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Kedves nyolcadikos tanulók! Köszönettel vettem a ballagási meghívótokat. Sokáig gondolkodtam azon, 
hogyan tudnék tőletek elbúcsúzni úgy, hogy másokat — kollegáimat, szülőket, munkatársakat — ne hozzak 
jelenlétemmel kínos helyzetbe — akik elárultak, megbuktattak vagy csak asszisztáltak hozzá — ne rontsam 
az ünnepélyes pillanatokat a ballagáskor és a délutáni éttermi összejövetelen.

Úgy határoztam, hogy tisztelve az alkalmat és titeket, szüléiteket távol maradok ezektől az eseményektől. 
Ezért az újság nyilvánosságát felhasználva búcsúzok el tőletek és az Algyői Iskolától, minden dolgozójától 
akiket szerettem, és azoktól is akik ezt kihasználták és visszaéltek vele. Talán mindenkinek szól az üzenetem:

INTELEM
Hát el lehet ezt hinni uraim?
Na ugye hogy nem lehet? 
Elveszett egy (több) alig használt 
LELKIISMERET!

Sok vastag toll sok sorsot ír 
sok könyvbe sok nevet, 
kövér pecsétet ütnek rá 
különböző kezek.

Ha végre valakit megszeretsz 
egy papír ad áldást rá 
és egy új papírért szenvedhetsz 
ha mégis csak elválás.

A  bélése polgári környezet 
a zsebben nincs bűntudat 
tíz gombja tízparancsolat 
de valahol rég leszakadt!

Még azt sem mondod „Hé Itt vagyok" 
vagy azt, hogy „Mi újság?"
Még meg sem értél egy napot 
már kapsz egy cédulát.

Tehetsz akármit jó l tudod 
így volt és így marad. 
Parancs levél, vagy vallomás 
megszabja sorsodat!

Hány cédulát (feljelentést) írtál? Hány cédula egy élet? Hány cédula az élet?

Misszionárius vagy cioész 
lett volna mint gyerek 
görögdinnyékkel álmodik 
nem azzal amiket tettl

Garantáltan nemfurdalt még 
bár lett volna rá oka.
Ha valaki látja szóljon rá: 
Hél Állj meg egy szóral

Kijárhatsz akárhány iskolát
az mind naplót vezet
és intőt kapsz vagy megrovást

ha ezt, vagy azt teszed!
A  papírok mondják meg, hogy ki vagy 
vagy azt, hogy mennyit érsz, 
de boldog akkor is lehetsz 
ha félcédulán élszl

DE AZT SE FELEDJE SENKI SEM 
KI CÉDULÁKAT ÍR,
RÓLA IS KÉSZÜLHET MÁS HELYEN 
UGYANILYEN PAPÍR

AZ UTOLSÓ CÉDULA KŐBŐL VAN 
VAGY FÁBÓL HA KEVÉS A  PÉNZ 
ÉS MÚLT IDŐBEN ÍR ODA 
EGY ARRA FIZETETT KÉZ?

Hány cédula egy élet? Tehetsz akármit jó l tudod Hány cédulát (is) írtál?
így volt és így marad,
Parancs, levél vagy vallomás 
megszabja sorsodat!

Kedves Tanítványaim!
Remélem megmarad bennetek az a magocska, amit elhintettem a becsületről a tisztességről a szeretetről, 

az igazi értékekről, mint barátság, szerelem, család, halál, boldogság, egyéniség, önbecsülés, tisztelet stb. 
sorolhatnám azokat amik a tanításom során szóba kerültek.

Most átléptek egy új világba, egy új iskolába, ahol ezekre az értékekre nagy szükségetek lesz. A felnőttek 
világában különösen nem, inkább a törtetés, a gonoszság, a pénz utáni kíméletlen — emberhez nem méltó — 
harc, pedig a teremtő nem erre teremtette az embert.

Úgy érzem — még most is —, hogy sziget voltam ebben a világban, ahová boldogtalanságotokban 
menekülni lehetett. Sajnos ezt nem tűrhették a hatalmon lévők. Megpróbáltam az iskolán keresztül a falut 
felemelni, fejleszteni, vagy legalábbis a lehetőségekre felhívni a figyelmet, de egyesek érdekeivel ez ellentétes 
volt, ezért szövetkeztek a megbuktatásomra, a falu lakossága, a szülők és végül a tanulók mindezt szó nélkül 
eltűrtétek, elfogadtátok.

Egy embert tönkre lehet tenni és a közösség, akiért dolgozott, élt ezt végigasszisztálja. Szomorúság tölt 
el, hogy ezt tapasztaltam.

Az én sorsomra már senki sem kíváncsi, mi történt, mi volt az oka, ki követte el, csak a nagy hallgatás, 
a sumákolás folyik tovább. Már mint tanár sem engednek tovább dolgozni. Ilyen fertőző lennék?

