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Csaknem ezer aláírás —  két nap alatt 

Atyyőn ezúttal a nép dönt

Két nap alatt 961-en írták alá Algyőn azt a 
kérdőívet, mely a település önállósodásának ügyé
ben döntő népszavazás kiírását kéri. Az íveket 
augusztus 13-án, kedden este vették át a faluház
ban a különválás lehetőségem gondolkodó algyői 
vállalkozók, tisztségviselők, értelmiségiek; és a 
péntek esti falugyűlésig annyi aláírás gyűlt össze, 
hogy a szegedi közgyűlésnek a következő ülésén ki 
kell tűznie a népszavazás időpontját. Ha a szava 
zást m ég az ősszel megrendezik, és a részt vevők 
többsége a Szegedtől való elválás mellett voksol, az 
algyőiek ismét egy önálló település lakóiként kezd
hetik az 1997-es évet.

Mint ismert, „Algyő nagyközség és Szeged m e
gyei város egyesítését” az algyői tanács 1972. szep
temberi határozata kezdeményezte; a döntés indo
ka az volt, hogy az olajrnező eredményesebben 
működhet, ha egy település területén üzemel... A 
különválást fontolgatók —  a helyi részönkorm ány
zat tagjai, vállalkozók, tisztségviselők —  úgy vélik, 
ha a kedvező döntés után a régi-új település az 
eredeti határaival jön létre, az új önkormányzat a 
helyi adóbevételekből körülbelül nyolcvanmillió fo 
rintot könyvelhet el évente. Ez több, mint amennyit 
jelen leg és a jövőben Algyőre, mint az egyik csatolt 
településre tud költeni.

A  különválást ellenző városi tisztségviselők azt 
mondják, ha Algyő önállóbban szeretne működni, 
m int eddig, nem szükséges szakítania a várossal; 
a csatolt településekre telepített alpolgármesteri 
irodák segítségével gyorsabbá válna az ügyintézés, 
és erősebb lehetne a képviselet. De vajon, ha a 
városi közgyűlésnek fontos a csatolt települések 
fejlesztése, miért nem hozta már létre azokat az 
alpolgármesteri irodákat —  kérdezik most Algyőn.

A  helyi részönkormányzat augusztus 16-án, 
pénteken falugyűlést rendezett, és e fórumon nem 
hangzott el olyan vélemény, mely helytelenítené az 
önállósodási törekvést. Felmerült viszont a kérdés: 
ha önálló önkormányzat lesz Algyőn, lesz-e plusz 
helyi adó? Többeket érdekelt, hogy a Volán milyen 
feltételekkel üzemeltetné tovább a buszjáratot, és 
m i lesz a már megkezdett csatornázással. A  tele
pülés önkormányzati képviselője, dr. Piri József 
elmondta: a falu lakossága a népszavazásig több 
szempontból, több szakmai fórumon tájékozódhat 
az elválás következményeiről és lehetőségeiről, így 
minden algyői választónak lesz elegendő inform á
ciója ahhoz, hogy a szavazófülkében megalapozot
tan dönthessen. Ugyanakkor leszögezte: ha a

nyolcvanmilliós évi helyi adóbevétel meglesz, nem 
lesz szükség új helyi adókra és a meglévők em elé
sére, és ju t pénz a megkezdett beruházások fo ly
tatására is.

A  falugyűlés —  némi vita után —  megválasz
totta azt az egyeztető bizottságot, mely a szegedi és 
algyői önkormányzatok közti vagyonátadásban Al 
győi képviselik. A bizottság tagjai: Borbély János, 
Gonda János, Karsai László, Mezei István, Molnár - 
né Vida Zsuzsanna, és dr. Piri József.

Idézet az algyői nagyközségi tanács 1972. 
szeptemberi határozatából: „Algyő Nagykö
zség Tanácsa —-figyelem m el az MSZMP köz- 
ségi csúcsuezetőségének határozatára, tag
gyűléseinek véleményére, a Hazafias Népf
ront Községi Bizottságának javaslatára, va
lamint a lakosságnak a falugyűléseken kife
jezett együttértésére — a 11/1971. /III. 31./ 
Korm. számú rendelet 14. § (1) bekezdésé
ben fogla ltak alapján eljárva állást fog la l A l
győ Nagyközség Szeged megyei várossal va
ló egyesítés mellett. A  községi tanács megál
lapítása szerint az egyesítés szükséges..."

A polgármester és a Hivatal 
mm támaszt akadályt

„Tovább fejlődni csak önállóm lehet*f

Mintegy negyven algyői köztisztviselő, vállal
kozó és értelmiségi gyűlt össze augusztus 13-án, 
kedden a Faluház előcsarnokában, a település 
különválásáról rendezett második, szélesebb körű 
beszélgetésen. A jelenlevők egyet értettek abban, 
hogy Algyőnek —  végigjárva a törvényes, ám erre
felé még újnak számító utat —  önálló önkormány
zatot kell alapítania. A  megbeszélés végén dr. Piri 
József önkormányzati képviselő kiosztotta a nép
szavazás kiírásához szükséges aláírások gyűjtőí
veit.

A  keddi megbeszélést a szervezők —  dr. Piri 
József és a részönkormányzat testületének tagjai
—  azért hívták össze, hogy a meghívottakon ke
resztül tájékoztassák az algyőieket arról, hogyan 
válhat külön Szegedtől a település, és várhatóan 
milyen feltételekkel működne a régi-új falu önkor
mányzata.

Dr. Piri József elmondta: a néhány héttel 
korábbi, e lehetőségről szóló fórum résztvevőinek 
többsége a különválás mellett voksolt; a képviselő
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e többségi véleményt ismertette Szeged polgármeste
rével és a megyei közigazgatási hivatallal, és mindkét 
részről korrekt hozzáállást tapasztalt. Mivel a megyé
ben hasonló leválásra még nem volt példa, a közigaz
gatási hivatal néhány jogi részlet tisztázása végett a 
Belügyminisztérium állásfoglalását kérte, ez meg is 
érkezett. Algyő korábban önálló település volt — egé
szen 1973. április 15-ig — ezért nem egy új község 
alapításáról, hanem az 1972-es községi tanácsi egye
sítő' határozat hatályon kívül helyezéséről dönt — vagy 
nem dönt — az algyői lakosság.

Ahhoz — mondta a képviselő — hogy a népsza
vazást kiírják, 84-2 érvényes aláírására lesz szükség; 
a szegedi jegyző által hitelesített íveken harminc na
pon át gyűJLhetik az algyői állampolgáiuk szándékáL 
jelző kézjegyeket a megbízottak. Ha a megadott időre 
sikerül leadni a megtelt íveket, a szegedi közgyűlésnek 
egy hónapon belül ki kell tűznie a népszavazás idő
pontját. A tervek szerint még októberben vagy novem
berben eldönthetik a szavazásra jogosult algyőiek, 
hogy akarják-e a különválást, vagy sem.

