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I Algyői Hírmondó

Választottunk
1995. február 10-én 17 órai kezdettel zajlott 

le Algyőn a Faluházban az a jelölőgyűlés, ahol a 
falu polgárai megválaszthatták jelöltjeiket a helyi 
településrészi önkormányzatba. A  gyűlés levezető 
elnöke dr. Piri József önkormányzati képviselő volt. 
Segédkeztek neki a Jegyzői Iroda munkatársai, 
akik magát a számlálást végezték és vezették a 
jegyzőkönyvet. A  levezető elnök amint üdvözölte a 
megjelenteket, Ismertette a jogi hátterét a jelölő
gyűlésnek. Röviden:

„A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
szervezeti és működési szabályzatában meghatá
rozta az egyes településrészi részönkormányzati 
tagok számát, amely Algyőn 11 fő, a településrész 
képviselőjével együtt. Az 1991-ben megválasztott 
részönkormányzati képviselők mandátuma a tele
pülési képviselők mandátumával egyidejűleg
1994. dec. 11-én lejárt, ezért szükséges új tagok 
ajánlása.”

A  jelölőgyűlés csak jelölteket állít, a Szege
di Önkormányzat választja ki közülük a ré
szönkormányzati tagokat. Ez azért van így, 
mert Algyő nem önálló és nincs Joga közvetlen 
megválasztani a saját önkormányzati tisztség- 
viselőit. Jelölt az lett, akit a gyűlésen megjelen
tek 10%-a támogatott. A  megjelentek száma 
140 fő volt, tehát 14 támogató szavazat kellett 
a Jelöltté váláshoz. Maga a jelölés így zajlott le: 
a Jelenlévők közül felállt valaki, bediktálta a 
jegyzőkönyvbe a nevét és megnevezte az ő je 
löltjét, vagy Jelöltjeit mert többet is Joga volt 
jelölni. Ezek után a levezető elnök felszólította 
a jelöltet, hogy nyilatkozzék, elfogadja-e ajelöl- 
téséget vagy nem. Ha a Jelöltséget elfogadta, 
akkor történt meg a szavazás. A  procedúra vé
gére kialakult Algyő 10 részönkormányzati he
lyére pályázó Jelöltek névsora. Itt most a Jelölé
sek időrendjében közöljük a névsor. A  nevek 
mellé a kapott szavazatok számát íijuk.

1. Krammer Mihály 44
2. Pálföldi Mártonné 35
3. Mágorl Zoltán 14
4. Borbély János 104
5. Tóthné Juhász Ilona 74
6. Karsai Lászlóné 83
7. M olnárné Vida Zsuzsa 99
8. Bakos József 94
9. Kovács Károly 57

10. Gonda András 84

11. Molnár Balázsné 40
12. Juhász Sándor 86
13. Csúri Sándor 91
14. Dr. Major Józsefi 25
15. Terhesné Mezei Olga 76
16. Tóth Zoltánné 70
17. Beke Tamás 67
18. Bera Sándor 66
19. Kiss Mihályné 66
20. Tóth János 72
21. Süli Z. Sándom é 49

A  gyűlés végeztével az összegyűltek kérdése
ket tehettek fel Algyő önkormányzati képviselőjé
hez, dr. Piri Józsefhez.

Eddig tartott a tudósítás magáról a jelölőgyű
lésről, de én úgy gondolom, érdemes visszatekin- j  

tenl a múlt választási ciklusban a Szegedi Közgyű
lés, hogyan választott algyői részönkormányzati 
képviselőket a Jelöltek közül.

A  közgyűlés úgy gondolkodott, mivel nem 
ismerik a jelölteket személyesen, ezért teljes 
mértékben hagyatkoztak a falu véleménynyil
vánítására. Tehát az első 10 legtöbb szavazatot 
kapó Jelöltet választották automatikusan a ré
szönkormányzatba.

Az első 10 jelölt a következő:

Dr. Major József,
Borbély János,

Molnárné Vida Zsuzsanna,
Bakos József,
Csúri Sándor,
Juhász Sándor,
Gonda János, i
Karsai Lászlóné,
Terhesné Mezei Olga,
Tóthné Juhász Ilona.

Ők azok, akik a 10 legtöbb szavazatot kapták 
a jelölőgyűlésen. Gratulálunk Nekik. A  végső dön
tés után az Algyői Hírmondó minden megválasztott 
képviselőnek bemutatkozási lehetőséget biztosít 
hasábjain.