Amíg „hatalmon” voltam a Hírmondó és a többi újság is rendszeresen kikérte a véleményemet a köz 
ügyeiről, ma már senkinek sem vagyok „téma”.

Persze sokan gondolhatjátok keserű a szőlő. Ezeknek is szól:
„Társadalomban kell élni! Mondta Szegeden egy tanár, a gyerekeknek. A katedrára besütött a nap. Le 

kell... érettségizni, le kell... szakvizsgázni, le kell... vizsgázni. Le kell, le kell, le kell... ezt az egészet..."

Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog, becsületes életet kívánva üdvözöl benneteket:
Molnár Mihály
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L E S Z A K A D J O N -E  A L G y Ö  SZEG ED TŐ L?

Ez a kérdés az Algyői Hírmondó hasábjain 
az utóbbi hónapokban kimondatlanul már 
többször fölmerült. (Pl. sokat foglalkoztunk Be- 
rentével, akinek egy ehhez hasonló leválás 
nemrégiben sikerült.) Úgy gondolom, itt az ide
je annak, hogy ez a kérdés határozottan meg
fogalmazódjék ezzel a településsel kapcsolat
ban is ezeken a hasábokon.

Hangsúlyozom: e téma felvetésével senkit 
nem akarunk befolyásolni, viszont mindenki
nek van véleménye, és ezeket a különböző vé
leményeket keressük. Ezt az írást vitaindítónak 
szánjuk.

Algyő, mint település az újabb ismeretek 
szerint legalább olyan korú, mint Szeged, ha 
nem idősebb. Világéletében önálló volt, mígnem 
1973-ban a város mégis bekebelezte. Ha Sze
ged terjeszkedése során elérte volna Algyő ha
tárát érthető is lenne, de nem érte el, sőt meg
közelítőleg ugyanekkora távolságra van a vá
rostól egy másik település Deszk, mely a mai 
napig önálló. Mégis, akkor mi volt a csatolást 
kiváltó ok? Hallottam már olyan véleményt, 
hogy a múlt rendszer erőltetett urbanizációs 
törekvéseinek köszönhető. Meglehet, ez is az 
okok között szerepelt, de az igazi indok, amely 
a mai napig kiváltja Szeged város nagyfokú ra
gaszkodását az maga az olaj! Algyő alatt fekszik 
az ország legnagyobb szénhidrogén-lelőhelye.

Ez a tény a hatalmi pozíciók növekedésén túl 
gazdasági előnyöket is ad a városnak. Cserébe 
Algyő önállóságáért és a mammutcégek adó
millióiért pedig csak morzsákat juttat. Hangoz
tatja, micsoda vívmány a buszközlekedés, m i
közben a buszjegyet az algyőieknek is meg kell 
venni, ráadásul a 32-es végállomását a város
ból ennél kintebb már fizikailag képtelenség 
tenni.

A  minap hallottam egy véleményt: „Meg 
kell nézni, mennyi adót fizetnek a nagy cégek, 
mennyit kapna Algyő ha önálló lenne, és ha 
megéri le kell válni.” Én ezzel nem értek egyet.

Először: Nem anyagi megfontolásból kell 
leválni. A  legfontosabb, hogy az algyőiek ma
guk irányíthassák a sorsukat és ne mások, 
máshol döntsenek helyettük. Másodszor: Az 
országban számtalan Algyőnyi vagy ennél ki
sebb település él. Megkapják a központi céltá
mogatásokat és fejpénzeket illetve az ott élő 
emberek befizetett adójának bizonyos részét, 
így mindegyik településnek van egy „tortája”, 
amit évről évre kedve szerint oszthat. Kinek 
nagyobb ez a torta, kinek kisebb. Algyőnek is 
megvan a tortája, azt most Szeged veszi föl (és 
eszi meg?) A nagy cégek adója csak hab a tor
tán. Csupán ezért leválni nem érdemes.

Varga Levente

Háziorvosok július havi 
rendelési ideje

dr. Zaránd Rózsa
Július 1—5-ig

8— 1230 óráig:
Július 8— 12-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 17 óráig: dr. Ősi Ibolya
Július 15— 19-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
Július 22—26-ig
13- -1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 1— 5-ig  és 22— 31-ig 

dr. Ő s i Ibolya  körzetét is 

dr. Zaránd Rózsa látja el.