A keddi megbeszélésen elhangzott, hogy az önálló 
önkormányzat létrehozásának gondolata azután vető
dött fel, hogy bizonyossá vált: Algyő fejlesztésére az 
idén és a jövőben várhatóan egyre kevesebb pénzt tud 
fordítani a szegedi közgyűlés, Ugyanakkor ismert, 
hogy a területileg Algyőhöz tartozó ipartelep cégei több 
tízmillió forintot fizetnek évente, iparűzési adóként. 
Ha az algyői választók úgy döntenének, hogy Algyőnek 
ismét önálló településként kell működnie, az iparűzési 
adó, melyet a telep cégei az új önkormányzatnak fizet
nének, meghaladná a nyolcvanmillió forintot; ebből 
pedig a növekvő szociális kiadások finanszírozása 
mellett is jutna pénz a település fejlesztésére.

A hozzászólók közül néhányan kételkedtek ab
ban, hogy e népszavazás eredményes lehet, utaltak a 
tápéi példára; mások épp azt hangsúlyozták, hogy 
addig lenne érdemes megpróbálni az önállóvá válást, 
amíg nem születik egy olyan törvény, ami megnehezíti 
vagy lehetetlenné teszi az ilyen törekvéseket. Dr. Piri 
József elmondta: a szavazásig több falugyűlést is ren
dez a részönkormányzat, hogy minél szélesebb körben 
ismertté váljanak a döntéshez szükséges információk 
és mindenki, akit érdekel a település sorsa, választ 
kaphasson a kérdéseire.

úr. Piri József a tervekről

A csatornahálózatot bővíteni keli
A keddi megbeszélés után arról kérdeztük dr. Piri 

Józsefet, hogyan képzeli el egy önállóvá váló község 
önkormányzatának munkáját, és melyek azok a fel
adatok, amelyeket a közeljövőben meg kellene oldani, 
milyen terveken gondolkodhatna az új önkormányzat.

~  .....

— Mint minden önkormányzatnak, az új algyő
inek is lennének, illetve lesznek kötelező feladatai, 
melyekre állami normatív támogatást kap. E támo
gatásokból, valamint a helyi adóbevételekből, egyéb 
bevételekből összeállítja költségvetésének bevételi 
tervét, ezzel szemben pedig a kiadási előirányzatot: 
az óvoda, az iskola, az alapfokú orvosi ellátás mű
ködésének költségét, a szemétszállítás, a csatorná
zás, az ivóvíz-szolgáltatás árát. És ami ezen felül 
marad az a fejlesztésre fordítható: hogy ez az összeg 
pontosan mennyi, az ezután dől el. Az új polgármes
teri hivatal létrehozása is pénzbe és időbe fog kerül
ni; hiszen megfelelő szakembereket kell találnunk, 
pályázatokat kell kiírnunk. Az algyői polgárnak a 
változás némi küllségmegtakai Kassal jó i: hiszen 
nem kell Szegedre utazni, a hivatalos ügyek intézése 
végett, azonkívül minden, vele kapcsolatos döntés 
itt, helyben születik meg, rövidebb idő alatt. Azt, 
hogy milyen vagyon áll az új önkormányzat rendel
kezésére, hamarosan kiderül; mihelyt megkezdőd
nek az egyeztető tárgyalások. Azt azonban kimond
hatjuk, hogy a jelenleg érvényes szegedi helyi adó
tételek módosítása nélkül is jelentős bevételre szá
míthatna az algyői önkormányzat. Ez az adókulcs 
emelhető, de lehet sávos is — ami Szegeden egyelőre 
nem gyakorlat — ; tehát lehet a bevétel nagyságához 
is kötni az adó mértékét.

—  Melyek azok a problémák, feladatok, amelyek 
a közeljövőben megoldásra várnak?

A legfontosabb: az új építési telkek kialakítása: 
az utóbbi években nőtt az algyői telkek iránti igény, 
a szegedi önkormányzat pedig nem tudta kielégíteni 
ezeket a kéréseket. Emellett tovább kell bővíteni a 
csatornahálózatot, ha lehet, szaporítani kell a rákö
téseket. A már lecsatornázott utakon a kohósalakos 
burkolatot le lehetne zárni, ha mással nem legalább 
bitumenes perm ettel, más helyeken aszfalttal. 
Ugyanakkor úgy vélem, luxus fönntartani egy olyan 
rossz állapotú tornatermet, mely nem is elégíti ki az 
igényeket: sportcsarnokot kell építeni. Ez utóbbi 
terv persze ma még inkább álomnak tűnik. Ami az 
állampolgár számára megfoghatóbb: olyan átgon
dolt, helyhez kötött szociálpolitikai gondolkodásmó
dot kell meghonosítani az új hivatalban, mely azt 
eredményezi, hogy valóban a rászorulók részesülje
nek támogatásban. Ha lesz telkünk, ki kell dolgozni 
az építési támogatás rendszerét is. A legfontosabb 
az, hogy legyen egy költségvetés; melynek felhasz
nálásáról algyői képviselő-testület dönt.

—  Egy nemrég megszületett törvény nyomán az 
utóbbi időben számos területfejlesztési társulás, ta
nács jö tt létre. Ha Algyő önállósulna, mely régióhoz, 
társuláshoz közeledne?

— Nyilván, Algyő különválása nem jelent szem- 
behelyezkedést Szegeddel; a jövőben is több olyan 
feladat lesz, lehet, melyeket a várossal összefogva old
hat csali meg a település. Nyilvánvaló, nem fogunk 
önálló tűzoltóságot fenntartani, hanem a várossal kö
tünk erre a feladatra megállapodást. Természetesen, 
sokkal könnyebben teremthetünk más települések
kel, régiókkal kapcsolatot községként, mint város
részként.

s z e f t b m e e r :



Mennyien szavazunk?

Mint azt a falugyűlé
sen dr. P ir i J ó zse f e l
mondta, a hivatalos nyil
ván tartásban  a szegedi 
polgárok között n incse
nek számon tartva a sze- 
ged -a lgyőiek , csupán a 
postai irányítószám alap
ján  tudták megállapítani 
a legutóbbi önkorm ány
za ti v á la s z tá so k  elő tt, 
hogy akkor 4190 válasz
tópolgár élt Algyőn.

Ez azt jelenti, hogy a népszavazáson ahhoz, 
hogy érvényes legyen, legalább 2200 polgárnak 
kell részt vennie. Ha a részt vevőknek több mint 
50% -a az elválás mellett dönt, a hattagú bizottság 
megkezdheti a munkát.