Varga Levente
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Algyői Hírmondó I
Gazdaköri hírek

A  legutóbbi gyűlésen vendégünk volt Varga 
lály zöldség-gyümölcs-élelmlszer nagykereske- 
ni vállalkozó. Elmondása szerint a ’95-ös évben 
b konyhakerti növényre, így pl.: 
uborkára — 6-9 cm kb. 38-40 Ft/kg 
paradicsomra— kb. 10 Ft/kg 
fehérpaprikára — 4 cm feletti vállmagasságú 

kb. 20 Ft/kg 
paradicsompaprikára— felezve, belföldre 

kb. 40 Ft/kg 
ipari szamócára — kb. 40 Ft/kg 

szerződést.
Természetesen ezeket a növényeket leggazda- 

Dsabban csak öntözéssel lehet termelni. Ezen- 
il szerződni lehet étkezési napraforgóra (3200 
l) lehet iregi csíkos (2800 Ft/q) és olajnapra- 
óra (2800 Ft/q). Csöves csemegekukoricára 
Ft/kg) is ajánl szerződést. E termékek után 
jklődni lehet Varga Mihály (tel.: 480-334) vál- 
ozónál és részletesebb információt is kapha- 
k. Nagyon ajánlanám ezeket a növényeket ter- 
iztésre, mert hiszem az elmúlt évek és az idei 
apasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sokan 
£ a klasszikus búza-árpa-kukoricatermesztés- 
lltak rá. Pedig sokan érezzük, hogy a gabona- 
két milyen nehéz Jó áron értékesíteni, sőt só
iknak még a tavalyi termése is érintetlenül 
;r a tárolóban. A jószágállomány lecsökkent a 
bán, (nemcsak nálunk, hanem országosan is) 
:z az oka annak, hogy nem tudjuk feletetni a 
[termelt gabonát. Talán van egy kis remény az 
mány növekedésére, mert a sertés (170-180 
ig) és a szarvasmarha (kb. 200 Ft/kg) felvásár
ára elfogadható, sőt talán még ha emelkedne, 
or érdemes lesz az ólakat és az istállókat újra 
épesíteni.
Megindult február hónap elején a növényvé- 
ni tanfolyam, sok érdekességet tanulunk, nem- 
c a permetszerek használatáról, ellenük való 
íkezésről. Itt Jegyzem meg, sokan lucernaföld- 
rendelkeznek, és itt nem ritka az „aranka” 
n. Ez elleni védekezés a Finálé. Ezt kiperme- 
e a földre, valamivel nagyobb területre mint a 
n elhelyezkedési területe. Igaz, a permetezett 
leten az „aranka” gyommal együtt a here is 
isztul, de a következőkben a here újrafakad, és 
;i fogyasztásra alkalmas lesz.
A  Gazdakör és a Polgármesteri Hivatal közös 
vezésében újra megrendezésre kerül a lóver- 
r. Július 1-jén (szombaton) egész napos prog- 
keretén belül, a helyszín változatlanul az al- 
bekötőút mellett. Részletesebben a következő

számainkban közlünk információkat a lóver
sennyel kapcsolatban.

Változatlanul váijuk gyűléseinken az érdeklő
dőket, amely összejövetelek garantáltan politika- 
mentes, csak gazdálkodással kapcsolatos infor
mációk megvitatásán alapulnak.

Legközelebbi gyűlésünk március 8-án (szer
dán) 18 órakor lesz a Faluházban.

Juhász István

Ügyetetek
Mentők: 04
Rendőrség: 07
Tűzoltóság: 05
MÁV-információ: 421-821
Volán-Információ: 421-709, 421-478
Autómentő: 470-470
Zöldtelefon: 475-375
Éjszakai orvosi ügyelet: este fél 6 órától reg

gel fél 8 óráig a felnőtt lakosság részére: Szeged, 
Szentháromság u. 1. sz. alatt. Tel.: 310-100

Gyermekgyógyászati nappali ügyelet: hét
köznap 13 órától 19 óráig, hétvégén és ünnepna
pokon pedig reggel 7.30 órától 19 óráig a Tisza 
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sür
gős esetek orvosi ellátása.

Éjszakai ügyelet: hétköznap és ünnepnapo
kon 19 órától 7.30 óráig a Gyermekkórházban 
(Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambu
láns ellátása ezen időszakon belül, 22 órától 6 
óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyerme
kekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Tel.: 
345-535.

Gyógyszertár: Klauzál téri (13/57-es) este 8 
órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben!

Ifjúsági drogtelefon: 436-355. Minden mun
kanapon 8— 16 óráig.
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111 Algyői Hírmondd

Ár (/íz méq nincs, 
de árüízüeszély Van

A  televízióban megdöbbentő képeket lát
hattunk az utóbbi időkben Nyugat-Európa 
folyóinak árvízkárairól. A  Rajna, a Majna, a 
Mosel és a Saar közelében élőknek tragikus 
új esztendő köszöntött be. A  medrükből kilé
pő, egyébként békés folyók több százezer em
ber hajlékát sodorták el és emberéletet is kö
veteltek.

Felvetődik a kérdés, hogy hazánkat illet
ve ezen belül az Alsó-Tisza vidékét fenyege
tik-e ehhez hasonló katasztrófák?