+ +
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt
dn . Tóik M á r ía

b e lg y ó g y á sz  szakorvos, h áziorvos 

1996. július tavi rencJeIése

01— 05-ig 

08— 12-ig 

15— 19-ig 

22— 26-ig 

29— 31-ig

13— 17 óráig  

08— 12 óráig  

13— 17 óráig  

08— 12 óráig  

13— 17 óráig

+ +



6 Algyői Hírmondó

A bajnokcsapat: Afgyö

Az 1996. május 13-iDélmagyarországbanmár 
a focibarátok szívét-lelkét melengető hírt találhat
tak. Azóta persze néhányszor még volt helycsere a 
megyei II. osztály bajnoki tabelláján, ám mostantól 
az utolsó előtti fordulótól kezdve teljes bizonyság
gal állíthatjuk: Algyőnek is van egy megyei első 
osztályú csapata, ami persze óriási fegyvertény.

A szép sikert az előzményeket, ill. a jövőt 
bemutatandó, Tóth Mátyást a csapat szakosztály- 
vezetőjét kértem arra, hogy tájékoztassa a Hírmon
dó olvasóit arról, vajon mi újság van most a csapat 
háza táján.

Már az utolsó forduló eredményétől füg
getlenül Algyő focicsapata bajnok. Ennek 
függvényében hogyan értékeli a bajnokságot?

Nekünk a Tömörkény elleni utolsó meccs 
ugyanolyan fontos, mint a többi volt, olyan nincs, 
hogy most lazítunk, hisz bajnokhoz méltóan kell 
szerepelni, amivel be akarjuk bizonyítani, hogy 
nekünk nem más kaparta ki a gesztenyét, hanem 
a saját erőnkből vittük véghez ezt a sikert.

Az egész bajnokság vetületében a legfonto
sabb, hogy a csapat mérkőzésről mérkőzésre egyre 
jobb lett. Mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy 
ha elmondom: az őszi bajnokságban gyűjtöttünk 
25 pontot, de most tavasszal már jóval 30 pont 
fölött teljesítettünk. Persze fontos volt számunkra 
az a tény is, hogy pl. az első 10 mérkőzésünkből 8 
győzelemmel zárult, egy meccs döntetlen lett és 
csak egyet veszítettünk el, ami nagyon szép telje
sítmény.

Nyilvánvaló az, hogy az edzők is meghatá
rozó szerepet játszanak. Ők, mennyire „mozog
nak együtt” a csapattal?

A két edzőnek Portörő Lajosnak és Portörő 
Imrének tekintélye van a csapatnál, ami nem csak 
az emberi kapcsolatokban látszik, hanem szakmai 
téren is. Portörő Imre pl. olyan focimúlttál rendel
kezik, amiért sokan tisztelik, hiszen aktív korában 
játékosként az NB III-as, NB Il-es bajnokságot is 
megjárta. Az Ő felfogásuk az első perctől kezdve 
nagyon határozott volt, a céljuk 5 éven belül a 
csapatnak I. osztályúnak kell lenni — ami azért is 
nehéz volt, mert akkor még megyei III. osztályú volt 
Algyő. Ezután 2 év alatt megnyertük a „megyeket
tőt”, és 3 év múlva, tehát most bekerültünk a 
megyei I. osztályba. Ehhez elengedhetetlen volt, 
hogy a játékosokkal szinte baráti kapcsolat alakul
jon ki, közvetlenek legyenek a csapattagokkal. Ná
lunk szigor van: heti két edzés kedden és csütör
tökön, és a játékosoknak legalább heti egy edzésen 
kutya kötelességük részt venni.

Mint minden csapatban, így az algyőiben 
is vannak olyan emberek, akik húzóerőt kép
viselnek. Kik azok, akiknek a szava döntő 
bizonyos helyzetekben?

Lényegében a húzóerő a „mag" a kezdőcsapat, 
amely a megyei III. osztályban kezdte, mint ifjúsá
gi, s azóta felnőtté váltak, hisz ők már 20-22 éves 
emberek. Közéjük tartozik Makra Misi, Portörő 
Laci, de az ifik közül Fejes Józsi, Hegedűs és Kiss 
Gyula, vagy az idősebbek közül Beck Gabi, Heté- 
nyi, de így a sor még korántsem teljes. Az össze
tartás nagyon fontos, ami pl. abban is megnyilvá
nul, hogy ha elront valaki valamit a pályán, akkor 
nem „leszúrják”, hanem segítik.

Miben kell még fejlődni, hogy a megyei I. 
osztály színvonalát tartani tudja a csapat?

Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
bajnokság befejezése után az alapozó Időszakot is 
komolyan vegyék a fiúk. Kemény munka, nagy 
fizikai erőpróba — így edzéseken 6-8 kilométeres 
futás — különböző technikai csiszolások kellenek. 
Számunkra ez lesz igazán veszélyes, aki kiesett az 
NB IH-ból, de nagy meccs lesz a Mindszent, Szen
tes, Mártély, Tápé.

Lesz-e valamilyen változás, átigazolás a 
következő bajnoki évre?