Tény, hogy ezidáig Algyőn 1300-nál többen 
még nem mentek el szavazni: vajon az elválás vagy 
a maradás kérdése képes e jobban megmozgatni 
az algyőieket, m int a rendszerváltás?

M iért érdemes küiömJáhi Szegedtől)
B orbély  János: —  Úgy érzem, akkor lesz lehe

tőségünk arra, hogy valóban önállóan döntsünk a 
sorsunk felől, ha leválunk. Teljesen rossznak tar
tom a szegedi vezetést; mert húsz év óta nem 
tudtak intézményes formában építési telket b izto
sítani az Algyőn letelepedő vagy ittmaradó fiatalok 
számára; hiába van itt egy hat-nyolc hektáros, 
önkormányzati tulajdonú föld, képtelenek feltölte
ni és közművesíttetni. Lehet, hogy nem is akarják. 
Pedig a hivatalban száznál is több az igény! Most 
eldöntöttem, hogy a népszavazás eredményétől te
szem függővé, részt veszek-e ezután a közéletben. 
Ha továbbra is csatolt település maradunk, én nem 
folytatom tovább, lemondok a részönkormányzati 
képviselőségről.

A  szegedi polgárm ester vá lasztási program 
jában  szerepelt a csatolt telepü lések ügye, ezt 
azután elfelejtette, ami nem is csoda, hiszen 
egyre nehezebben m űködik a város is: néha 
150-nél is több napirendi pontot tárgyalnak és 
így sohasem  kerül sorra az, ami nekünk fontos. 
Igaza volt Beck Zolinak, am ikor azt m ondta n é 

hány évvel ezelőtt, hogy figyeljem  meg, az a l
győiek legfontosabb ügye a szegedi közgyűlésen 
m indig csak a századik lesz.

Lantos T ibor: —  Az a véleményem, hogy jobb 
ha m indenki saját maga intézi a dolgait, és ennek 
Algyő vonatkozásában is így kellene lennie. Az 
önállósodási törekvés azonban csak akkor lehet 
sikeres, ha m indenki akarja, ha a kételkedőket 
sikerül meggyőzni. Azoknak az embereknek, akik 
ezt komolyan gondolják, most hivatásként kell 
felvállalniuk az ügyet. Nem lenne jó, ha ez amiről 
most beszélünk, csak egy lehetőségként, vetődne 
fel; ha azok, akik kezdeményezték, nem folytatnák 
tovább a munkát.

Az önállóság szerintem m indenképp hasz
nunkra lesz.

Gorada János: —  Az algyőiek a 23 év alatt és 
után is algyőinek érezték, érzik magukat; a hely
ségnévtáblán a város nevét kötőjel fűzi a faluéhoz, 
ez a jel azonban inkább elválasztott, távol tartott 
bennünket Szegedtől. Ha leválunk, Szeged tovább
ra is a napfény városa marad; a városiaknak is meg 
kell érteniük, hogy a válás, ha bekövetkezik, nem 
Szeged ellen, hanem Algyő érdekében történik. Az 
alárendeltségi viszonyt a mellérendeltségi váltja 
fel, önkormányzat fog tárgyalni és együtt élni az 
önkormányzattal és ez a viszony sokkal több lehe
tőséget rejt magában. Sándorfalva, mely önálló 
maradt, nálunk rosszabb adottságokkal is bo ldo
gul, nekünk miért ne sikerülne?

Az algyőieknek tudniuk kell, hogy ha elszaka
dunk a várostól, a legtöbb hivatalos ügyben nem 
kell Szegedre bebuszozni, hiszen itt is lesz polgár- 
mesteri hivatal. Az eddiginél több munkahelyte
remtő beruházás valósulhat meg itt, új házak épül
hetnek.

A  jelenlegi rendszerben Algyő tulajdonképpen 
fut a pénze után; m indig csupán a töredékét kapta 
vissza annak az értéknek, amit az itt lakók adóként 
befizettek. Az algyőiek nincsenek tudatában an
nak, milyen előnyt jelenthet az önállóság, hiszen 
például mire az olajmező előnyt jelentett volna a 
település számára, már nem volt önálló. A lehető
ségeket azonban most is ki lehet használni.

Algyőn jelenleg 5 civil szervezet működik. 
A  legrégebbi az Algyői Nyugdíjasklub; a f ia 
talokat az AFE. az Algyői Fiatalok Egyesüle
te képviseli. Működik a Gazdakör, a Sportkör, 
nemrég pedig megalakult az Algyői Nőegylet. 
A  népszavazás eredménye e szervezetek mű
ködésére is hatással lesz.



Érdemes-e? Olvasói tevét
Az Algyői Hírmondó 

legutóbbi, Búcsú előtti szá
mában Varga Levente, a 
Faluház népművelője vitá

lis  indító cikket tett közzé. Az
írás az önálló Algyői önkor

át! mányzat megalakulásának
X  lehetőségéről szólt, és szer-
€1$ zője úgy érvelt, hogy első

sorban nem az önálló Al- 
győt m eg ille tő  ipar- 
űzésiadó-bevételért, ha

nem az önállóságért érdemes különválni. Mivel jóné- 
hány olyan községi önkormányzatot ismerek, mely 
csupán az állami költségvetésből élve, többmilliós 
forráshiánnyal küzd, válaszoltam az írásra. Az azóta 
lezajlott események —  megbeszélések, fórumok, az 
aláírásgyűjtés —  elavulttá tették írásomat; a vélemé
nyem azonban lényegében ma is az, hogy csak akkor 
érdemes önálló településként működni, ha az anyagi 
háttér biztosított. Továbbá, ha olyan polgármesteri 
hivatal alakul Algyőn, mely szakmailag képzett, az 
ittenieket ismerő emberekből áll. így nem fordulhat 
elő, hogy olyanok is részesülnek bizonyos szociális 
juttatásokban, akiknek igazából nincs rá szükségük.
■ Ha az algyőiek úgy tapasztalják, hogy a helyi hivatal 
jobban, hatékonyabban, gyorsabban intézi az ügyü
ket, megbecsülik az önállóságot.

Ha a nyolcvanmilliósra tervezett adóbevételből 
a polgármesteri hivatal megteremtése és a szociális 
kiadások finanszírozása után is marad pénz, és az 
a pénz a falu fejlesztésére, a megkezdett beruházás 
folytatására fordíttatik, tehát látszata is lesz az 
önállóságnak, biztosan senki sem akarja majd 
„visszacsinálni" a leszakadást. Az. önállóság léte 
ezentúl csupán hab lesz a tortán.

