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2 Algyői Hírmondó

Közéleti Klub nyílt A (gyón
Az Algyői Részönkormányzat és az Algyői Fa

luház közös szervezésében 1995. október 6-án 
megnyílt a Közéleti Klub. A tervek szerint minden 
hónap második péntekén kötetlen kávézásra és 
beszélgetésre hívjuk az algyői polgárokat a Faluház 
előcsarnokába.

Első felszólalóként dr. Piri József üdvözölte 
az érdeklődő megjelenteket, majd részletezte, mi
lyen elképzelések vezették a szervezőket a klub 
beindításánál:

Szőreg, Tápé, Kiskundorozsma, Algyő csa 
tolt települések. Ez a tény meghatározza mind
egyikük sorsát. Meghatározza, de nem csak 
olyan módon hogyan élünk, miből élünk, h a
nem ezek a települések elvesztették önállósá
gukkal arculatukat is. Ha akarnak sem tudnak 
olyan föltételekkel m egjelenni a közéletben, 
mint az önállóak. Nehéz szót váltani a lakosság
gal. Tudjuk, hogy a lakossági fórum kategória, 
ahol a képviselő beszámol m unkájáról vagy el
mondja, mire kívánja költeni azt a kevés pénzt, 
ami rendelkezésére áll, nem megfelelő fórum 
arra, hogy igazi közösség alakuljon ki. Célunk, 
hogy egy klub rendszerű beszélgetés lehetősé
gét megteremtve, hátteret nyújtsunk egy aktív 
algyői közélet kialakulásának. Havi rendszeres
séggel összejönnénk és olyan előadókat és be
szélgető társakat hallgatnánk meg, akiknek a 
mondanivalója akkor is leköt, ha maga a téma 
nem érint személyesen. Szó lehet itt a környező 
gazdaság helyzetéről, szó lehet az országos gaz
dasági kérdésekről, sor kerülhet politikai és 
szociológiai előadásokra, az idősek és a fiatalok 
helyzetére, a lakáshelyzetre, telekosztásra.

Kicsit értetlenül állt a lakosság, mi is ez most? 
Panasznap szervezése, ahol el lehet modani a pa
naszokat? Sokba kerül a SZETÁV-fűtés díja, miért 
nincs világítás a Komp utcában vagy miért van 
discó a Komp utca végén? Azt kell mondanom, ez 
mind-mind belefér. Ezeket a lakossági kérdéseket 
ugyanúgy fel tudjuk jegyezni, mintha egy speciális, 
a témával foglalkozó lakossági fórumon hangozná
nak el. Mégis hangsúlyozom, azért ennél többről 
van szó. Ezt a házat meg kell tölteni emberekkel, 
akik beszélgetnek egymással, emberekkel, akik 
várnak érdekes előadásokat. Természetesen a 
szélsőség is megjelenhet, hiszen abból lehet tanul
ni. Nem lehet kizárni az aktuális politikai témákat 
sem.

Van egy újság a kezünkben, ki lett osztva az 
asztalokhoz, a 4 évvel ezelőtt indult Algyői Hírmon
dó. Bodzsár Erzsiké az előbb az önállóságról be
szélt, szerencse, erre most került sor és nem a

polgármester úr előtt, így a jövő évi költségvetés 
megállapítását megelőzően. Varga Levente írt egy 
cikket ebben a témában a Hírmondóban Kisebb 
testvér — nagyobb testvér címmel. A polgármester 
úr figyelmébe nem ajánlanám. A cikk lényege, 
hogy a százhalombattai önkormányzat tulajdont 
vásárolt a Postabankban 1 milliárd forint érték
ben. Elég lehetetlennek tűnik egy településnél, 
hogy 1 milliárdot költsön erre. Úgy tudta ezt meg
tenni, hogy a privatizálásból szerzett rész
vénycsomagjait gyűjtötte össze, azután befektette. 
Szeged is kapott 300 millió körüli részvényt a MÓL 
RT.-bői. Ezen aztán bravúros gyorsasággal túla
dott egy-két hónapon belül. A kérdés teljesen jo 
gos: mit lehetne az energiaprivatizációban tenni 
azzal a 300 millióval?