Emlékezhetünk 1970-re és 1975-re ami
kor hasonló veszély fenyegette az országot. 
Akkor a védekezők önfeláldozó munkájának 
köszönhetően nem következett be katasztró
fa. Elődeink józan előrelátásának köszönhe
tően az emberi és természeti értékek védel
mét szolgáló árvízvédelmi töltések kiépítése 
mellett döntöttek. Napjainkig a töltések terv 
szerinti kiépítése még nem fejeződött be. A 
működési területünk 322 km fővédvonalából 
209 km épült ki az előírt mértékűre. Az el
múlt évek száraz periódusa elterelte a figyel
m et az árvízveszélyről. Árvízveszély pedig 
van, sőt egyidejű belvíz és környezeti veszély- 
források (olaj, veszélyes hulladék) is veszé
lyezteti a térséget. Az árvízvédelmi töltések 
állapota romlik, repedezik, fűállománya kiég, 
a töltést keresztező műtárgyak öregszenek 
(10 db 70 évnél idősebb műtárgy van), a szi
vattyútelepek üzemképessége csökken, kor
szerűtlenek, a hullámtéri erdőket irtják és 
ezek a tényezők mind abba az irányba hat
nak, hogy az árvízzel szembeni ellenálló ké
pességünk csökken és a töltések, műtárgyak 
Jóval rosszabb helyzetben vannak mint az 
1970-es nagy árvíz idején. A  védelmi rend
szerek karbantartására sajnos évek óta egyre 
kevesebb pénz ju t. A  technikai eszközök 
majdnem teljes egészében a SZEVIÉP KFT.- 
hez kerültek át. Az árvízvédekezésre rendel 
kezésre álló létszám is jelentősen csökkent. 
Az ATIVTZIG korábbi mintegy 1500 fős létszá
ma 432 főre zsugorodott, így egy közepes má
sodfokú árvízvédelmi szervezetének felállítá
sához több mint 50% létszám hiányzik.

Az árvízzel veszélyeztetett 31 mélyártéri 
település közvetlenül érzi az árvizek fenyege

tő hatását, ezért keresik meg a napokban az 
önkormányzatokat az Alsó-Tisza vidéki Víz
ügyi Igazgatóság Szegedi Szakaszmérnöksége 
szakemberei, hogy egy esetleges árvízi ka
tasztrófa előtt közösen határozzák meg az ár
vízvédekezéshez szükséges önkormányzati 
létszámot (nevesítve), valamint a településen 
mozgósítható technikai eszközök listáját és 
egyéb feladatokat.

A  nevesített lista összeállítása várhatóan 
1995. március közepéig elkészül, a Szegedi 
Szakaszmérnökség vállalja, hogy ezt követő
en egy hónapon belül a védekezéshez beosz
tott lakosokkal ismertetik az ár- és belvízvé
delmi fogalmakat.

Ehhez a m unkához kérjük az önkor
mányzatok és a lakosok segítségét, hogy a 
nyugat-európai árvízkatasztrófák hazánkban 
ne forduljanak elő.

Csizmadia Károly
főtanácsos
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d  Nőnap alkalmából 
szeretettel köszöntjük 
az algyői hölgyeket

férfiak se 
feledkezzenek meg erről, 

várjuk rendeléseiket 
élő- és selyemvirágokra.

Ida Virágüzlet
. A l g y ő ,  V á s á r h e ly i  u. 2 1  

Telefon: 3 6 7 -2 9 7

J k __*  A  A  A  A  A

MÁRCIUS



Algyői Hírmondó 5

A öét'Tiszamenti ÁFÉSZAtgyö Területi 
Küldöttcsoportjának tájékoztatója
A Hírmondó hasábjain szeretnénk tájékoz

tatni olvasóinkat az 1995. február 16-án meg
tartott tagsági fórumról. Ismertetjük az Intéző
bizottság utódjaként működő küldöttcsoport 
tagjait, akiket az előző évben tagjaink megvá
lasztottak:

1. Németh Józsefné a küldöttcsoport elnöke
2. Nyári Mihályné régi Int. Biz. tag
3. Tóth Lajosné régi Int. Biz. tag
4. Dr. Vártok József új tag
5. Harsai Lászlóné új tag
6. Kovácsné Budai Éva új tag
7. Zombori György új tag

A bemutatkozás után a megalakulásunk 
óta végzett munkánkról szeretnénk tájékoz
tatást adni.

Negyedévenként küldöttcsoport megbeszélést 
tartunk, ahol a megjelenés 100%-os volt.

A  napirendjeink áltálában aktuális témákról 
szóltak, melyről jegyzőkönyvek készültek. Ilyen 
aktuális munka volt; Karácsony előtt nyugdíjasa
inknak 1000 Ft értékű étkezési Jegyeket ajándé
koztunk. Úgy gondolom, hogy a Csoport tagjaival 
egyetértésben sikerült a legrászorultabbaknak ad
ni a jegyeket. Jóleső érzés volt az elismerést hall
gatni, és kérték, köszönetüket tolmácsoljuk az 
ÁFÉSZ vezetősége felé.

Résztvettünk a 2%-os törzsvásárlói kártya ta
gokhoz való eljutásában, mely szintén a szövetke
zet hírnevét emeli.