Az utóbbi napokban tőlem is sokan megkérdez
ték, mi a véleményem, érdemes-e megpróbálnia a 
falunak az önálló életet. Én pedig nem tudom, össze- 
tartóbb, jobb közösség volt-e a falu 1973 előtt, hiszen 
1972 szeptemberében születtem, abban az évben és 
abban a hónapban, amikor az ,A lgyő Nagyközségi 
Tanács" megtárgyalta és elfogadta az „Algyő nagykö
zség és Szeged megyei város egyesítésének kezdemé
nyezése" című határozati javaslatot. Nem tudom, 
megvalósul-e mindaz, amit föntebb leírtam. Mindenki 
maga dönti el, mennyire hisz benne.

Én úgy döntöttem, igennel azaz, az elszakadás 
mellett fogok szavazni; és kíváncsian várom, ho
gyan valósul meg mindaz, amit az algyői közélet 
szereplői terveztek.

Bakos András

K edves Leven te !

Elolvastam az A lgyő különválásával, illetve 
maradásával kapcsolatos írásodat, és egy kicsit 
meglepődtem, amikor azt olvastam, hogy „Nem 
anyagi megfontolásból kell leválni. A legfontosabb, 
hogy az algyőiek maguk irányíthassák a sorsukat 
és ne mások, máshol dönthessenek helyettük." 
Mivel írásodat vitacikknek mondod, hadd vitatkoz
zam veled máris: szerintem ugyanis elsősorban azt 
kell megvizsgálni —  megvizsgáltatni, hozzértő gaz 
dasági szakem berekkel hogy a különválás 
anyagilag kedvező lenne-e Algyő számára. És, ha 
a vizsgálat eredménye az, hogy anyagilag jobban 
járna ez a közösség, akkor érdemes folytatni a vitát 
a különválásról.

Kíváncsi lennék arra, hogy az olajcég ipar
űzési adója Algyőt gazdagítaná-e, ha különvál
nánk? Ha igen, mekkora az az összeg, amit most 
a szegedi önkorm ányzat ettől a vállalattól kap? 
Mennyibe kerülne egy önálló polgármesteri hivatal 
létrehozása; mennyi pénzt kapna az államtól az 
önálló falu költségvetésre? Es ami a legfontosabb: 
jutna-e pénz a működés finanszírozása mellett 
fejlesztésre: további útépítésre, a csatornahálózat 
bővítésére, sok más egyébre? Ha e kérdésekre 
pozitív választ kapunk, érdemes elgondolkodni a 
különváláson. Ha az derül ki, hogy anyagilag nem 
éri meg, nem érdemes erőltetni.

Azt írod, az lenne a legfontosabb, hogy az 
algyőiek m aguk irányíthassák sorsukat. Én ú j
ságíróként M akón dolgozom , de rendszeresen 
járom  a városkörnyék községeit; nap m int nap 
szem besülök a községi önkorm ányzatok anyagi 
gondjaival: a tizenhat itt lévő település közül 
csupán K iszom bor és M aroslele m ondhat m a 
gáének olyan költségvetést, m ely nem fo rrásh i
ányos. A  többi tizennégyben a képviselő-testü- 
leti ü léseken iskola- és óvodam egszüntetések
ről, tanárelbocsátásokról, a „pénzügyi források 
tim sózásáról” (copyrigh t by Búzás Péter polgár- 
mester, Makó) beszélnek. Nekem  fájna, ha A l 
győ első önkorm ányzati képviselő-testü letének 
és e lső  p o lgá rm esterén ek  az ön á llóvá  válás 
után ugyanilyen gondokkal kellene küzködnie.

Szerintem a legfontosabb kérdés, hogy vajon 
a különválás esetén lenne-e fejlesztésre fordítható 
pénze az új önkormányzatnak. Ha a válasz igen, 
akkor erről az igenről tájékoztatni kell az algyői 
választókat, és rájuk kell bízni a döntést.

Üdvözöl:
Bakos András
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„ V é g s e b e s s é g "

—  beszélgetés Németh Kálmánnal

Hangulatos kis étteremben került sor a be
szélgetésre. Riportalanyom minden kérdésre kész
ségesen adott választ.

—  Mióta do lgo z ik  buszvezetőként? — ez volt 
az első kérdésem.

—  Az igazi szakmám autószerelő, amit nem 
sokáig űztem. Sokféle munkahelyem volt, azelőtt, 
hogy buszozni kezdtem. Több mint 25 éve csinál
tam már.

—  H ogyan  kerü lt Algyőre, á fő n ök e i jó v o l
tából?

—  1970-ben költöztünk ki családi okok miatt, 
és a főnökeim azt mondták, hogy célszerűbb lenne 
itt próbálkoznom. Mert előtte úgy jártam  be Sze
gedre dolgozni, és ez napi két óra utazást igényelt, 
így kerültem az algyői járatra (de így sokkal több 
emberrel kerültem kapcsolatba).

—  M ind ig  ez t akarta cs iná ln i?
—  Soha, Igazából asztalos szerettem volna 

lenni, de ez nem jött össze. Autószerelőként azon
ban nagyon mostohák voltak a munkakörülmé
nyek. A  szabad ég alatt dolgoztunk, a hidegben, és 
legfeljebb egy papírt raktuk magunk alá. így baj 
lett a vesémmel, és úgy gondoltam, valami más 
állás után kéne néznem. A  buszvezetés az időjárás 
szempontjából nyugisabb, de idegileg nem kis 
megterhelést jelent. De csinálni kell, ha már ezt 
választottam.

—  S zere ti e z t cs iná ln i?
—  Ez egy relatív dolog. Nincs például két 

egyforma út, egy kívülálló számára úgy tűnhet, 
hogy ez halál unalmas lehet, pedig nem így van. 
Régebben színészeket, politikusokat, más híres 
embereket szállítottam, jól összeismerkedtem ve
lük és a mai napig köszönőviszonyban vagyunk. 
Más az, amikor a vezető egy-két embert szállít, és 
más az, ha napi ezret.

—  H ogy  viszonyulnak az em berek  Ö nhöz?
—  Van aki segít, de van aki ellenkezik. Érdekes 

módon nemcsak algyői járatot csinálok, hanem 
például dorozsmait is. Ott, ha előttem van egy 
kerékpáros, és tudja, hogy én ki akarom kerülni, 
az lehúzódik az útról. Algyőn ez nem jellemző. 
Inkább az, hogy be az út közepére, nehogymár 
elférjen a busz, pedig lehet, hogy a nagynénjét vagy 
a testvérét szállítottam éppen. Vagy például, e n 
gem ki kéne engedni a megállóból, lakott területen, j 
Ez sem igazán jellemző. És lehet, hogy legközelebb 
éppen az a valaki utazik velem és akkor ő szidja 
legjobban'azt a vétkes autóst.