A konklúzió pedig az, micsoda különbség az 
igazságos és testvéries osztozkodás, mert a test
véries osztozkodásnál a nagyobbnak minden, a 
k iseb bn ek  sem m i. Az első p illan atb an  azt 
mondtam, ezt nem lehet így megjelentetni, mert 
előtte vagyunk még a költségvetés tárgyalásá
nak, és a város döntéshozói előtt nem kellene 
emlegetni az önállóságot. Molnárné Vida Zsu
zsanna erre azt válaszolta, örül, hogy szólok, de 
a cikk marad. Most úgy gondolom, nem baj, 
hogy így maradt. Azért gondolom így, mert nem 
tudjuk mit je lent az: Algyőn az utóbbi években 
600 millió forintnyi beruházás valósult meg, 
szemben a sándorfalvi és szatymazi 10 millió
val, amit egy évben fejlesztésre fordíthatnak 
ezek a községek. Tehát így odavágni a városnak, 
hogy ti nem adtatok semmit, nem indokolt. 
Egyből el fogja mondani, mit adott: egy szenny
víztisztítót 500  millióért, amire nem csatlakoz
nak elég nagy számban az algyőiek, ezért némi
leg kihasználatlan. Tehát azt mondom, soha 
nem lehet tudni, melyik megközelítés az, am e
lyiknek értelme van. Nem kell feltétlenül félni 
attól, hogy a város vezetői előtt felmerül a kér
dés: Algyő leválik-e? Hiszen nem baj az, ha 
tudatosul, Algyő van már olyan önálló, hogy 
megálljon a lábán. Bár szerintem nem önálló
ságra van szüksége Algyőnek, hanem önálló 
arculatra.

A megnyitó fölszólalást dr. Szalay István, Sze
ged polgármestere és dr. Ványai Éva az alpolgár
mesternő nem hallotta, mert egy órát késtek hiva
talos elfoglaltságuk miatt. Később mindketten 
megérkeztek és ők is bekapcsolódtak a mintegy 60 
fős beszélgető társaságba. Kérdések hangzottak el, 
amelyekre a város vezetői válaszoltak. A hozzászó
lások pedig tükrözték, milyen problémák izgatják
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most a falu lakóit. A hozzászólásokból és megjegy
zésekből gyűjtöttem ki egy párat, a teljesség igénye 
nélkül. Mindig név szerint feltüntetve, kitől hang
zott el.

Dr. Major József, állatorvos: elhangzott a be
szélgetés során, jó lenne tudni, Szegednek mi az 
elképzelése Algyővel. Szerintem úgy lenne a helyes, 
ha Szeged hívna meg algyőieket, az algyőiek mond
ják  el, mi az elképzelésük Szegeddell

Iván Zsuzsanna, az iskola nemrég megválasz
tott igazgatója: javasolom az egyik, a maihoz ha
sonló beszélgetés témája vagy résztémája legyen az 
algyői iskola. Nagyon szívesen beszélnék a gondja
inkról, lehetőségeinkről és terveinkről.

Dr. Szalai István, Szeged polgármestere: 
Algyő úgy tenne helyesen, ha nem egy falu 
szeretne lenni, de nem is város, hanem egy 
szép, jó  infrastruktúrájú kertváros. Meg lehet 
nézni a fejlett nyugati világban, az emberek nem 
betöm örülnek a városba, hanem egy tágas lak
hatási lehetőséget biztosító kertvárosban lak
nak, ahol jó  a közlekedés, van távközlés, telefon 
és iskola. Algyő jövője az lehet, hogy egyesíti a 
város és a falu előnyeit.

Dr. Ványai Éva, Szeged alpolgármester nője: 
Szeged város pénze nominál értékben 900 millióval 
lesz kevesebb 1996-ban, mint 1995-ben. Ezen 
felül a város terheit az infláció is növeli. Egyedül 
az biztató, hogy eleddig egyetlen forint felvett és 
visszafizetendő hitele sincs, így ez nem terheli a 
költségvetését.

Harsai Lászlóné, óvodavezető: régi Igény a 
szülők részéről Algyőn egy bölcsőde megnyitása. 
Évek hosszú sora alatt felmerült, de pénz hiányá
ban soha nem valósult meg. Nem kellene új épület, 
az óvoda bővítése is megtenné. Másik nagy prob
léma: megszüntették a logopédus szakember kijá
rását Algyőre, pedig a felmérések szerint 40 gye
reknek lenne szüksége rá.

