — hárította el Alexa már 
sokadszorra a fiúval való találkozást, aki rend
szeresen ostromolta őt. Csinos és kedves fiúnak 
tartotta, de Gábort szerette. A  fiú egyre jobban 
szenvedett. Napról napra rosszabbul nézett ki. Még 
mindig járt a kemoterápiás kezelésre, de mostmár 
benn is maradt a kórházban, hétvégén az állapota 
rosszra fordult. Hiába változtatott az étrendjén, 
hiába tartózkodott többet a levegőn, nem állt be 
még átmeneti javulás sem. Az állapota rohamosan 
romlott. Amikor csak volt idejük, együtt voltak 
Alexával, de soha egyikük sem beszélt a halálról.

Egyik nap nagyon boldogok voltak mindket
ten, kézenfogva mentek ki az iskolából, majd egé
szen hazáig sétáltak. Később, mikor Alexa tanult, 
vagyis csak tanult volna, eszébe Jutott Gábor. — 
Hogy lefogyott, és még így is milyenjóképú. Mindig 
mosolyog, pedig a kínok-kínját éli át. Én ezt nem 
bírnám ki. — gondolta magában Alexa, miközben 
könnyek gyűltek a szemébe. Pár perc múlva csön
gettek. Alexa sietve megtörőlte a szemét, majd ajtót 
nyitott. Legnagyobb meglepetésére a küszöbön Ta
más állt.

— Te mit keresel itt? — kérdezte hirtelen.
— Gondoltam, meglátogatlak. — felelte a fiú 

kedvesen.
— Százszor elmondtam, hogy nem vagyok sze

relmes beléd, Gábort szeretem és nem szeretnék 
találkozni veled. Rendes srácnak tartalak, de sem
mi több.

— Biztos? — kérdezte Tamás reménykedve.
— Egészen biztos. Ne haragudj. Szia. — mond

ta a lány és becsukta az ajtót.
— Lili, mit csinálsz a macskával? Mit vétett az 

a szegény állat? — vigyorgott Gábor a húgára, aki 
éppen a macskáját piszkálta a szőnyegen.

— Csak játszunk. — csilingelte vékony hang
ján a kislány rajongással nézve a bátyját. Gábor 
nagyon rosszul volt, elfogta olyan szédülés, hogy 
le kellett hogy üljön.

— Lili, gyere ide. — kérte halkan a kislányt, 
aki azonnal rohant hozzá. Arcán rémület tükröző
dött.

— Legyél ügyes kislány. Hozd Ide a telefont.
Vedd fel szépen a kagylót, és nyomd be a nullás és 
a négyes gombot, majd mondd meg szépen a neve
det és hogy jöjjenek ki, mert a testvéred rosszul 
van, és mondd meg a címünket is. Jó? Ügyesen! — 
bátorította a fiú. (Folytatjuk.)

Kozmetika 
a Faluházban

•+ széles skálájú arckikészítések;

•+ szempilla-, szemöldökfestés;

•+■ gyantázás;

+*■ masszírozás;

*+ iontoforézises kezelés;

kozmetikumok árusítása, 
tanácsadás.

A)yifva t a r t á s \

kedd 8—16 óráig
csütörtök 'l 4—20 ómig-l 
péntek "14—"19 óráig

200 db kis bálás lucerna-széna, 600 db kis bálás 
szalma eladó. Érdeklődni a Faluházban.

fARSANGI BÁL
Várjuk kedves vendégeinket 

1995. febr. 11-én (szombaton) í 9.30-kor
a Faluházba.

M űsorunkban szerep elnek : Bereczky Szilv ia,
larosiew itz  M agda, 
Nagy G a b rie lla , 

Som ogyvári Aliz, 
Lakatos B éla .

x  Sztárvendégünk: Vajk György,

"  \
I A báli belépő: 3 0 0  Ft.

H  I
Jegyek elővételben  
febr. 3-ától vásárolhatók.

felefeUezzimk meg a faraArigt jelmezekről,
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birektortúm
A REGGELI Délvilág 1995. január 17-én 
P. Bodzsár Erzsébet írását közöljük.

Ha valaki ellen tizenhét pontban vádat lehet 
emelni akár halálbüntetés Is várhatna reá. Innen 
nézvést Molnár Mihálynak, az algyői általános iskola
— két évvel ezelőtt — pályázattal igazgatói székbe 
emelt első emberének akár szerencséje is lehet, hisz 
őt csupán 1994. október 31-én az ún. magasabb 
vezetői beosztásából mentették fel.