Miután Fábiánsebestyén ellen megnyertük a 
mérkőzést, vezetők és játékosok együtt beszélték 
meg ezt a problémát. Jelen pillanatban egyetlen 
egy játékosunk sem kívánkozik el, nem jelzett 
átigazolási szándékot. Nekünk azért van 3 kisze
melt játékos, akiket szeretnénk idecsábítani. Az ő 
szerepük azért lenne fontos, mert rutinjuk, tudá
suk révén vezéregyéniségei lehetnének a csapat
nak.

Hogy érzi a falu, mennyire fogadta el a 
csapatot, mennyire tekinti sajátjának, és mi
lyen a meccsek látogatottsága?

Eleinte kétkedve fogadták a vezetést, hisz én 
is és Portörőék is „bevándorlók” vagyunk. Viszont 
az is egyértelmű volt, hogy a régi vezetést le kell 
váltani, mert nem tudtak felmutatni jó eredménye
ket. Mivel kezdetben mi sem tudtunk jó eredmé
nyeket felmutatni leírtak bennünket is. Most ami
kor elkísér bennünket még a legtávolabbi helyekre 
is 150-200 szurkoló akkor semmi okunk nem lehet 
panaszra.

Milyen anyagi lehetőségekkel rendelkezik 
az Algyői Sportkör focicsapata?

Jelen pillanatban a sportkörnek anyagi gond
jai nincsenek. Sokat köszönhetek a képviselő úr
nak Piri Józsefnek, aki mindenben mellettünk áll,
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de fontos megemlíteni Juhász Sándort akitől szin
tén sok segítséget kapunk, és a Petrolszerviz Kft.- 
től Somosi István ügyvezető igazgatótól. Ehhez 
még hozzájön a MÓL Rt.-tői Karasz Béla támoga
tása, és persze a szurkolók is nagyon fontosak. A 
támogatás elkél a megyei első osztályban is, de 
nyugodt szívvel vághatunk bele, hiszen Piri József 
teljes segítségéről biztosította a csapatot. Ezenkí
vül persze az Algyői Sportkör a Megyei Sporthiva
taltól is kap 3 éve anyagi támogatást.

Milyen terveik vannak az elkövetkezendő 
bajnoki évre és vannak-e hosszabb távú elkép
zeléseik?

A megfelelő helytállás, ami annyit jelent, hogy 
szeretnénk stabil helyet biztosítani a 6. és a 10. 
hely között két éven keresztül. Amennyiben ez 
sikerül, szeretnénk előrébb kerülni a tabellán.

Végül, de nem utolsó sorban álljon itt azoknak 
a neve, akiknek szerepe elengedhetetlenül szüksé
ges volt az „algyői aranycsapat" fényes sikerében: 

Tóth Mátyás szakosztályvezető 
Portörő Imre és Portörő Lajos, a felnőtt 
csapat edzői
Juhász Árpád, az ifjúsági csapat edzője 
Motka János, a serdülő edzője 
Pál Sándor gondnok
Játékosok: Boros Sándor, Benczúr Tibor, 
Niku, Kiss Gyula, Piti Ferenc, Hegedűs Ro 
land, Hegedűs Mihály, Ambrus Balázs, He 
tényi Imre, Ács Sándor, Andracsek Roland 
Portörő László, Kovács József, Beck Gábor 
Fejes József, Süli Szilveszter, Somosi Péter 
Boldizsár Gábor, Futó Tibor, Fodor Imre 
Kun-Szabó Zoltán.

Tóth Mátyás szakosztályvezetővel 
Zombori Móni beszélgetett.

Az Algyői Művelődési Házban

TÁRSASTÁNC tanfolyam indul 
1990. július 10-én 9 órától, 

általános és középiskolások részére.

Részvételi díj: 2000 Ft.
Érdeklődni és jelentkezni:

Algyő, Művelődési Ház 
Búvár u. 5. Telefon: (62) 367-050

AN qolkER ÍN qő, BÉcsi kERÍNqő, ÍA N q ó , Slowfox, QuicksTEp, 
SAMbA, RuivibA, ChA'ChA, Rock 'n  Roll, Discofox.
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Egyszer Volt, hot nem (/ott. ..
Egy Törpike és egy Katicabogár csoport, ami 

nem máshol, mint az algyői óvodában volt.
Az ünnepélyes óvodai évzárót lázas készülődés 

követte. Hétfőn, június 3-án délelőtt, elindultunk, 
bejártuk gyakori sétálóhelyünket a közeli Tisza- 
partot, megnéztük utoljára együtt a hajót, majd 
nekifogtunk nyársat gyűjteni az esti szalonnasü
téshez és tábortűzhöz.