Varga Antal, vállalkozó: a kábeltévé dolgával 
kapcsolatban szeretnék kérdezni: Miért kell fizetni 
450  forint havonta? Mi többen úgy gondoljuk, 
magas ez az összeg ahhoz a szolgáltatáshoz mér
ten, amit kapunk. Tulajdonképpen pár csatornát 
tudunk csak fogni. Úgy tudom, nagyon sok ember 
már nem is fizeti a pénzt! (A kérdésfelvetés után 
igen heves vita bontakozott ki e témában sok 
hozzászólóval.)

A beszélgetés végeztével a résztvevők meg
egyeztek a következő találkozó — időpont: 1995 . 
november 10. 18 óra — két fő témájában. Az első: 
Algyő telefonhelyzete és a fejlesztési lehetőségek. A 
második: Az algyői kábeltévé.

Varga Levente

Algyői telekosztás

A Közéleti Klub egyik legnagyobb érdeklődést 
kiváltó témája volt az algyői telekosztás: a nagy ér
deklődésre való tekintettel egy külön beszélgetést 
kértem dr. Piri József önkormányzati képviselőtől az 
Algyői Hírmondó olvasói számára.

Algyői Hírmondó: Képviselő Úr! Sok embert érint 
Algyőn a telekosztás, sőt még Szegedről is nagy az 
érdeklődés. Hogy áll most az ügy?

Dr. Piri József: A 47-es út és a Bartók Béla utca 
által közrezárt területe lesz az ami osztásra kerül, ott 
ahol most a barakkok állnak. Jelen pillanatban ez a 
terület a MÓL Rt. tulajdona. Egészen előrehaladott 
tárgyalások folynak ennek a területnek és egy móra- 
városi területnek a cseréjéről. Remélem a novemberi 
közgyűlés elé kerül az ügy. Ha a szegedi önkormány
zat három évvel ezelőtt nem mulasztja el ezt a lehe
tőséget, akkor egy az egyben lehetett volna cserélni. 
Ma már a városnak áldozni kell még rá, hogy ezt 
megszerezze. Tehát a csere így néz ki: a MÓL Rt. adja 
ezt a bizonyos területet, ahol 48 telek kerül kialakí
tásra kőúttal és teljes közművel, a 47-es felőli teleksor 
pedig kisüzemi telekként vállalkozások számára lesz 
kialakítva. A város adja a móravárosi területet, egy 
belvárosi pincét és egy ahhoz tartozó lakást, 111. a 
kialakított telkekből 10— 12-tőt. Megmarad a mellet
te lévő terület problémája és a közművesítés gondja, 
ahol most három sportpálya van. Természetesen ezt 
sem adja ingyen a MÓL.

AH.: Akkor ezen a területen nem lesznek új 
telkek?

Dr, P. J.: Döntés még nincs róla, de reményeim 
szerint a város fölismeri a lehetőséget és a most 
kiosztásra kerülő telkekből befolyt összeget, ez akár 
a 30 millió Ft-ot is elérheti, ezen a területen újabb 
telkek kialakítására fogja fordítani.

A  H.: Erre a most kiosztásra kerülő 48 telekre 
hány jelentkező van már?

Dr. P. J.: Az algyői kirendeltség vezetője, Sebők 
Péterné vezeti a nyilvántartást, eddig több, mint 100 
jelentkezővel.

A. H.: Tehát várhatóan többszörös lesz a túlje
lentkezés, mi alapján választják ki a szerencés vevő
ket?

Dr. P. J.: Szóba került a pályáztatás, de a sorshú
zás sem kizárt.

A. H.: Milyen áron lehet hozzájutni a telkekhez?
Dr. P. J.: 1 millió forint körül fognak mozogni az 

árak.
A. H.: Mikorra várható, hogy a tervből valóság 

lesz?
Dr. P. J.: Mint már mondtam, a bizottsági előké

szítés megtörtént, ha a közgyűlés novemberben meg
szavazza, amire nagy az esély, tavaszra már épülhet
nek az első lakások.

A. H.: Köszönöm a beszélgetést!

Varga Levente
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Esik eső sáros tesz a nagy utca...

Énekelhették teljes Joggal hosszú ideig az al
győi emberek. Hiszen aki közel annyi időt megélt 
itt a faluban mint én, az jól tudja, hogy nem is 
olyan rég még nagyon sok utcába lehetetlen volt a 
behajtás egy-egy kiadósabb eső után.