—  Ha leh etn e , m it vá lto zta tn a?
—  Az elsőajtós felszállás nem egy komoly 

probléma. Sokak viszont annak veszik. Ez olyan, 
mint amikor a 60-as években megjelentek az ön- 
kiszolgáló boltok. Az emberek nem értették, hogy 
miért van két ajtó, és miért csak a bejáraton 
mehetnek be, és a kijáraton jöhetnek ki. A helyközi 
és távolsági buszon már. nagyon régóta csak az első 
ajtónál lehet felszállni és semmi probléma nincs. 
Ez sem bonyolultabb mint az önkiszolgáló bolt, az 
első ajtón lehet felszállni, a többi ajtón pedig le- 
szállni. Gondolom egy pár évtized, és ez is teljesen 
természetessé válik majd.

—  E lért e z z e l va la m it a T is za  Volán? G az
daságos v o lt  egyá lta lán ?

Valamit ki kellett találni, mert nagyon sok volt 
a bliccelő. Augusztus 14. óta azonban a bevétel 
több mint 20%-kal nőtt. Tőlünk ezt a főnökeink 
megkövetelik, alkalomadtán ellenőriznek is ben
nünket. Néhányan azért nem dolgoznak már ná
lunk, mert ezt nem vették komolyan.

—  M egéri e zek  szerin t?
—  Mindenképpen. Szigorítani is kellene, de azért 

a Volán próbálja rugalmasan kezelni ezt a dolgot. 
Például amikor ez a rendszer beindult, felmerült az a 
probléma, hogy babakocsival nem fértek föl a kisma
máit az első ajtónál. Beérkezett egy csomó panasz, 
mire a vállalat napok alatt átszereltette a kapaszko
dókat. Már vannak sofőrök, akik így is kinyitják a 
hátsó ajtót. Pedig inkább az első ajtón kellene, mert 
sok esetben mi magunk is szoktunk segíteni a kisma
máknak. Az utasok ugyanis elég közömbösek a másik 
emberrel szemben. Vagy például, amikor a fiatalok 
első dolga az, hogy leülnek, nem számít, hogy 70--80 
éves öregek, kismamák, vagy gyerekes anyák meg 
állnak. A mi korunkban nem volt ilyen, szinte szé
gyennek számított, ha nem adtuk át a helyet. Más 
világ volt akkor.

—  H ogyan  do lgoznak?
—  Háromféle műszak van. Az első az osztott 

műszak, amikor reggel fordulok négyet, utána ki
állók és délután fordulok még ötöt-hatot. Ennek 
úgy fél hét körül van vége. A második a délelőttös 
műszak, ami reggel 5-kor kezdődik és 11 óra után 
fejeződik be. A délutános műszakot szeretem a 
legjobban, mert az telik el leghamarabb. így tudok 
valamennyi időt a családdal is tölteni.

—  Vannak a Volánnál va lam ilyen  v izsgák , 
am ive l a tudást e llen ő rz ik ?

•— Féléven te vizsgázunk, ezek igazán bo
nyolu lt dolgok. Reflexvizsgálat, fizikai állapot



fe lm érése. Voltak fiatal kollégák is, akik elbuk- j  

tak az utóbb években. Elég, ha az em ber ily en 
kor n incs jó  passzban.

— Hogy lehet valakiből buszvezető?
—  Időnként indítanak egy tanfolyamot, össze

zárnak 2.0-30 embert, ez három hónapos. Régeb
ben 1 hónapos volt, és kellett hozzá teherautó-ve
zetési gyakorlat, mostmár elég a személygépkocsi 
jogosítvány is. Aki ezt végigcsinálta, utána jön a 
házivizsga, a vonalbejárás, a műszaki vizsgák. Ha 
valaki idejön egy személykocsi jogosítvánnyal, ak- \ 
kor kb. fél év múlva lehet belőle buszvezető, ha meg i 
is felel. !

— A vezetőnél mennyi jegy szokott elfogyni? j
—  Ez változó. Hétvégén sokkal több, van am i

kor egy tömbbel elmegy, ez 25 db, máskor nem 
annyira, inkább a reggeli és esti órákban. Picit mi 
is érdekeltté vagyunk téve ebben a dologban.

— Mit csinál szabadidejében?
—  Ezeregy dolgot, mondjuk nem nagyon tu

dom, mi az a szabadidő. Életemben sosem unat
koztam. Nagyon szeretek kertészkedni, nem elég, 
hogy kertes házban lakom, m ég Tápén van külön 
kertem. Szeretnék többet olvasni, mert arra nincs 
időm. Amikor beteg vagyok, akkor szoktam. Egy- 
egy hosszú munkanap után tv-nézés is olyan, hogy 
ott alszok el a tv előtt.

— Ön inkább száguldozni szeret az utakon 
vagy inkább tempósan haladni?

—  A  száguldozáson már túl vagyok, mikor én 
kezdtem vezetn i még nem volt sebességkorlátozás, 
és is mentem kocsival 160-at, ma már lehet, hogy 
nem is mennék.

Utoljára megadtam riportalanyomnak azt 
a lehetőséget, hogy arról beszélhet, amiről 
akar:

—  A  közlekedési morálról szeretnék beszélni.
Különösen a gyerekek részéről, sok baj van az 
utakon abból, hogy 6-8 éves gyerekek száguldoz- ! 
nak biciklivel keresztül-kasul, nem egy baleset ; 
történt már ebből. A  mi gyermekkorunkban meg- j 
tanították, hogy hol nem lehet játszani. Például a ; 
délutáni órákban a gyerekek ott játszanak a Csó
nak utcai buszfordulóban. Igaz, hogy mi vigyá
zunk, de a szülőknek is figyelni kellene, hogy hol 
játszik a gyerek. Az iskolákban is szorgalmazni ! 
kellene, hogy legalább fakultatív órákban legyen i 
szó a közlekedésről, mert ha így haladunk, drasz- ; 
tikus dolgok jöhetnek létre a közlekedésben. ;

— Köszönöm szépen a riportot. í
—  Én is köszönöm. I

Vígh Gabriella

Köm$ütár hírei
A nyári szünet után változatlan nyitvatartási 

idővel újra várjuk régi és leendő olvasóinkat. 
Szünet utáni újdonságaink:

• Baum: Helen doktorkisasszony
• Evelyn Marsh: Őrjítő szenvedély 
° Evelyn Marsh: Az álarc lehull
• A német juhászkutya
• Stefan: A halálnak nincsen neve
• Tolkien: Az elveszett mesék könyve
• Rendeli: A fátylas özvegy
• Dániellé Steel: A legszebb ajándék
• Danielle Steel: Öt nap Párizsban
■ Danielle Steel: Egyszer az életben
• Ellis: Az informátorok
• McClure: Trauma
• Berkesi: Vakvágányon
• Keyes: Bűnös-e Claudia?