Megtörtént a nagyrészjegyeseink ajándékozá
sa, melynek széthordásában tagjaink tevékeny
kedtek.

Területünkön, Algyő városrészben 3 ÁFÉSZ- 
bolt működik, melynek ellátásajó, a boltok tiszták, 
rendesek, a kiszolgálással kapcsolatban semmi 
panasz nem merült fel.

Boltjaink sikeresen vesznek részt a 20% tag
sági vásárokon, ami az idén még kibővült a 20%-os 
országos akcióval is, és ha ehhez még hozzátesz- 
szük a 2%-os törzsvásárlói kártya utáni enged
ményt, hát ez már majdnem 50% engedmény!

Iparcikk boltunkban a Kertészeti Áruház ter
mékeiből kiárusítás történt, sok vásárlóval, érdek
lődővel. A  vásár jó  eredménnyel zárult.

Az iparcikk bolt továbbra is üzemel, lehet 
menni vásárolni.

Szíves figyelmükbe ajánljuk Tagtársaink

nak az újabb 900 Ft részjegykiegészítést, amely 
június 30-ig esedékes. Ekkor a részjegy össze
ge: 3200 Ft kell hogy legyen. Itt kell megemlíte
ni, hogy aki részjegyét 1994. évben 5000 Ft-ra 
kiegészítette, értékes ajándékokat sorsolunk ki 
részükre. Én magam is részt vettem a sorsolá
son, és legalább 25 algyői lakos részesült érté
kes ajándékban.

Szeretnénk területünkön a taglétszám csök
kenését megakadályozni, illetve új tagok beszerzé
sét tűztük ki célul.

Szeretnénk a tagok és az ÁFÉSZ között össze
kötő kapocsként tevékenykedni, amely a helyes cél 
elérését eredményezné.

Németh Józsefné
a Területi Küldöttcsoport 

vezetője

Az iskola márciusi programja
3-án 14 órakor:

Zrínyi Ilona matematika verseny.
6-án 17 órakor:

Fogadóóra a Sárga iskolában.
7-én 14.30 órakor:

Fizikaverseny 6. és 7. osztályosok részére.
9-én

Mezei futóverseny.
10-én

Csongrád megye élővilága.
13-án 14.30 órakor.

Vezetőségi megbeszélés.
14-én 14.30 órakor:

Angol nyelvfordító verseny.
15-én

NEMZETI ÜNNEP.
21-én

Idegennyelvi bemutató — 
nyelvszakos tanárok.

22-én
Természetismereti vetélkedő.

22—23.
Első osztályosok beíratása.

24-én
Tiszavirág vetélkedő I. fordulója.

31-én
Tiszavirág vetélkedő II. fordulója.

30—31.
Városi szavalóverseny a Faluházban.
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6 Algyői Hírmondó

Olvasói tê ét
Amikor az Algyői Hírmondó Januári számában 

megláttam a „Direktortúra” című cikket, amelyet a 
lila Délvilágból már ismertem, elhatároztam, én is 
elmondom véleményemet ezeken a hasábokon.

1995. januárjától megbízott könyvtárosként 
dolgozom az Algyői Általános Iskolában. E sorok
ban azonban a magánvéleményemet fogalmaztam 
meg, olyan szülőként, akinek 3 gyermeke Jár ebbe 
az iskolába.

Ezt az intézményt Jelenleg Iván Zsuzsanna 
vezeti megbízott igazgatóként. Az előző igazgatót 
Molnár Mihályt az önkormányzat által kijelölt fe
gyelmi bizottság „Magasabb vezetői beosztás 
visszavonása” fegyelmi büntetéssel sújtotta. A ha
tározat részletes indoklását a személyiségi Jogok 
értelmében csak Molnár Mihály kapta kézhez. Fel
világosítást ennek tartalmáról csak ő adhat. Mol
nár Mihály jelenleg is a tantestület tagja. Testne
velést és környezetismeretet tanít. A  fegyelmi bi
zottság határozatát megfellebbezte a Munakügyi 
Bíróságon. Tudomásom szerint ez a per közös 
megegyezéssel végződött.

Visszavonta az Önkormányzat a fegyelmi ha
tározatot, Molnár Mihály viszont önként lemondott 
vezetői beosztásáról.

Jogilag ezzel lezárult a történet. Hamarosan új 
pályázatot írnak ki (ezen a volt igazgató is indulhat 
hiszen fegyelmi büntetését eltörölték) és remélhe
tőleg új fejezet kezdődik az iskola életében.

Az elmúlt év eseményei aggódással töltöttek 
el. Meddig csapkodnak még az indulatok iskolánk
ban és körülötte is!

Minket, szülőket sem hagyhat hidegen, mi 
történik ott, ahol gyermekeink napjaik részét töl
tik. Milyen légkörben folyik a tanítás, tanulás.

Azt gondolom, ez tanárnak, diáknak egyaránt 
komoly munka, amelyhez nélkülözhetetlen a hig
gadt, nyugodt környezet. Enélkül egyszerűen lehe
tetlen elmélyülten dolgozni és minőséget produ
kálni. A  nyugtalanság pedig nemcsak a pedagógu
sok, de a gyerekek között is érezhető.