Ha ezt valaki mégis megpróbálta, az járművé
vel tengelyig vagy még mélyebbre süllyedt a csiriz
ként kenődő fekete latyakba. Még jól emlékszem 
az akkor új osztásnak nevezett Egészségház utca, 
Fazekas utca majd később a Bartók Béla utca 
környékére, hogy az ott építkezők mennyit küsz
ködtek azért, hogy építőanyagjukat a helyszínre 
szállítsák. Nem volt ez másként az öregfalu többi 
utcájában sem, csak esetleg oda ritkábban jártak 
be súlyos rakománnyal. Olykor kisebb-nagyobb 
összefogással, sokszor anyagi ráfordítással is pró
báltak a lakók ezen az állapoton javítani, de a sár 
évekig szinte mindent elnyelt. Pedig tőlünk nem is 
olyan messze nem ismerik a sarat. Egy sándorfalvi 
rokonom kérdezte egyszer — Na ti sárhozragadt 
algyőiek, bírjátok-e még taposni? Azt hiszem ez 
nekünk természetes volt mindig. A régi esték ko
romsötét utcáin, ahol a gyalogjárda is csak itt-ott 
volt kirakva foghíjasán, állandóan kimozgó téglá
val, lehetetlen volt úgy végigmenni, hogy az ember, 
illetve főleg gyerek, térdig vagy combtőig össze ne 
kenje magát.

Szerencsére az idő múlásával az utcai közvi
lágítás lámpái és a téglák is közelebb kerültek 
egymáshoz, vagy kicserélődtek beton, illetve asz
falt burkolatú járdára. Ma már azt hiszem, nagyon 
kevés olyan járda van, ami gyalogosforgalomra 
alkalmatlan lenne. Ha netán volna ilyen, az majd
nem biztos, hogy az ott lakók hanyagságát tükrözi.

Az utóbbi öt évben a helyi önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektetett a közismerten sáros utcák ja 
vítására. Első lépésként a kohósalakos feltöltést és 
zúzottkővel való felületkialakítást tartotta fontos
nak. Ez nem végleges megoldás, de tekintettel az 
erre a célra fordítható keretre, mindenképpen ez a 
legcélravezetőbb megoldás, hogy sármentessé te
gyünk lehetőleg minden utcát.

Hogy ez a lehető legrövidebb idő alatt megtör
ténjen, a helyi testület úgy határozott, hogy igény
be veszi a lakosság segítségét. A hozzájárulás mér
tékét házanként 7 ezer forintban állapította meg, 
ami az adható maximum, de természetesen ettől 
kevesebbet is elfogadunk. Fizetni nem kötelező, 
mindenkinek saját lelkiismeretére és pénztárcájá
ra bízva számítunk a segítségére, ami elsősorban 
a következő utcák részére nagy segítség.

Sajnos ez az elgondolás nem minden esetben 
találkozott az állampolgár szimpátiájával. Sor

rendben ugyan logikusabb volt a Fazekas utca 
északi részének folytatása, de első nekifutásra 
sajnos fizetési hajlandóságot kevesen mutattak. 
Ezért került sor hamarabb a Bácska utca megépí
tésére. Itt ugyanis megfelelő volt a fizetési arány. 
Számomra ez azért is volt nagy öröm, mert külö
nösebb ellenvetés nélkül olyan családok, rokkant 
és idős nyugdíjasok, özvegyek tették meg a felaján
lásukat, akikhez félve mentem be, tartva az eset
leges elutasítástól. Mint kiderült, sokan nagy 
örömmel fogadták és elkészülte után is elismerően 
vették birtokba, ami érthető, mert ez is a híres-hír
hedt sáros utcákhoz tartozott hosszú évtizedekig. 
Természetesen olyan háztulajdonosok is voltak, 
kik — Majd meglátjuk, hányán és kik fizetnek! — 
felkiálltással, majd később minőségi és egyéb kifo
gásokkal élve további gondolkodási időt kértek. 
Erre is van lehetőség!, és ha úgy döntenek, hogy 
fizetni szeretnének, ezt továbbra is megtehetik, 
nálam vagy a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsé
gén, csekken.