M indig van valami, amiért érdemes hozzánk 
betérni.

Könyvtárosok

Iskolai hírek
A tanítás megkezdődik, de az iskolát bezárják. 

A hosszadalmas bürokratikus engedélyezési eljá
rás miatt szeptember elején kezdik építeni a Fehér 
iskola új wc-jét. Az építkezés ideje alatt az épületei: 
nem használhatjuk tanításra. Az oktatást a Sárga 
iskolában kell megoldani. Ide költözik az igazgató
ság is ideiglenesen.

Kérjük a szülőket, hogy problémáikkal ezen
túl a Kastélykert u. 60. sz. alatti épületben keres
senek bennünket. Tel.: 367-220.

150-160 cm rnagas hölgyekre menyasszonyi 
és koszoruslány-ruhát kölcsönzők.

Érd.: Bácska u. 10.
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Jé, jé ! öe mennyidet tesz több 
a pénztárcámban)

Nemrégiben Algyő 
ö n á lló s u lá s á ró l b e 

gy v „  szélgettünk egy isme-
j j  %  % rősöm m el, m egrökö-Jf <f§ fa  nyödésemre mindegy-

j.j' 'ivi re ez a kérdés hangzott
el megakasztva érvelé
semet.

Férjemmel már régóta értetlenkedünk azon, 
hogy ez a nagyszerű adottságokkal rendelkező fa
lu, amely immár nyolc éve nekünk is lakóhelyünk, 
miért akar Szeged külterülete lenni ahelyett, hogy 
kivívná önállóságát. Idén tavasszal nagy örömmel 
figyeltünk fel a leválási szándék jeleire, hiszen 
számunkra egyértelmű, hogy ez a lépés A lgyő szá 
mára csakis előnyös lehet.

—  Jó, jó ! De mennyivel lesz több az én 
pénz tárcámban ?

Előnyös és távlatokat nyitó, mert a helyi önálló 
önkormányzat a rendelkezésre álló, előreláthatólag 
a jelenleginél jóval bővebb pénzforrás felhasználásá
ról a falu érdekei alapján dönt majd és nem kell ver
senyeznie 1 szem képviselőjén keresztül a nagyváros 
más részeivel, lobbiznia érdekei érvényesítéséért.

—  Jó, jó ! De mennyivel lesz több az ért 
pénztárcámban?

Persze ehhez önbizalom és bizalom  is kell. 
Önbizalom ahhoz, hogy a falu, mi lakosok képesek 
leszünk egy olyan képviselő-testületet választani, 
amelynek Jószándékában, hozzáértésében megbí 
zunk majd.

Jó, jó ! pe mennyivel lesz több az én 
pénz tárcámban?

Bizalom nagyon kell, mert nem kis pénzekről 
lesz szó, hiszen a helyi adóból jóval több pénze lesz 
a falunak, nem beszélve más forrásokról. Lesz 
miből csatornázni, utakat építeni, parkosítani, is
kolát, óvodát, könyvtárat stb. fejleszteni.

—  Jó, jó ! De mennyivel lesz több a én pénz
tárcámban?

Nem értem. Az idegeimre megy már ez a kér
dés. Mi a probléma?

Ami a falunak jó, jó a lakosának, az egyénnek, 
nekem, neked, neki! Jó, mert egy fejlődő, szépülő 
településen élhetünk. Érezhetjük, hogy sorsunkat 
magunk irányítjuk...

Jó, jó ! De mennyivel lesz. több az én 
pénztárcámban?

Értem már! Az érdekel téged lehet-e nekünk la
kosoknak konkrét hasznunk az önállósodásból. Fel
tételezed, hogy lesznek olyanok akiknek lesz, azok 
alak közel vannak a húsosfazékhoz, (már csak így 
megy ez nálunk, magyaroknál a közfelfogás szerint) 
de te, aki egyszerű lakos vagy, szűkös jövedelemmel, 
részesülhetsz-e az előnyökből? Egyenlőre csak a 
pluszkiadásokat látod. Két buszbérlet havonta pár 
ezerré könnyebbé teheti a pénztárcádat.

Megértem, egyéni boldogulásunk, m egélheté
sünk nem lehet utolsó szempont a döntésnél, hogy 
akarjuk-e a falu önállóságát.

Hogy a pénztárcánk perspektívájából milyen 
konkrét előnyei lehetnek az önállóságnak, azt nem 
az én dolgom felsorolni. A  leendő polgármester és 
a képviselőjelöltek program jából úgyis kiderül 
majd.

De addig is gondoljuk végig, induljon meg a 
fantáziánk. A lehetőségeken törjük a fejünket, ne 
a kifogásokon.

Én azt sem érzem szükségszerűnek, hogy a 
beutazás Szegedre drágulni fog. A  leendő önkor
mányzat ügyességén tárgyalási szándékán múlik 
mindössze. A  Tisza Volánnak ugyanis teljesen 
m indegy kitől kapja a támogatást a járat fenntar
tására a szegedi vagy az algyői hivataltól. És az 
miért elképzelhetetlen, hogy egy vállalkozó ugyan
annyi támogatással még olcsóbban is megoldhat
ná a személyszállítást?

Könnyen belátható az is, hogy egy gondozott, 
fejlődő településen, ahol a szolgáltatások és az 
infrastruktúra színvonala növekszik, az egyéni va 
gyonunk, házunk, telkünk értéke is növekedni fog.

Ha majd a döntéseket ott hozzák, ahol a prob
lém ák jelentkeznek, és a következményeket is 
mindannyian (képviselőinkkel együtt) egyformán 
viseljük és a helyi igények kielégítésére helyben 
van meg a fedezet, biztosak lehetünk benne, a 
pénztárcánk is vastagabbra duzzad.

B erek  Á gota

Az FKGP algyői alapszervezete értesíti tagsá
gát, hogy soron következő taggyűlését 1996. 
szeptember 20 -án 19 órai kezdettel tartja a Fa
luházban. Érdeklődőket és szimpatizánsokat is 
szeretettel várunk.
Mindenki megjelenésére feltétlenül számítunk.

(Az algyői alapszervezet vezetősége)
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Rendhagyó tanéi/záw az iskolában

A Szeged -Algyői Általános Iskola rendhagyó mó 
don búcsúztatta a tanévet, melynek oka, hogy az 
algyői szülők létrehozták az iskola támogatását szol
gáló alapítványt. A  tanévzárón a vendégek bepillant
hattak iskolánk életébe. A több tucat rajz és praktikus 
munkadarab bármilyen kiállításon megállná helyét.