Meggyőződésem, hogy az iskolában folyó ok
tatás, nevelés, képzés minősége és hatékonysága 
nemcsak az igazgató személyén és nem is csak az 
egyes pedagógusok képességén és hozzáállásán 
múlik, hanem legfőképpen a tantestületnek mint 
egységnek a nevelési erején.

Nem vitatom el Molnár Mihálytól azt a Jogot, 
hogy saját véleményét és azt az érzését, hogy az őt 
ért támadások áldozata, újságban tegye közzé. Azt 
azért megkérdezném, tisztában van-e a felelős
séggel, ami ezáltal rá hárul? A  „Direktortúra” c. 
cikk hangvétele kiélezetten egyoldalú beállítása,

továbbra is Indulatokat provokál, gerjeszt. Érzelmi 
alapon történő állásfoglalásra késztet, ezáltal a 
tantestület megosztottságát növeli, további fe
szültségekkel terheli. A  szülőket is polarizálja, za
varodottságot, szóbeszédet vált ki. Nehéz ezek 
után úgy írni a realitásokról, hogy az ne hasson 
ellentámadásnak. Egy vicc Jut az eszembe: „Ne 
mondj rólam hamisságot és akkor én sem mondom 
el rólad az igazságot.” Mindenesetre nagyon örül
nék, ha az Algyői Hírmondó interjút készítene Iván 
Zsuzsannával az iskola Jelenlegi helyzetéről a falu 
közvéleményének tényszerű és reális tájékoztatása 
érdekében.

Jó lenne, ha mindenki megértené: az az idő, 
amit az „igazságot” hajszolva csatározással tölte
nek el, a gyerekek számára végleg elveszett.

Ezért nagyon remélem, hogy Molnár Mihály és 
az „ügy” többi szereplője is, nem érzelmi alapon, 
hanem a saját felelősségét mérlegre téve eldönti 
majd, hogy milyen szerepet Játszott ebben a törté
netben, és az mennyire szolgálta a célt, hogy Al- 
győn egységes, saját arculattal rendelkező pedagó
gus testület működjön gyermekeink Javára és ér
dekében.

Berek Ágota

□  □  □  □  □

Már a következő számunkban elkészílj ük Iván 
Zsuzsa igazgatónővel a riportot. (szerk. meg}.)

Az előző számban ígértem, hogy folytatjuk a 
riportot az egészségügyről, az ügyeleti rendről. 
Sajnos a doktornők elfoglaltsága miatt nem tud
tunk időpontot egyeztetni, de fontosnak tartják, 
hogy ez az általuk írt közlemény megjelenjen.

(Szerkesztő)

A tévedések elkerülése miatt megkívánjuk je 
gyezni: dr. Zaránd Rózsa és dr. ősi Ibolya, hogy 
ml sem kívánunk innen elmenni.

Mi egymást helyettesítjük akár szabadság, 
akár betegség esetén is. Ugyanis mi, dr. Zaránd és 
dr. Ősi alkalmazottak vagyunk. így nem áll mó
dunkban a fizetésünk miatt külső helyettest meg
fizetni. így még, ha kissé fáradtan is, de szívesen 
ellátjuk egymás betegeit továbbra is szabad
ságunk és esetleg betegségünk esetén.

Dr. ősi Ibolya 
Dr. Zaránd Rózsa
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felhívás 
az értelmes emberhez

Minden embernek szüksége van a szabad
ságra, mert az ember a szabadságot szereti. Ha 
nem kapja meg, harcol érte. Ma sokmindent tehe
tünk, úgy saját életünkkel, mint a környezetünk
kel. Egy dolgot azonban mindenképpen tudnunk 
kell: a szabadság csak az értelmes embernek 
kincs. A  balga vagy tudatlan kezében fegyver, ami 
gondot Jelenthet mindnyájunk számára.

A  gyermeknek szüksége van tiltásokra, 
amíg azok a védelmét szolgálják, s bizony mi 
gyermekeknek látszunk, amint letipoijuk azt 
is, ami adatott. Mert sajátunkat tipoijuk akkor 
is, a cukorpapírt, vagy a papírzsebkendőt az 
utcán sétálva a más kertjébe hajítjuk könnye
dén, vagy megszabadulunk a nem visszaváltha
tó vagy csak éppen terhessé vált italos üvegtől. 
De akkor is, amikor a benejlonzsákozott szeme
tünket lopva bezúdítjuk az útmenti bokor alá. 
Nem öröm az a gazdának, ha átázott teli papír
zsebkendőinket, üres cigarettásdobozainkat 
gyomlálhatja nap, mint nap. Vagy nekünk úgy 
jó  az, ha cigarettacsikk-szőnyegen várjuk a 
buszt? Úgy szép az árok, ha szeméttel tarka a 
partja? Ha szemetet visz a víz? Ma már napon
ta esik meg, hogy valaki épp a mi házunknál 
nem bíija továbbvinni értéktelen terhét, s ez 
nem volt mindig így. Még néhány éve sem ha
sonlított a falu ennyire a külváros piszkos 
bugyraira. Sokat kellett, hogy változzon az em
berek mentalitása, ha a szemetelés annyira

aprócska Jellem hibává 
törpült, hogy már meg se 
szóljuk.