Addig is mindenki megnyugtatására, megkö
szönve segítségüket és hozzáállásukat, közzéte
szem a Bácska utcai fizetők névsorát:

özv. Koczka Lajosné, Kovács Antal, Szappanos 
Lajosné, id. Pálföldi Márton, Ambrus István, özv. 
Kovács Jánosné, Tösmagi János, Makra Lajos, 
Nacsa László, Tösmagi László, Tösmagi Gábor, 
Békési Tibor, Mészáros Sándor, Krammer Mihály, 
id. Szabó Lajos.

Bakos József
önkormányzati

képviselő

nr

Jíirdessen a Jíírmondóhan! 
Jíirdetésfelvétel 
a Könyvtárban 

és a ‘Talufiázban

Várjuk  
előfizetőink jelentkezését 

az i j y  6-os évre
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Mezőgazdasági támogatásokról 
kistermelőknek 

és mg.-i Vállalkozóknak

A tájékoztatást FÖLDEÁK újságjából Vettük át

Egyre többen foglalkoznak a faluban kisebb- 
nagyobb területen mezőgazdasági árutermeléssel. 
Valaki azért, mert ez lett a család egyetlen jövedel
me, van aki a szűkülő családi bevételeket kívánja 
kiegészíteni a mezőgazdasági termelésből szárma
zó jövedelemmel.

Mindkettőnek segíteni akarok úgy, hogy rövi
den leírom, milyen lehetősége van a mezőgazdasá
gi termelésben támogatások igénybevételére.

A 28/ 1994. rendelet alapján lehetőség van 
a részaránytulajdonú föld földkimérési díjának 
részbeni, maximum 50 százaléka visszaigénylé
sére, ha már megvan az illetékes földhivatal 
végleges határozata és a földtulajdont a tulajdo
ni lapra bejegyezték. A kiadott határozat kelté
től 60  napon belül lehet igényelni a tám ogatást. 
Ezzel a lehetőséggel élni lehet és kell is, a közel
jövőben valószínű a községekben is meg fog 
gyorsulni a részaránytulajdonú földek földhiva
tali bejegyzése.

A 187/1995. rendelet alapján a gabonaveté
sek után (őszi árpa, búza, tavaszi árpa, rozs, köles, 
rizs, kukorica, tri tikálé) 2000 Ft/ha támogatást 
igényelhető, névreszóló fémzárolt vetőmag, műtrá
gya, növényvédő szer, gázolaj, mg.-i szolgáltatási 
számla bemutatása alapján. Az igényléshez szük
séges még a terület hrsz. nagysága, az igénylő 
személyi száma, illetve adószáma.

Új mg.-i gép, eszköz vásárlásához felvett hite
lekhez 70 százalékos kamattámogatás kapható. 
Feltétel: a kapott hitel több éves legyen.

A 2/1995. rendelet alapján a föld használója 
gázolaj fogyasztási adó visszatérítés támogatásra 
is jogosult a vetési támogatáson kívül. Mértéke 
szántóterület esetén hektáronként 90 liter a fo
gyasztási adó 50 százaléka, amely jelenleg 1360 
Ft/ha támogatást jelent. A visszaigényléshez szük
séges névre szóló gázolaj, illetve mg.-i szolgáltatási 
számla, a megmunkált területek helyrajzi száma 
és nagysága, az igénylő személyi száma, illetve 
adószáma.

Öntözőgép vásárlásához, öntözési és melio
rációs beruházásokhoz 40  százalékos vissza 
nem térítendő tám ogatás kapható, de ebben az 
évben a felhasználható keret a megyében már 
elfogyott.

Egy hónapja jelent meg a mg. -i alapok felhasz
n á lá sá t részletesen szabályozó rendeletek a

7/1995. a halgazdálkodási, a 8/1995-ös a vadgaz
dálkodási, a 9/ 1995-ös a mg.-i és erdészeti alap 
felhasználásáról szóló rendeletek. A leglényege
sebb a 9 / 1995-ös rendelet, amelyből pár gondola
tot szeretnék felidézni.

Az idei évben is igényelhető vemhes üsző 
után 2 0 0 0 0 ,— Ft/db, vemhes kocasüldő után 
5 0 0 0 ,— Ft/db és négy hónap feletti jerkére 
2 0 0 0 ,— Ft/db támogatás, addig, amíg az e célra 
kijelölt keret el nem fogy. A feltételek hasonlóak 
m in t az e lm ú lt évben, m inőségi tenyész- 
állományra adható. A magyartarka szarvasm ar
ha kivételével csak törzskönyvezett állomány
ból származhat. Az állomány hárm asm entessé
gét igazolni kell.