Magyarul: Molnár Mihály már nem igazgatója a 
fent nevezett Iskolának. Miért? Feltehetően a válasz 
még majd a Szegedi Munkaügyi Bíróságnak is fejtö
rést okoz, hisz az exigazgató ott keresi igazát. De 
természetesen nem csupán ott.

FELKONCOLTATIK? Igen furcsa, de Molnár Mi
hály a számos kihallgatás, vallatás ellenére sem tud
ja, mi a bűne. Megkapom tőle a közel félszáz oldalas 
Jegyzőkönyvet, és próbálom sarokba szorítani.

Valóban vizsgarendszert vezettek be az algyői 
általánosban, és igenis a negyedikesek, hatodikosok 
és nyolcadikosok matrózblúzba öltöztek, megméret
tettek. Igazán nem is ők, hanem a tanárok: mit 
végeztek, mennyire Jutottak. Többek között ez is a 
vádpontok között szerepelt.

— Tanár úr, hogyan jutott eszébe, hogy ebben a 
falusi iskolában a saját szakállára megemelje a mércéi?

— Szeged komolyan elszippantotta a diákjain
kat, ami engem nagyon elkeserített. Ezt megakadá
lyozandó találtuk ki kollégáimmal a vizsgáztatást.

— Kollégáinak egy része, a feljelentők ezt nehez
ményezik

— Halálra ítélhetnek a hozzánk hasonló kis Is
kolák, ha nem lépnek. Ezért hoztuk létre például 
Algyőn a nyelvi tagozatot, az informatikai oktatást, a 
néptánc és a testnevelés fakultációt.

— Gondolom nem kevés munkával jár.
— Úgy is mondhatom, ez lett a vesztem. Az 

iskolában már szinte klasszikussá vált az én úgy
mond maximalista szólamom: abban nem lehet de
mokrácia, hogy dolgozunk, vagy sem. Ezt nem úgy 
kell felfogni, flzetgetnek és mi dolgozgatunk.

— Ebbe bukott bele?
— Nem tudom, mibe, de a harminc egynéhány 

fős tantestületből heten feljelentettek, és tizenhét 
vádpontot hoztak fel ellenem.

— Ezekből egy sem Igaz?
— Dehogynem! Tényleg bevezettük a vizsgarend

szert, és valóban nem született erről írásbeli határo
zat. De én úgy gondoltam, ha a kollégák nem szóltak 
ellene, mehet a menet.

— Két évvel ezelőtt megvert két gyermeket is.
— Nem tudom talál-e az országban olyan peda

gógust, aki ne adott volna atyai pofont már életében. 
Ez történt velem is, méghozzá a tanáriban.

— Alapítványt hozott létre a pedagógusok és a 
gyermekek támogatására, melyet nem különítettek el 
a diáksportkör pénzeiből Miért?

— Ez a gazdasági vezetőimtől tessék megkérdezni.

— Egzisztenciális bizonutalansáqban tartotta a 
kollégáit.

— Nézze, én sosem árulok zsákbamacskát; leír
tam, elmondtam, csökken a tanulók létszáma, és ha 
valaki nem dolgozik, elképzelhető, hogy megválunk 
tőle.

— Az ilyesmi nem túl népszerű.
— Én azért pályáztam algyőiként egy szegedi 

iskola igazgatóhelyettesi székéből ide, mert meg 
akartam mozdítani azt a bizonyos állóvizet, amely 
körülvett bennünket. A barátaim azt mondják, a 
Jóhiszeműségem, naivitásom, szakmai megszállott
ságom lett a vesztem. Lehet. De én úgysem leszek 
más testnevelés-földrajz szakosként sem, mint di
rektorként.

— A tizenhét vádpontra tudott reflektálni?
— Igen, a fegyelmi tanács alaposan kifaggatott, és 

bűnösnek tanált. Magamba néztem, és mérlegre tettem 
a vétkeimet. Többször hibáztam, de nem hiszem, hogy 
rögtön e végső büntetéshez kellett volna nyúlni. Ezért 
fordulok most a munkaügyi bírósághoz.

— Úgy tudom, a feljelentgetéseknek az algyői 
általános iskolában már hagyománya van.