Most tél van, a legvé
ge. Falunk sokhelyütt csak 
abban különbözik egy kije
lölt szeméttelep látványá
tól, hogy szép vagy kevésbé 
szép házak is állnak ben
ne, és sok jól öltözött, sza
bad ember jár-kel köztük. 
Bízzunk benne, hogy több
ségük olyan, aki tudja, mi 
a helyes, a szép, az érték. 
Akarjuk ezt, és akkor in
kább úgy lesz, és tegyünk 
is azért, hogy ne a tavaszi 
fűnek kelljen elfednie a te
lünk mocskait.

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja önt

dR. TótJi Máría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 995. MÁRCÍUS hAvi RENdElÉSE

01— 03-ig 
06— 10-ig 
13— 17-ig 
20— 24-ig 
27 31-ig

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig

+
A kdtfetkezö táppénzes felülvizsgálat időpontja.

1995. március 26-én 8-10  érdig

+
Háziorvosok március hart 

rendelési ideje 
Március 1—3-ig

8— 1230 óráig: dr. ösilbola 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Március 6— 10-ig

8— 12 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ösilbola 
Március 13— 17-ig 

8— 1230 óráig: dr. ösilbola
o n

13— 17 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Március 20—24-lg 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibola 
Március 27—31-ig 

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

Március 15. ünnep, nincs rendelés. 
Minden pénteken 17 óráig Van rendelés.
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Szent Antal útján FATIMÁBAí
Az algyői zarándokcsoport ebben az évben is 

szeretne elindulni, hogy tagjai — az elmúlt évek 
tapasztalataihoz hasonlóan — feltöltődve, élmé
nyekben gazdagodva teljesíthessék hétköznapi fel
adataikat.

1995 szeptemberében az eddigi legnagyobb 
útra készül a csoport: Ausztria-Olszaország-Fran- 
ciaország és Spanyolország érintésével a Portugá
liában fekvő kisvárosba, Fatimába szeretne eljut
ni. Abban a reményben, hogy ez a kis csoport 
növekedhet, új „tagokra” is számíthat, közöljük azt 
a részletes programot, melyet a CLAO 2000 és a 
Paszport Bt. kínál:

1. nap:
Indulás az algyői templomtól a reggeli órák

ban. Kisebb-nagyobb pihenőkkel az esti órákban 
már Olaszországban leszünk a tengerparton, ahol 
meleg vacsora és szállás vár bennünket.

2. nap:
Padovában a Szent Antal Bazilikában — remé

nyeink szerint a sírnál — szentmise, majd rövid 
városnézés, hiszen a város főtere igazán nagy él
mény, majd irány Dél-Franciaország. Az esti órák
ban séta a híres — és hírhedt — Monté Carlo-ban, 
majd éjszakai utazás következik Spanyolország 
felé.

3. nap:
Reggel már Montserrat-ban látjuk a napfelkel

tét, majd Spanyolország legnagyobb kereskedelmi 
és ipari városát, Barcelonát tekinthetjük meg (szé
kesegyházak, egyetemek, nagyforgalmú kikötő — 
egészséges nyüzsgés...). A  3. nap estéjét Rosasban, 
egy szállodában töltjük, ahol szintén vacsorával 
várnak minket a spanyolok. Akinek lesz bátorsága, 
s nem fél az esti fürdéstől, a tengerben teheti ezt 
meg.

4. nap:
Reggeli után ismét utazás a spanyol főváros

ba, a műemlék-gyűjteményeiről híres Madridba. 
Késő este pedig már a Tajo völgyében fekvő tarto
mányszékhelyen, a katedrálisáról és selyemipará
ról híres Toledóban lesz séta.

5. nap:
Átlépve minden határt megérkezés Portugália 

fővárosába, Lisszabonba, ahol meglátogatjuk a 
Szent Antal Bazilikát, majd egy rövid utazás után 
megérkezünk útunk céljához, Fatimában leszünk! 
A  szállások elfoglalása után bemutatj ák a kegyhe
lyet, szentmise lesz, utána pedig elfogyasztjuk az 
első portugál vacsorát. (Milyen meglepetések lehet
nek? — pl. bacalhau, vagyis szárított tőkehal? vagy

lampeira á Minho, azaz orsóhal rizságyon vörösbo
ros mártással? — ott minden kiderül!)

6. nap:
Reggeli után részvétel a kegyhely programjain, 

szentmise, majd kirándulás Európa szélére az At- 
lanti-óceánhoz, ahol megmártózhatunk a még me
leg vízben. Este visszamegyünk a kegyhelyre, ahol 
vacsora után részvétel a gyertyás-fáklyás körme- 
neten.