Estefelé rendhagyó búcsúestre gyülekeztek a 
szülők és a gyerekek. A lányok finom sajtfalatkákat 
készítettek, és az udvaron megterítettük az aszta
lokra. Az esti program igen gazdag volt, hiszen 
Játékos ügyességi versenyek, logikai Játék és kötél
húzás szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket 
egyaránt.

A jó hangulatot fokozta Nokta Norbi édesapja, 
aki élő zenével szórakoztatta a kis társaságot. A 
tábortűz meggyújtása soha el nem múló élményt 
nyújtott mindannyiónknak. Sok kis gyermek na
pokig emlegette az együtt megélt élményeket.

Az est emlékképei bennünk, felnőttekben is 
örökre nyomot hagynak. Úgy érzem közelebb ho
zott mindannyiónkat egymáshoz. A búcsúzkodás
nál meleg szeretettel néztünk egymás szemébe — 
ami kicsit fájdalmas is volt, de megérte.

Köszönjük a szülők segítőkész munkáját, 
mellyel hozzásegítettek bennünket egy igen emlé
kezetes est megszervezéséhez és lebonyolításához.

„Sohase sajnáld az időt 
amit arra fordítasz, hogy jó l 
tedd amit teszel. ”

(Joseph Jaubert)

Kovácsné Budai Éva
óvónő

Csak ültünk és ...
Mindannyian tapasztaljuk, hogy az érzékszer

veinkre ható pozitív és negatív ingerek váltakozá
sának aránya legfőbb befolyásolója mindennapi 
életünknek. Sajnos manapság ez az arány teljesen 
felborult. Amíg az örömöt, és a Jó érzést magában 
hordozó impulzusokért keményen meg kell küzde- 
nünk, addig a sötétség erőivel szemben szinte 
tehetetlenek vagyunk.

De mégis, ebben az ádáz szélmalomharcnak 
tűnő küzdelemben egy-egy percre, órára, talán 
napra sikerül némi kis reménykeltő fénysugárnak 
lyukat ütni ezen a kőkemény és makacs páncélon. 
Ilyenkor az ember úgy érzi, csoda történt. Talán 
sokat nem is téved, hiszen annyi energiát fekte
tünk hosszú-hosszú ideig minden örömmel és bol
dogsággal megért percbe, hogy már igazán nem is 
hiszünk benne. És íme, a jól elvetett mag, mely 
időben kap esőt, meghozza gyümölcsét.

Iskolánk közelmúlt történetében meglehetősen 
sok dolog történt, az utóbbi mégis inkább örömmel 
tölt el bennünket. Nem először próbálkoztak már 
szülők iskolai alapítvány létrehozásával, most végre 
sikerült. Természetesen nem célom az előző sikerte
lenségek okát boncolgatni. Egy a lényeg, most sike
rült. Az addig összejött közel százezer forintot az 
ünnepségen dr. Piri József, a helyi részönkormányzat 
részéről megtoldotta harmincezer forinttal.

Meglepetésünkre és nagy örömünkre a MÓL 
Rt. képviseletében Szél Szilvia bejelentette cége 
százezer forintos csatlakozását. Mint később kide
rült, örömünk ezzel még nem ért véget, mert ami 
ez után Jött, az azt hiszem minden jelenlevő szívét 
megdobogtatta. Mostanában több alkalommal volt 
lehetőségünk faluházi rendezvényeken gyermek- 
műsorokat megtekinteni. Ezeken a legkisebbektől 
a legnagyobbakig képviseltették magukat — úgy 
érzem nem kevés sikerrel — helyi „nem kizárólag 
gyermekfelügyeletet ellátó" intézményeink.

Bíztató öröm lehet számunkra, hogy óvónők, 
tanítók és tanárok élnek a szereplés lehetőségével, 
és méltón készítik fel nebulóikat helyi, városi, 
illetve magasabb szintű szereplésekre is.

Ez alkalommal ezekből mutattak be egy cso- 
korravalót, amely egy igazi gálaműsor hangulatát 
varázsolta öreg iskolánk falai közé. Ahány vers, 
ének vagy próza, annyi előadás. Csillogó szemek, 
tisztán, csengőn kiejtett szavak, tehetség, tudás
vágy és munka. Mindez együtt volt.

Tanáraik aggódó tekintetét — hosszú idő óta 
először tapasztalom — az öröm és az elégedettség 
jelei váltották fel. Nem ok nélkül. Ehhez csak 
gratulálni tudunk.

Bakos József



Betty Trat/ers

Tizenkét eV után
2. rész

— Hála Istennek, engem nem adhatnak férj
hez. De akkor sem Irigylem magát. Pláne akkor 
nem, ha arról a fiatalemberről van szó, akivel az 
egyetem előtt beszélgetett. Amolyan apuci szófoga
dó fiacskája. Igaz?