Az állatférőhelyek ú jrahasznosítására, il
letve felújításához és betelepítéséhez vagy fel
töltéséhez vissza nem térítendő tám ogatás igé
nyelhető lesz. Ez a rendelet m égnem  jelent meg. 
A szarvasmarha, sertés és ju h  férőhelyek ú jra 
hasznosítását betelepítését, illetve feltöltését 
fogják támogatni vissza nem térítendő tám oga
tással.

Szemes Ernő
gazdajegyző

1995. november 8-án 18 órakor a Faluházban 
Gazdaköri gyűlést tartunk. Vendégünk: Adok 
Mária, a CSMFM helyettes vezetője. Előadás témá
ja: a jövő évi mezőgazdasági támogatások.

FELHÍVÁS!

M ÍN d A Z o k A T , A k ikE T  AZ Ö N k o R '  

MÁNyZATÍ T u lA jd o i\lb A N  lÉVŐ  M E ' 

z ő q A z d A s Á q i íö Ic I t e r ü lE T E k  \u\'

SZOINjbÉRlETi SZERZŐdÉskÖTÉSE É R ' 

d E k E l:  N O V E M bE R  1 J ^ T Ó l l<AplHAl> 

(NAk TÁjÉkoZTATÁST A k iR E ( \d e ItSÉ-' 
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8 Algyői Hírmondó

Bolondos, boszorkányos este

Kevés ünnep árul el Ilyen sokat a múltról. 
A HALLOW EEN  az angolszász népek egyik legked
veltebb és legtitokzatosabb mulatsága.

Mindenszentek előestéjének (október 31.) ere
dete Jó néhány évszázaddal a Krisztus születése 
előtti időkre vezethető vissza. A kelta legenda sze
rint a druida fesztivál a „halál lordjának” és a 
„sötétség hercegének” napja, amikor mindazok 
akik abban az évben haltak meg, összesereglenek, 
hogy bejussanak a mennyországba.

A druida új év november elsején kezdődött, 
számukra a tél érkezését és a halál uralmát jelen
tette ez a nap. Ám egyúttal ez a ceremónia a Nap 
istenének is szólt: köszönetét mondtak az aratá
sért, a bő termésért. Később, i.e. 55-ben, amikor a 
rómaiak a szigetországba is megvetették a lábukat, 
Pomonának, a gyümölcsök istennőjének is felaján
lották ezt az ünnepet.

A druidák, a hajdani pogány kelták, hittek a 
gonosz szellemeket kiengesztelő természetfeletti 
erőkben, ebből a hagyományból táplálkozik a mai 
Halloween is. Tüzet raknak, körülülik és a tűz 
ropogása, a lángok sejtelmes fénye mellett egy 
tapasztalt mai „boszorkány” az ősi druida időből 
fennmaradt kísértetekről szóló legendákat mesél.

A Halloween mára csak egy bolondos estévé 
szelídült, de a rémek ünnepéből azért valamit meg
őriztek: a kivájt tökből formált fej a benne égő 
gyertyával, rémisztő szimbólumként az írektől

származik. A legenda szerint egy Jack  nevű férfi 
fösvénysége miatt nem nyert bevocsájtást sem a 
pokolba sem a mennyországba, s arra ítéltetett, 
hogy lámpással a kezében a földet járja. A másik 
szokás, a házról házra járás is az írektől ered. A 
gyerekek az ír egyház ősi istene, Nuck Olla nevében 
apróságokat, édességeket gyűjtenek mindenszen
tek estéjén.

Amerikában 1840-től, a nagy ír bevándorlás
tól kezdve ünnepük meg ezt a napot. Akkoriban a 
fiúk és a lányok a szabadban, a tábortűz mellett 
diót törtek, a héját a lángba szórták és ennek 
felizzó fényébe nézve megjósolták az eljövendő év 
szerelmeit. A tökben lévő lángoló gyertya fénye 
sötét éjszakán messze világít, kerek szemet, széles 
szájat, hosszú orrot vájnak ki, így kajánul moso
lyog. Éjfélkor a népi hiedelem szerint a földeken 
klnnhagyott tökök táncra perdülnek.