7. nap:
Reggeltől estig Fatimában, utazás nélkül. Bő

ven akad majd látnivaló!
8. nap:
Reggeli után ismét elindulunk, s a következő 

állomásunk Beira tartomány fő helyén, Coimbrá- 
ban lesz, majd elbúcsúzunk Portugáliától, s máris 
Szent Teréz kolostorában találjuk magunkat, Avi- 
lában, vacsoránkat pedig a kisvárostól kb. 100 
km-re fekvő fővárosban, Madridban fogyasztjuk el 
(roston sült malac vagy bárány?). Az esti étkezés 
után egészséges egy kis séta, majd az éjszaka 
folyamán továbbutazunk.

9. nap:
A  Földközi-tenger partján, Rosasban pihenés, 

fürdési lehetőség, s még mindig meglephetnek 
minket spanyol specialitásokkal reggel és este.

10. nap:
Reggeli után elbúcsúzunk Spanyolországtól 

és a Földközi-tenger legnagyobb kikötőjébe, Mar- 
seille-be érkezünk. A  tengerpart csöndessége után 
igazi nyüzsgés, majd ismét egy kisváros, Grasse, 
ahol szállással és vacsorával várnak minket.

11. nap:
Reggeli után indulunk haza, kisebb-nagyobb 

pihenőkkel, de folyamatosan, és a
12. nap
érkezünk haza, ahol az algyői templomnál áll 

meg az autóbusz.

Reméljük, hogy sok embernek megnyerte tet
szését a gazdagon összeállított program, s a reális 
és kedvezményes ár, hiszen mindez 4900 Ft + 480 
DM-nak megfelelő összeg forintban — a befizetés 
napján a Postabanknál érvényes valutaeladási ár
folyamon, mely ma 72.964 Ft. (Ezt az összeget 3 
részletben lehet befizetni!)

További információk: Herczeg Andrásné, 
Tüskevár u. 9. — du.

Mindenkire számítunk, mindenkit szeretettel 
várunk!

N.J.
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Algyői Hírmondó I
Új Védőoltás

A  Haemophilius influenzae B (HIB) egy 
gyakori baktérium, csak emberről emberre ter
jed cseppfertőzéssel. A  kórokozó részvétele a 
gennyes agyvelőgyulladások okozásában az 
utóbbi évtizedekben Jelentősen megnöveke
dett. A  Haemophilius influenzae az 5 éven aluli 
gyerekek agyvelőgyulladásának 60%-ban oka. 
A  fertőzések további 1/3-a egyéb betegség ké
pében Jelenik meg: gégefedőgyulladás, rosta
sejt-, izületi-, szívhártya-, csontvelő-, tüdő- 
gyulladás. Ezek döntően 5 éves kor alatt lép
nek fel. A  világ valamennyi országában előfor
dul a HIB-fertőzés. Elterjedése és súlyossága 
m iatt je len tős  közegészségügyi problém át 
okoz. Az agyvelőgyulladás és gégefedőgyulla
dás az antibiotikumos kezelés ellenére is sú
lyos, életveszélyes betegségek maradtak. Az 5 
éven aluli egészséges egyének 5%-ának orr-ga- 
ratűrében jelen van a HIB. A  kórokozó először 
itt jelenik meg, majd a véráramba Jut, ott sza
porodni kezd és eljut az agyba. Születéskor az 
anyai ellenanyagok nyújtanak védelmet. Ez 3 
hónapos korra lecsökken és a gyermek tovább

Hot7 Mit) Mennyiért?

Üzlet 1 1-es 
citromlé

WC papír 
4 tekercs Hypó

Amo
szappan
(fehér)

Slgnal
fogkrém
(kicsi)

TIP
mosogató

(fehér)

100-as
papírzseb

kendő

Domestos
WC

tisztító

Ági bolt 96,- 68,- 26,- 55.- - - 70,- -

403-as ABC 99,- 72,- 23,- 45,- - 99,- 64,- 194,-

Napfény ABC 99,- 84,- 22,50 45,50 - 9 9 - 79,- 208,-

Napsugár ABC 9 9 - 7 8 - 22,50 47,- - 104,- 79,- 206,-

Netti 93,- 72,- 19,- 5 2 - 130 - 102 - 66,- 200,-

MINI ABC 98,- 75,- 26,- 4 4 - - 99,- 75,- 194,-

MINI diszkont 9 0 - 60,- 2 5 - 5 0 - - 100,- 65,- 195,-

Olajos ABC 104,- 76,- 24,- 45,- 145,- 101,- 68,- 198,-

Pagoda 95,- 71,- 28,- 51,- 138,- 102- 69,- 194,-

Ön kedves olvasó hol vásárol? Mik a tapasztalatai? Szeretnénk, ha megosztaná velünk ezeket, 
szívesen közölnénk az újságban, ha behozná írását a Könyvtárba vagy a Faluházba.

nem védett. 2-3 éves kortól kezdve már kifej
lesztik saját immunitásukat —  ezért csökken 
le a fertőzések száma 5 éves kor után. A  fertő
zések 2/3-a 18. hó alatt lép fel, ennek 50%-a
12. hó alatt alakul ki.