— Hogy merészel így beszélni a vőlegényemről?
— Jó, jó. Nem szóltam semmit. — szabadko

zott a férfi.
— Csak vicceltem. Egyébként olyan, amilyen

nek maga leírta. Már csak én hiányzóm a gyűjte
ményéből. De én hiányozni is fogok.

— Nem megy hozzá? — kérdezte a férfi csodál
kozva.

— Majd ha meg lennék bolondulva. Inkább 
öngyilkos leszek.

— Ne csináljon butaságot.
— Csak bízza rám. Itt álljon meg.
— Sok szerencsét magának. Viszlát. — mond

ta a férfi, miután a lány kifizette a fuvardíjat.
Akkor még egyikük sem sejtette, hogy nem 

utoljára találkoztak ...

Egy hónappal később.
Péterffy Gábor vacsorát adott angol üzletfelei 

tiszteletére a saját házában. Betti egész este unat
kozott és ellenséges pillantásokkal méregette Ro- 
landot.

— Most pedig az est fénypontjaként szeretném 
bejelenteni, hogy egyetlen lányom, Bettina és vőle
génye Roland, aki máris sikeres üzletember, a jövő 
hónap 25-én megtartják az esküvőjüket. — Az 
angolok tapsolni kezdtek, Roland pedig büszkén 
mosolygott.

— Megragadnám az alkalmat, hogy én is beje
lentsek valamit. Miszerint én nem vagyok hajlandó 
feleségül menni Rolandhoz. Sem egy hónap múlva, 
sem máskor. Úgy gondolom, ebbe nekem is van 
némi beleszólásom. Csak ennyit akartam. — fejez
te be Betti.

Az angolok szörnyülködni kezdtek. Az apja 
berángatta Bettit a dolgozószobájába és lekevert 
neki egy pofont.

— Mit képzelsz, te kis elkényeztetett majom? 
Lejáratsz az üzlettársaim, meg a vőlegényed előtt? 
Az esküvő akkor lesz megtartva amikor én mon
dom! És nem szeretnék még egy ellenvetést halla
ni, mert kitagadlak a házból és nem vagy többé a 
lányomi Remélem világosan beszéltem! — kiabált

az apja és dühtől tajtékozva kiment és bevágta 
maga mögött az ajtót.

Betti úgy érezte el kell innen mennie, mert meg
fullad. Fogta a dzsekijét meg a táskáját és kiosont az 
utcára. Az egyik telefonfülkéből hívott egy taxit, majd 
beállt az egyik kapualjba és várt. A kocsi percek alatt 
megérkezett, a sofőr kiszállt és a lépcsőn felfelé igye
kezett. Betti villámgyorsan ott termett mellette.

— Az Isten szerelmére, be ne csöngessenl
— Ahogy akarja. Szóval maga hívta a taxit?
— Igen én. Menjünk már! — sürgette Betti a 

férfit.
— Tőlem mehetünk. — a férfi ugyanolyan 

udvarias mint a múltkor.
Amikor már bennt ültek a kocsiban, a férfi 

megszólalt:
— Nem zavarja, ha bekapcsolom a magnót?
— Ezt már egyszer megbeszéltük, ha jól em

lékszem. — mosolyodott el a lány.
— Jé, maga az? Nem is ismertem meg. — a 

férfi nagyon meglepődött. — Biztosan a sapkája 
miatt. Most hová megyünk?

— Mindegy. Amerra maga akarja. Csak el 
innen. — válaszolta a lány.

— Értettem. Egyébként itt lakik? Csinos kis 
palotácska. — jegyezte meg a férfi.

— Utálok itt lakni. Inkább élnék egy kis pa
nelban egyedül.

— Mert?
— Az sokkal jobb. Nem dirigál senki, egyedül 

vagyok. Csak magamra hagyatkozom.
— Én pont így élek. Alapjában véve jól megva

gyok.
— Komolyan? Milyen jó magának. — bukott 

ki hirtelen a lányból.
— Lehet hogy igen, lehet hogy nem. Zavarja, 

ha rágyújtok?
— Ez a maga kocsija. Azt csinál amit akar.
— Kösz. Tudok egy jó helyet. Van kedve be

szélgetni?
— Rendben. Maga vezet. — hagyta rá a lány.

(Folytatjuk)

D r. SOPRONI LAJOS
l ÜZEMÍ fŐORVOS ]
l foqUlkozÁSEqÉszsÉqüqyi vÁlklkozó

VÁlUlkozók RÉSZÉRE eIőzetes 
. ÉS idŐSZAkoS ORVOSÍ, AlkAllVIASSÁqi
§ vizsqÁLatot vÉqEZ
* a 89/1 995. VII. 14. KM rencJeIet aIapjáin. * 

TeIeíon: 493-422
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Kissék családja

Második alkalommal vett részt a család falu
napi családvetélkedőn, első alkalommal még keve
sebb sikerrel, az idei azonban meghozta számukra 
az első helyezést és a montain bike kerékpárt, a 
főnyereményt.