— Ha nem Is hagyomány, de az elődöm is hason
ló módon távozott.

GYŐZ A KISEBBSÉG. Miközben járom a falut, 
megtudom, hogy legalább másfélszáz aláírást gyűj
töttek a tanár úr mellett. A szülők többsége elfogadja 
Molnár Mihály maximalista elképzeléseit; annak is 
örülnek, ha szombat-vasárnap együtt mennek 
edzésre, meccsre a gyerekek a volt igazgatóval, ha 
sí táborba viszi őket... A tantestület másik része is 
megmozdult, és tizenheten — hét ellenében — kiáll
tak Molnár Mihály mellett.

— De nincs kegyelem — kezdi Flórián Tibomé  
tanítónő. — Már-már úgy tűnik, nem az igazgatóban 
van a hiba.

— Hanem?
— Hát minbennünk. Ugyanis ez az eset két évvel 

ezelőtt ebben a tantestületben már előfordult.
— Mégiscsak lehet hiba az igazgató úrban?
— A mai napon nem értjük a történteket. Molnár 

Mihály fantasztikus energiával, akarással próbálta 
felemelni ezt az iskolát, ezt a falut. Minden esetben a 
jó szándék vezette.

— Talán a módszerei nem voltak népszerűek?
— Nézze, nálunk alsóban Is be akarta vezetni az 

ún. differenciált osztályokat. Ml azt mondtuk, szakmai
lag nem látjuk megalapozottnak, hát szó nélkül elfo
gadta a véleményünket. így volt ez más esetekben Is.

— Valóban verte a gyermekeket?
— Én nem láttam, de aligha akad közöttük 

olyan, akivel ilyesmi elő ne fordult volna.
— Lazán kezelte a gazdasági ügyeket?
— Az ő kezéhez egyetlen fillér sem tapad. Hogy 

mit vétett a gazdasági igazgató, azt én nem tudom.
— Ön szerint miért égettetett meg Molnár Mihály?
— A közel húsz vádpont együttesen sem indo

kolja az iskola lefejezését.
INKOGNITÓBAN. Míg a tizenhét szimpatizáns 

pedagógus — akik kiálltak Molnár Mihály mellett — 
valamennyien vállalták a tettüket, a feljelentők nem
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kívántak nyilvánosság elé lépni. Szerettük volna 
megszólaltatni az ellentábort is, hiába. Az iskola 
megbízott igazgatója, Iván Zsuzsanna előbb meg
ígérte, elmondja a saját olvasatukban a direktortú
rát, de az utolsó pillanatban meggondolta magát.

— Miért?
— Most tudtam meg, hogy kollégám a bíróság

hoz fordult.
— Ez mennyiben befolyásolja a véleményét?
— Az Igazgató munkáltatója Szeged város pol

gármestere, tehát én nem vagyok illetékes.

— Akkor pedagógusként volnánk kiváncsiak, mi
ként látja a történteket.

— De hát én most igazgató vagyok.

Ennyiben maradtunk. Egyébként Molnár Mi
hályt a gyerekek az Iskolában még mindig igazgató 
úrnak szólítják. Ők valószínűleg keveset tudnak, de 
feltehetően valami lényegeset mégiscsak megéreztek 
abból a drámából, ami az algyői suliban mostanság 
játszódik.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Iskola februári programja

6-án 17 órakor Félévi szülői értekezlet az al
sótagozatban.

8-án 17 órakor Félévi szülői értekezlet a felső 
tagozatban.

1430 órakor Házi fizikaverseny.
9-én 745 órakor Iskolagyűlés.

Városi helyesírási verseny.
10-én Továbbtanulási Jelentkezési lapok be

küldése.
13— 17-ig SÍSZÜNET.
24-én Farsangi bál a Faluházban (alsó és felső 

tagozat).

ÓOodai információ

15-én, szerdán Óvodai szünet. (Igény szerint 
felügyeletet biztosítunk.)

21-én, kedden szülői értekezlet a nagycsopor
tos óvodások szülei részére.

24-én, pénteken délelőtt OVI FARSANG.
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a köz

readott felmérő nyilatkozatokat figyelembe véve az 
óvoda nyári nagytakarítása és karbantartási mun
kál miatt 1995. jú liu s  31-tő l augusztus 25-ig 
takarítási szünetet tervezünk. Időközbeni vál
tozásról a szülőket tájékoztatjuk.