A  tanévzáró műsorban felejthetetlen élményt 
nyújtott a 3. osztályosok által előadott verses mese, az
5. b indiántánca (zenés gimnasztika), a 6. a osztályos 
lányok angol dala Captain Jack-re bemutatott tánca, 
egy 7. b osztályos kislány népdala, s végül, de nem 
utolsó sorban a hetedikes és nyolcadikos szavalatok. 
A  műsorszámokat összekötő szövegből megismerhet
te a hallgatóság az iskola tevékenységét, kiemelkedő 
tanulónk tanulmányi és sporteredményeit. Makán 
Erzsébet és Boldizsár Tamás 8. a tanulók egymást 
váltó konferálása is hozzájárult a műsor változatossá
gához, színességéhez.

Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik isko
lánk hírnevét növelik. Az alapítvány kuratóriuma 
által meghívottak közül sokan megtisztelték je len 
létükkel rendezvényünket. A  szülők állófogadással 
kedveskedtek a vendégeknek. Közös igyekezetün
ket siker koronázta. Az Algyői Részönkorm ányzat
tól és a MÓL Rt.-tői is kapott alapítványunk konk
rét anyagi támogatást, melyet örömmel és köszö
nettel fogadtunk.

Ugyancsak köszönettel tartozunk m inden 
közreműködőnek, szülőnek, tanárnak, diáknak.

A  tanévzáróból is látszott, hogy sokmindenre 
képesek vagyunk, ezért iskolánk csatlakozott egy 
nemzetközi szervezethez, a 4 H h oz . 1996. június 
18-án létrehoztuk az Algyői 4H Klubot, melynek 
legfőbb célja a vállalkozóvá nevelés.

Toborző

Az A lgyői Sportkör Kézilabda Szakosztálya 
Kézisu lit indít á ltalános iskolás korú fiúk szá 
mára. A szakosztá ly  vá lla lja  a gyerm ekek ed zé
sét és versenyeztetését.

Az első találkozót 1996. szep tem ber 6-án 
(pénteken) 17 órától az Olajos pályán tartjuk.

M indenkit szeretettel várunk.

Algyői Sportegyesület 
dr. Major József elnök úrnak

Kedves Elnök Úr!

Az Ősgyeviek Baráti Köre vezetősége nevében 
őszinte örömmel köszöntjük Önt, és a sportkör 
játékosait, valamint edzőit abból az alkalomból, 
hogy a labdarúgó csapat elnyerte az 1995/96. évi 
„m egyekettő” bajnoki címét és a következő idény 
ben már a megyei első osztályban játszhat.

Ezen levél aláírói, akik 40-50 évvel ezelőtt Algyő 
színeiben kergettük a labdát az akkori járási bajnok
ságban, szinte magunkénak érezzük a mostani sikert!

Szeretnénk remélni, hogy a csapat a magasabb 
szintű követelményeknek is eleget tud tenni a sikeres 
helytállásukkal öregbítik az algyői sportolók hírnevét.

M in dezekhez tisztes  eredm ényeket és jó  
egészséget kívánunk a sportkör játékosainak, 
edzőinek és vezetőinek!

Őszinte barátsággal:
H&arsai László  D om bi Gyula

e ln ök  titk ár

É p í t k e z ő k  f i g y e l m é b e l
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Hogyan lehet sorsot Választani?

—  Sokat utazunk barátainkhoz, rokonaik
hoz, meg csak úgy kirándulgatunk az országban. 
Az utóbbi időben Algyő leválása kapcsán olyan 
szemmel is nézzük az utunkba kerülő falvakat, 
hogy fejlődnek-e, milyen gyorsak a változások, és 
vajon miből futja a rend tartására és fejlesztésre. 
Legfrissebb tapasztalataink Kőszeghegyalja négy 
kis településéből valók. Ott kezdődik az Alpok 
keleti oldala, szép természetes környezet, sehol egy 
nagy gyár vagy üzem, hegyekkel, erdőkkel tagolt 
tájon kis parcellákat művelnek, nincs nyoma a 
nagyüzemi mezőgazdaságnak. Mind a négy fa lu
ban virágos házak, tiszta porták, gondozott utak, 
parkok, feldíszített szobor vagy emlékmű, rendben 
tartott közterület, és középületek. Üzlet, vendéglő, 
presszó, amennyi megél. A  helyieken kívül csak 
bakancsos turistát látni, az osztrákok is csak Kő
szegig mennek vásárolni.

—  A  közlekedés egy kicsit problémás most, 
mert éppen csatornáznak, m indenütt sebesség- 
korlátozás. Minden utca aszfaltos, úgy tűnik hogy 
az egész faluban elkészül a hálózat m ég az idén. 
Néhány utcában már befejezték a munkát, ott már 
kész az új aszfaltburkolat is. Nem lehet olcsó az 
egész, miből futja minderre?

—  Az önkormányzatok államtól kapott fe j
kvótáit kapják és a személyi jövedelem adó elmara
dott kicsi hányadát. Minimális saját bevételük van, 
de ezekből is ki tudtak szorítani annyit, hogy plusz 
egy kis megszerzett környezetvédelm i támogatás 
meg a háztartások csatlakozási hozzájárulása elég 
lett, megépülhet a csatornahálózat. A  közeli város, 
Kőszeg gázszolgáltató kirendeltségének vezetőjétől 
tudom mindezt, aki azt is elmondta, hogy már 
megkeresték ezekből a falvakból őket, hogy jövőre, 
vagy legkésőbb két év múlva szeretnék elkezdeni a 
gázvezeték építését is.

—  Szemmel láthatóan fejlődik m indegyik fa 
lu évről-évre. A  helyiek igénye szerint, az ott lakók 
saját jogán Járó apanázsából gazdálkodik egy olyan 
képviselő-testület, amelynek m inden tagja ott él 
ahol a választói. És m indegyik ugyanazt az előnyt 
vagy problémát éli át mint ott bárki más, ha jól 
vagy rosszul dönt.

—  Hazaérve hallom, hogy végre meghallgatta 
Szeged város képviselő-testülete a már hosszú 
évek óta tartó megalázó könyörgést, és a Fehér 
iskola „pottyantós" rendszerű wc-je helyett épülhet 
egy új egészséges wc. Szeptemberben kezdődhet a

munka, hajrá. A  dolog nem túl bonyolult, le kell 
zárni az épületet, a gyerekek tanárostul, cuccostul 
menjenek a többi épületbe, mert első az építés, a 
pénzt még az idén el kell költeni. Költözés, tömeg
nyomor, idegbaj. Ideális feltételei a tanításnak és 
tanulásnak.

Nyáron két és fél hónapig zárva van az iskola! 
Ezt nem tudják Szegeden? „Dehogynem kedves 
Algyőiek —  hallom előre a választ —  de nem volt 
még kész a város idei költségvetése, és egyébként 
is ott volt nekünk a híd, a belváros forgalma, a 
parkolás, a Dóm tér, és még sorolhatnánk. Most 
tudtunk csak sort keríteni —  így is soron kívül —  
az ilyen kicsi ügyekre. De higgyék el, nekünk Algyő 
is ... stb.”