Október utolsó éjszakáján holdtöltekor ma
nók, kísértetek, gonosz szellemek támadtak fel és 
más efféle szörnyek zörgettek a szomszédok és a 
barátok ajtaján. Ennek emlékére Jelmezes, masz
kos gyermekek riogatják mind a mai napig a ré
müldöző felnőtteket. Már hetekkel előbb lázasan 
törik a fejüket a minél félelmetesebb, izgalmasabb 
Jelmezeken. A szülők csak segítenek a tervezésben 
s alig várják, hogy kellőképpen „megijedhessenek” 
a misztikus manók, boszorkányok, varázslók lát
tán, akiknek hónuk alatt világít a töklámpás és 
oldalukon lóg a tarisznya, telis-tele az eddig gyűj
tött nyalánksággal.

I335- november iS-án iy  órától 
bálba hívjuk vendégeinket

Zenéi: a közkedvelt (vésztői) együttes

feCCép: ejes Ferenc — faktr

cBelépőjegy elővételben io-étől 
a rFalufiázban kapható 300,—  cTt/fő

[AzErzsébeteknek ingyen belépővel kedveskedünk!
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Mi történt októberben 
az iskolában)

Az őszi szemétszüret akcióban a szegedi isko
lák között meghirdetett versenyen 3. helyezést ért 
el iskolánk. A pénzjutalmat és az emléklapot dr. 
Ványai Éva alpolgármester, az októberi közgyűlé
sen adta át Iván Zsuzsanna igazgatónőnek. Na
gyon köszönjük a segítséget minden szülőnek, aki 
ebben a sikeres takarítási akcióban részt vett.

Október 13-án, a hetedik osztályosok megnéz
ték az Algyői Szennyvíztisztító Telepet. Köszönetét 
mondunk Szabó Jánosnak, aki lehetőséget adott 
a látogatásra, és ismertette a gyerekekkel munká
ju k at és a telep berendezésének működését.

Október 17-én az iskola apraja-nagyja kirán
dult az Ópusztaszeri Emlékparkba. Hamarosan 
honfoglalásunk 1100. évfordulóját ünnepli az or
szág. Tantestületünk fontosnak tartja, hogy min
den tanulónk megismerje az emlékpark nevezetes
ségeit és a Feszty-körképet. Csodálattal néztük 
végig a kiállításokat, melyeket minden algyőinek 
ajánlunk szíves figyelmébe.

Az iskola novemberi programja

6-án, 16 órakor Ruhabörze a Sárga Iskolában 
6-án, 17  órakor Fogadó óra a Sárga Iskolában 
6-án Rendhagyó biológia—földrajz óra Budapes

ten
2. héten .Aranyecset" pályázat meghirdetése 
13-án, 14 órakor Vezetői megbeszélés a Fehér 

Iskolában 
6—1 0. Nyílt napok az alsó tagozatban 
20—21. Mesét mondok — verseny 

az Odessza II. sz. Ált. Iskolában 
28-án Mezei futóverseny az alsótagozatban 
november utolsó hete Kémia verseny a 8. osztály

ban
november vége Drogfogyasztással kapcsolatos 

előadás a 7. és 8. osztályos tanulóknak

Iskolánk számítógépparkjának örvendetes 
bővülése lehetővé teszi, hogy önköltséges számí
tógépes tanfolyam induljon felnőttek és volt diá
kok számára. A fehér iskolában lehet érdeklődni a 
részletekről.

Összeállította: Berek Ágota

HÍREINK

Hangkazetta-kölcsönzés
Balzac: Goriot apó 
Csukás: Vendég a háznál 
Fekete: Tüskevár, Vük

Gogol: Köpönyeg 
Jókai: A kőszívű ember fiai 
Katona: Bánk bán 
Magyar népmesék 
Moliére: Tartuffe
Örkény: Tóték, Egyperces novellák 
Puskin: Anyegin 
Salten: Bambi
Tamási Á.: Ábel, Ábel a rengetegben

Új könyveink
Gál: Héterdő 
Lázár: Lovak, kutyák 
Román: Eposzok könyve 
Kelson: Végzetes szenvedély 
Laymon: Vidámpark 
Leonard: Halálos lövés 
King: Dolores 
Wouk: Dicsőség

Köszönjük Bakos Gábornak a Könyvtár előtti pad hely
reállítását.