Amennyiben a tervezett idő alatt gyermekeik 
elhelyezéséről nem tudnak gondoskodni, felügye
leti Igényeiket Jelezzék az óvodavezetőnél.

OVi FARSANG

Oly mértékben korlátok közé szorítja az élet a 
gyermekeket, hogy keresnünk kell az alkalmat a 
gátlások oldására. A  több héten át tartó készülő
dés, majd a farsangi mulatozás mind-mind lehető
séget ad arra, hogy feloldja a feszültségeiket, meg
tanulják a sokféle érzelem kezelését.

A  kiválasztott jelmezek az óvónő és dajka né
nik segítségével az óvodában elkészülhetnek. (Pl.

barna papírzacskóból fejre húzható állatmaszk: 
maci, nyuszi, süni stb.)

Válogathatnak az óvodai rongyoszsákból: az 
elképzelt mesefigurákhoz öltözéket (Hófehérke, Pi
roska, vadász stb.).

Készíthetnek színes papírból haj díszeket, fü
zéreket, amivel a csoportszobát díszíthetik. Álarc 
kasírozás az egyénileg kialakított maskarához.

A faluház február havi tervezett programja

4-én TINI DISCO
8-án Gazdakör
9-én Véradó nap. 9— 15 óráig
10-én Részönkormányzati választás. 17 óra

kor.
11-én FARSANGI BÁL.
16-án ÉFÉSZ-közgyűlés 17 órakor.
17-én Algyő múltja, Jelene régész szemmel. 

Előadó: Rózsa Gábor.
18-án 16 órakor ping-pong verseny.
23-án önmagunk védelme. Előadó: Köröndi 

Csaba.

GAZDAKÖRI FELHÍVÁS!

Az algyői gazdakör felhívja az érdeklődők fi
gyelmét, hogy 1995. feb ru á r 6-án 16 órai kezdet
tel NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS VEGYVÉDELMI 
tartfblyamot indít. Minden érdeklődőt várunk.

Kedvező részvételi díj: 6000,— Ft. A  80 órás 
előadás után vizsga és zöldkártya átadás. Az elő
adások 5 héten át, hétfőn, szerdán és pénteken, 
16 órától 20 óráig. Jelentkezés a helyszínen.

Kovács Károly

Algyői Hírmondó • A helyi ónkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József ♦ Felelós szerkesztő: Molnárné VIda Zsuzsanna 
Szerkesztő blzotság: Bakos András, Bakoané Fekete Mária, Borbély János, 

Varga Levente, Karsal Lászlóné, Kis Mihályné, Zomborl Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 AJgyó, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉMÁSZ R t Nyomdájában, 500 példányban.
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I f W a l  olcsóbban fűthet!
Energiát, pénzt takaríthat meg!

Szerel jen FÉG típusú (F8.9, F 8 .1 2 ,  F 8 .1 3 ,  f s .s o )

gázkonvektorára

A  szabada lm i o lta lom alatt álló készü lék  energiát takarít meg. 
Term ékünket  a KERMl-v,eI vizsgáltattuk, 

az általuk mért és jó váh agyo t t  érték 
max. 20%-0s energia- (gáz) megtakarítás.

A termék lényege: a konvektortest h ő le a d ó  fe lü letének n öve lé se .  
Készü lékünket úgy alakítottuk ki, h o g y  a jo b b  h ő leadás  é rd ek ében  
a fűtőfelületet 2 ,5 -szeresére  növeltük.
A  készü lék  a gá zk on vek to r  é g é s i  te rében  a d a go ló  és  s zab á lyozó ,  
valam int s z e l lő z ő  r en d sz e réb en  vá ltozást nem  okoz, 
e zek e t  károsan  nem  be fo lyáso lja .

A n yaga  és  kialakítása:
A lu m ín iu m lem ezbő l kialakított bordák  e g y s é g b e  fogva  
a kon vek to r  bordázo tt  fű tő fe lü le téhez  rugókkal kapcsolód ik , 
és  a m e le g  le v e g ő t  a s z o b a  fe lé  tereli.
Kétoldalt v e z e t ő  lam elláva l van  ellátva, 
a m e ly  a kém ényha tás t biztosítja.

Megrendelhető: Algyő, Egészségház u. 36.
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