Az agyvelőgyulladás klinikai diagnózisa 
néha nehézséggel járhat. A  betegség halálozá
sa vagy gyógyulás után is súlyos maradvány
tünetekkel kell számolni. Az új védőoltás ez 
ellen a kórokozó ellen véd. Ajánlott a korai, 2 
hónapos kortól kezdődő oltás. 18. hó alatt 3 
oltást kell adni, kettőt 1 év alatt és kb. 18 
hónapos korban a harmadikat. 18 hó-5 éves 
korban 1 oltás elégséges. Az oltások során 
mellékhatást nem észleltek. Enyhe bőrpír kb. 
10%, láz 11%, helyi fáj dalom-duzzanat 20%, 
izgatottság 30%, bágyadtság 18% kísérheti.

A  védőoltást a házi gyermekorvos íija  fel. 
1 oltás kb. 700-800 Ft árban van. A  Di-Per-Te 
védőoltással egyidőben adható.

Számos nyugati országban a HIB vakcinát 
besorolták az oltási rendbe. Több állam a be
utazáskor megköveteli a HIB-oltási igazolást.

Dr. Molnár Mária
gyermekorvos
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Pallartcim Sándorról
V ízszin tes : Pallavi- 

cini Sándor diplomáciai 
pályájának  egyik állo
mása (folyt, a függ. 13. 
sz. sorban). 13. Tehát.
14. Gondozás alatt álló.
15. B ecézett Jú lia. 17.
Amely helyen. 19. Recipe.
20. Lányom férje. 21. ...
János — FIDESZ-vezető.
22. V án dorm adaru n k .
24. M en yasszon y . 26.
Epikai műfaj. 27. A  siva
tag hajója. 28. Fiúra em
lékeztető. 29. Kicsinyítő- 
k épező . 31. A z  egy ik  
irányba. 32. Innsbruck 
folyója. 34. Adásban van!
35. D iszp ró z iu m . 36.
Szélvédett vízterület. 38.
E lism erés . 40. É ppen  
csak. 42. Kastélyáról ne
vezetes község Fejér me
gyében. 43. Pincészetben 
használatos mérőrúd. 45.
Fekvőhely. 46. Tova. 47.
Credo ... intelligam — hiszem, hogy megért
sem. 48. A  csendes ... — Solohov regénye. 
49. A  34. sz. sor fordítottja. 51. Görög légi- 
társaság. 52. Hullik. 54. Széltípus. 56. Ótes- 
tamentumi királyság. 61. Lány, diákzsargon
nal. 63. Csigaféle. 64. Dallapicola operájának 
címe. 66. Török rang. 67. Gépkocsi. 68. Szo
morúság. 69. Lemondó sóhajtás. 70. Ellenté
tes kötőszó. 72. Arzén. 73. Ivari. 75. Auszt
ráliai erszényes. 77. Kőzetfajta. 80. Lekvár. 
81. Kés része.

Függőleges: 2. London i városrész. 3. 
Magyar fejedelem (907— 947). 4. Inga azonos 
hangzói. 5. Kamionjelzés. 6. Szent Péter utó
da. 7. Rém rész! 8. El. 9. Elülső rész. 10. 
Cégforma. 11. Jóváhagyás. 12. Müncheni re
pülőtér. 13. A  vízsz. 1. sz. sor folytatása.
16. Pallavicini Sándor 1903-ban kapta ezt 
az elismerést (folyt, a függ. 25. sz. sorban). 
18. Ch. ... —  neves geológus (1797— 1875).
21. Kisebb bolt. 23. ... Maria! —  Üdvözlégy 
Mária! 25. A  függ. 13. sz. sor folytatása. 
26. Filmpozitív. 30. Párol. 32. Jegyzeteled.

33. Nemesgáz. 35. Olasz ember. 37. Pusztít. 
38. Egyszerű szerszám. 39. Máltai és francia 
gépkocsik Jelzése. 41. Énekhang. 43. Becé
zett Attila. 44. Állami pénzbevétel. 47. Nagy
hatalom. 50. Orca. 52. Ez is hal! 53. Héber 
betű. 54. Buliban van! 55. Az igazság perzsa 
istene. 57. Kersztülmegy. 59. Pinceszagú. 60. 
Skandináv ffi utónév. 62. Trópusi dísznö
vény. 64. Arany. 65. A  yard jele. 68. Az in
formáció mértékegysége. 71. Földművelő esz
köz. 74. Az egyik nap. 75. Kicsinyítőképző. 
76. Névelő. 78. Omszki folyó. 79. Rangjelző 
szócska.

Sz. G.

Az előző szám  helyes m egfejtői közül 
könyjutalmat nyert: Daru Zoltánné, Algyő, 
Bartók B. u. 36.
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