A család minden tagja részt vett a versengés
ben, kiegészülve Kiss Istvánnal, a nagypapával.

— Szinte elsőként neveztetek a vetélkedő
re, mi volt az oka a nagy lelkesedésnek? — 
teszem Jel az első kérdést az apukának.

— Én világ életemben vetélkedős fajta voltam, 
szerettem próbára tenni tudásomat, már gyerek
koromban a könyvtári és iskolai versenyeken is 
szívesen részt vettem. Jelentkeztem a Vágó István 
televíziós műsorába, ahol több válogatón is keresz
tül jutottam, amiért nem kerültem képernyőre az 
egy számomra kedvezőtlen időpont miatt volt.

— Hallottam, nagyon készültetek az idei 
családvetélkedőre, mi volt a véleményetek a 
színvonaláról?

— Nagyon szerettünk volna visszavágni a ta
valyi vereségért, ezért többször lapozgat lám az 
Algyő és népe monográfiát, mert ebből vártam a 
kérdések zömét. Apukáimat pedig azért szerveztem 
be, mert a régi dolgokról ő lényegesen többet tud. 
Próbáltam beleképzelni magam a kérdések össze
állítójának helyzetébe, észjárásába és ehhez igazí
tani a felkészülést. Az ópusztaszeri kérdések mégis 
nagyon megleptek. Voltak izgalmas pillanatok, de 
nagyon bíztunk magunkban, végig rendkívül szo
ros volt a verseny.

Alexandra nagycsoportos óvodás: több gyere
keknek szóló feladatot kér.

— Gondolom sokat olvastok, kíváncsi len
nék vannak-e kedvenc könyveitek?

— Én többször elolvastam a Svejket és külö
nösen szeretem Garcia Marqez: Száz év magány c. 
könyvét. Heli kedvence József Attila és Apollinaire, 
de szívesen olvas orvosregényeket és pszichológiai 
témájú könyveket.

— Mit csinál a család a szabadidejében?
— Szeretünk kirándulni, különösen fontos

nak tartom a magyar városok megismerését. Sok
nevezetes városba vit
tük el már a gyerekeket. 
Én ezt nagyon fontos
nak tartom, hogy elő
ször a hazai tájakat is
merjék már és azután 
utazhatunk külföldre.

— Remélem, jövő
re is találkozhatunk a 
családdal a vetélke
dőn?

— Igen, ugyanis a 
játék öröme az, ami eb
ben a dologban izgat, és 
szó volt egy őszi városi 
nagy vetélkedőről, aho
va már most szívesen 
benevezek.

V. zs.

A család tagjai: 
Kiss Zoltán, 

Kissné Gémes Helena, 
Kiss Alexandra, 

Kiss Bence

JÚLIUS
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Az 1996/97. nevelési évre a 185 férőhelyre 
216 gyermeket vettünk fel, ebből új óvodás 43 fő, 
a névsor az óvodai hirdetőn kifüggesztve található.

A régi óvodások részére a napközis térítési díj 
befizetése kivételesen 1996. július 9-én (kedden) 
7— 17 óráig. Fizetési időszak: július 8—július 26- 
ig; augusztus 26—szeptember 6-ig.

Az új gyermekek szülei részére 1996. au
gusztus 27-én 17 órakor szülői értekezletet tar
tunk az óvodában. Minden szülő megjelenésére 
számítunk.

Az új gyermekek fogadása szeptember 2-án 
(hétfő).

A napközis térítési díj befizetése augusztus 
28-án (szerda) 7— 17 óráig. Fizetési időszak: szep
tember 2—6-ig (1 hét); szeptember 9—október 6-ig 
(4 hét).

A nyár folyamán az óvónénik megkezdik a 
családlátogatásokat, a kölcsönös megismerkedés 
céljából. Fogadják őket bizalommal.

Az iskolai tanévnyitó ünnepély előtt az első 
osztályosok az óvodában gyülekeznek. Az évnyitó 
időpontját augusztus hónapban tesszük közzé.

Ahogyan az előző számunkban már hírül 
adtuk augusztus 18— 19—20-án amatőr te
niszversenyt rendezünk. E versenyen bárki 
részt vehet, nemre és korra tekintet nélkül, de 
nem lehet olyan személy aki versenyszerűen 
űzi ezt a sportágat. Nevezési díj is lesz, sze
mélyenként 1000 Ft. Ezt az összeget a bírók 
díjazására és a helyezettek elismerésére fordít
juk, természetesen gondolunk a nézőkre, szur
kolókra is, lesz hideg üdítő, sör, bor és aki 
megéhezik, főtt virsli is. („Jó idő esetén még 
tenisz is.”)