Várjuk régi és új olvasóinkat.
Könyvtárosok
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Vízszintes
1. Csongrád me

gyéről így ír a Magyar 
Larousse Enciklopédia
(folyt, a függ. 16. sz. sor
ban). 13. Ismert rész! 14.
Szarvasm arha fejdísze.
15. Részben klevez! 16.
Bolyhos gyapjúszövet.
18. Lángol. 19. Európai 
Gazdasági Közösség. 21.
Fél nász! 22. Régi hossz
mérték. 25. Lakoma. 26.
Kis helyiség. 28. Római 
katolikus, röv. 29. Ének.
30. Ukrán félsziget. 31.
Neves színésznő (Irén).
33. Turkál. 34. Amely 
id őp ontra . 3 5 . Tudo
mányos fokozat Jele. 36.
Közlékeny. 38. Régi sző
lőfajta. 40. Arcszín. 41.
Tüzet elfojt. 42. Amilyen, 
költőiesen. 44. A túlium 
vegyjele. 45. Kedveskedő 
dicséret. 46. Az i.e. V. sz.- 
ban alapított görög filo
zófiai iskola. 48. Időszá
mításunk előtt, röv. 49.
Lényege. 51 . Abból az 
irányból. 53 . Az egyik
apostol. 55. Romániai gépkocsi típus. 56. Angol 
kémiai Nobel-díjas (1982). 58. Kábítószer. 60. Öre
gek támasza. 62. Kenyai államfő (Dániel Arap). 63. 
Hernando de ... — spanyol hajós, Amerika-felfede- 
ző. 65. Előadó, röv. 66. Állami pénzbevétel. 68. 
Festmény. 70. Fél orca! 71. Művelt. 75. A rádium 
vegyjele. 76. Vaddisznó fegyvere.

Függőleges
2. Ablak is van ilyen. 3. Az EGK által létreho

zott Európai Monetáris Rendszer. 4. Csongrád 
megye egyik jelentős ágazata. 5. Szintén. 6. 
Tetszetős. 7. Cáfolat. 8. Némán verő! 9. ... Mária! 
— Üdvözlégy Mária! 10. Azonos hangzók. 11. O.I. 
12. Jean  ... — Oscar-díjas francia filmrendező. 16. 
A vízsz. 1. sz. sor folytatása. 17. Arra, régiesen. 
20. Japán társasjáték. 23. Igevégződés. 24. Grafi
kát készítő. 25. Vízlágyító só. 27. Szikes legelők 
madara. 30. Részben vakmerő! 32. Török autók 
jelzése. 33. Üt. 34. Juttatta. 36. Baranyai község, 
Komlótól É-ra. 37. Szintén jelentős ágazata 
Csongrád megyének. 39. Az Arab Birodalom 
egyik alapítója. 40. Olasz folyó és síkság. 43. Széki 
... — gázlómadár. 45. Helyhatározórag. 46. Tehát, 
latinul. 47. Eo ... — magától értetődik. 50. Elek
tromos feszültség mértékegysége. 52. Változó tem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 ; 15

16 17 18 19 20 21

22

! ''llP ....

23 24 2".

26 27 28 29

*
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33 34

1 I J I
35 36 37

lllllÉÉ
38 39
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55 56 57

5 8 5 9 É i l i 60 61 62 liliiit

63 64 U5 66 67 68 6 9

70 71 72 73 74 75

76

póban, zenei nyelven. 54. Esőben áll. 56. Kambod
zsai és német autók Jelzése. 57. Mezei virág. 59. 
Későn. 61. Kézzel fog. 64. Organikus, röv. 65. 
Törvényszerűség. 67. Orosz igen, kiejtve. 69. Kor
szak. 72. Udvarrész! 73. Igeképző. 74. Tóga azonos 
hangzói.

Sz. G.

Karácsonyi díszek vására 
kedvező áron! 
(joldprint Xft.

Szeged, Xereszttöltés u. 33.
(Csillag tér)

‘Telefon: (62) 325-72#

....... j
Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József * Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 

Varga Levente, Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné, Zombort Móni, Vlgh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: ad tfk ^ Z  KP5. Nyomdájában. 500 példányban.
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