Természetesen saját ütőt és labdát min
denki hozzon. Augusztus 18-án 10 órakor 
kezdődnek a versenyek, és a nevezéseket e 
napon 9 óráig fogadjuk el. Nevezni Nagy Lász
lónál a teniszpályán lehet. Addig is lehet gya
korolni, mert a dicsőséget és az elismerést 
nem adják Ingyen, a pálya pedig bárki rendel
kezésére áll.

A verseny pontos lebonyolításával kapcso
latban a következő havi Hírmondóban fogunk 
részletes tájékoztatást adni.

CELLAÚAM- TESZT szűrővizsgálat 
a Faluházban 1996. július 11-én, csütörtökön 

1fy— 19 óráig

Meg akarja Vizsgáltam immunrendszerét7 Jelentkez
zen szűrővizsgálatra!

Az emberi szervezet morfológiai rendjét az im
munrendszer tartja egyensúlyban. Ezt az egyensúlyt 
nagyon sok külső és belső tényező megzavarhatja. 
Ezek például lehetnek daganatok, stresszhatások, 
kémiai anyagok és más környezeti ártalmak. Ennek 
az egyensúlynak a megbomlása, tartós felborulása 
elősegítheti a rosszindulatú daganatok kialakulását. 
A CELLADAM Cancer Research Group által kidol
gozott nagyon érzékeny eljárás képes ezt a felborult 
egyensúlyi állapotot kimutatni. Az eljárás vénás vér
vételen alapul. Az eredmények közlése orvosi konzul
táción történik. A teszt eredményét a vérvételt követő 
napon tudjuk közölni.

Hogyan értelmezzük a teszt eredményét?
A negatív eredmény (kódja: 600; 510) felel meg 

a normális esetnek, tehát ekkor az emberi szerve
zet immunrendszere megfelelő állapotban van. Ne
gatív esetekben újabb kontrollvizsgálatot — a rizi
kótényezőktől függően — fél év, egy év múlva java
solunk.

Labilis az immunegyensúlyi állapot 420 és

330 (határeset) kódszámú eredmények esetén. 
Ilyenkor esetleg ismételt vizsgálatot és orvosi kon
zultációt javasolunk.

A pozitív eredmény azt jelenti, hogy az im
munrendszer dinamikus egyensúlya, a vizsgá
lat időpontjában, megbomlott. Mivel az eljárás 
rendkívül érzékenyen detektálja ezt az állapo
tot, előfordulhat bizonyos esetekben, hogy 
egyéb betegségek (pl. vírusfertőzés, gyulladá
sos folyamatok, anyagcsere-betegségek, aller
gia) váltják ki a pozitív eredményt, de ilyenkor 
a 8— 10 nap múlva megismételt vizsgálat már 
negatív eredményt ad. A tartósan pozitív ered
mények azonban azt jelentik, hogy a szervezet 
rákbetegségekkel szembeni ellenállóképessége 
meggyengült. Az orvosi konzultáción a szűrő- 
vizsgálatra jelentkező személy anamnézise is
meretében javasolunk újabb kontrollvizsgála
tot, orvosi kivizsgálást, illetve kezelést.

Pozitív esetekben az orvos javaslata alap
ján lehetőség van CELLADAM terápia igénybe 
vételére. A CELLADÁM-cseppeket az Országos 
Gyógyszerészeti Intézet gyógyhatású készít
ménynek minősítette, amely a szervezet védő- 
képességét fokozza, és vizsgálataink alapján 
képes helyreállítani az emberi szervezet nor
mális immunegyensúlyi állapotát.

Egy diagnózis ára: 600 Ft.
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Megválasztjuk 

S Z X M 'Z -M & P  SZ'ÉÍFÉÍT  

1996. Július 27-én  
az Anna-napi háton.

J\'evezni minden 15  és z S  év közötti 

hölgynek ledet és érdemes. 

SZ versenyzők fürdőruhában 

és alkalmi ruhában jelennek meg 

a szakmai és a közönségzsüri előtt. 

'Részletes felvilágosítást 

a ‘Taluházban kérhetnek 

az érdeklődők.

'Díjazás: 10 000 HFt.

J\'evezési határidő: július 22. (hétfő)

HAVONTA 
Kirakodó Vásár

a Faluház parkolójában 
minden hónap második 

szombatján, délelőtt, 
(július 13-án)

Hozza el háztartásának 
feleslegessé vált 

darabjait.

Árusítási hely: 50 Ft/nap.

Algyői H írm ondó • A helyi önkorm ányzat lapja # M egjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 

Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária, Borbély János. 

Varga Levente, Karsai Lászlóné. Kis M lhályné. Zom bori Móni. Vígh Gabriella 

Levélcím : 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a SírC. Nyom dájában. 400 példányban.
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