M it lehet tenni? Belátni? Beletörődni? A  Dóm 
tér tényleg sokkal nagyobb mint egy külvárosi 
iskola budija...

Egy ideje azon gondolkodom, hogy vajon m i
lyen különbségek vannak a Kőszeghegyaljai falvak 
és Szeged között a nyilvánvaló földrajzi és Jellegbeli 
különbségeken kívül. Azt hiszem, egy lényegesre 
már rájöttem. Az ottani képviselő-testület tévedé
seit és rossz döntéseit olyan módon mint a szegedi 
testület az algyői iskola wc-je esetében. Egy község 
önkormányzatának ugyanis nincs annál fonto
sabb ügye, mint hogy az iskolájában megfelelő 
színvonalú legyen minden helyiség. Abban is b iz
tos vagyok, hogy egy ottani képviselő könnyen 
megkapja például a szomszédjától, ha ilyen dön
tést hoz, hogy: „Mi van komán? Átaludtátok a 
tavaszt, meg a nyarat?” Ez nem túl durva m egjegy
zés, de nagyon rosszul eshet, ha a fél falu ezen 
röhög.

Egy szegedi képviselőt viszont az sem érintené 
különösebben, hogyha az algyőiek mondjuk a rá
dióban vagy a városi televízióban lehülyéznék. 
Mert ugye a nagy kérdésekben jól döntött, a kicsik
ben meg hibázhat az ember.

Ez itt a lényeg!
Egy perem kerületnek helyzetéből adódóan 

csak kicsi ügyei lehetnek, és azokkal lehet nem 
elég alaposan foglalkozni. A  peremkerületeknek ez 
a sorsa mindenütt.

Ha ezt választják az ott élők.
Mert választhatnak.
Úgy hallom hamarosan választunk.

K iss T ib or
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AFE-hirek

Immáron második alkalommal rendezett az 
A lgyői F iatalok Egyesülete strandröplabda-ver
senyt az algyői strandon. A tavalyihoz képest keve
sebb volt az induló csapat, de a verseny színvona
lára most sem panaszkodhattak azok, akik kiláto
gattak a Tisza-partra. A  verseny végeredménye:

1. hely: Piti Ferenc— Hajnal Attila
2. hely: Kövesi Illés— Molnár Áron
3. hely: Juhász Norbert-—Udvari Flavius 

Köszönjük a Netti abc támogatását.

Bajorországban

Bizonyára sokak számára ismeretes, hogy a 
közelmúltban csoportos látogatást tettünk újdon 
sült barátainknál, Bajorországban.

—  Hogy hogyan jutottunk oda? Erről önkén
telenül is a Beatles együttes ju t eszembe, amikor 
első amerikai turnéjuk alkalmával arra a kérdésre, 
hogy hogyan jutottak ki, így válaszoltak:

—  Egyszerűen! Grönlandnál balra fordultunk.
Fiégi igazság, hogy két pont között a legrövidebb

út az egyenes. Mégis, nemzetünk nagy kormányosai 
egymás kezéből a kormányt hol jobbra, hol bcilra 
rántották ki. Jelenlegi helyzetünket pedig a legegysze
rűbben úgy határozhatnánk meg, hogy ha 45 évig 
cikk-ben voltunk, akkor most egész biztos, hogy cakk- 
ban vagyunk. Igaz, ezekkel a fűrészfogakkal annyi időt 
veszítettünk, hogy alá az egyenes utat választotta, 
annak már a kipufogófüstjét szagolhatjuk.

Tehát ezek után én is bátran állíthatom, hogy 
úgy jutottunk ki Bajorországba, hogy Moszkva 
után jobbra fordultunk.

Több éve már, hogy szabadon utazhatunk 
nyugati országokba is. Mégis ez a négy nap amit 
ott tölthettünk, több volt, m int turisztikai látvá
nyosságokra való rácsodálkozás. Az, hogy Bajoror
szágról beszélek az nem véletlen. Egészséges, egy
séges nemzeti öntudatukat, őseikhez, múltjukhoz, 
kulturális és vallási tradíciójukhoz való ragaszko
dásukkal érték el. Fegyelmezettek, segítőkészek, 
tudatosan jóra törekszenek. Munkájukat a terv- 
szerűség, pontosság és a szorgalom jellemzi. Óvják 
saját és mások értékeit. Szeretik, védik és gondoz
zák környezetüket. Kertjeik, gyönyörűen faragott 
balkonjaik ezer színben pompáznak. V irág m inde
nütt. Utszélen, járdaszigeten, kerítésen kívül, és 
belül. Utcán bezáratlan autók, iskola előtt kerék
párok, mezőn kinnhagyott, becsom agolt takar
mány, és még lehetne sorolni.

Látszatra ugyanolyan emberek mint mi, és 
mégis micsoda különbség van mindennapi éle
tünkben. Az értelmes napi elfoglaltság után, még 
ju t idő és energia a szórakozásra, a közös együtt- 
létre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Szeretik 
a jó ételeket, a jó  italokat, a híres bajor söröket 
(mértékkel). Eibben már mi is utolértük őket, vagy 
talán előrébb is jártunk. Már- ami a mértéket(len- 
séget) illeti. Hogy a m unkában mi az amit máskép
pen csinálnak? Arról röviden nem lehet beszélni, 
ezt látni kell.

Most kb. 60 személy utazhatott ki, többnyire 
azok akik az előző alkalommal fogadtak vendégeket. 
Ez az összlakosságot tekintve .1%. Nem valószínű, 
hogy a többi 99% is ki fog jutni, de úgy érzem, hogy a 
két település közötti barátság olyan mértékben meg 
lett alapozva, hogy megfelelő érdeklődés esetén bárki 
számára tovább bővíthető. Sajnos további ígéretekben 
most nem bocsájtkozliatok annak ellenére sem, hogy 
a bővítés lehetőségét már mindkét oldalról boncolgat
tuk. Hiszen településünk nagy döntés előtt áll, státu
szának megváltoztatását illetően. Hogy ezt a kérdést 
az esetleges új vezetés hogyan fogja kezelni az már rá 
fog tartozni. De mindenesetre kár lenne az eddig elért 
eredményeket félredobni. Egy biztos. Az emlékek és 
még úgy gondolom nagyon sok családi és személyes 
barátság meg fog maradni. A  politikát meg legyőzi a 
kultúra, aminek azóta tanúi is lehettünk:

Ahogy hazaértünk pár nap múlva 100 bajor
—  többségükben Lindenthaler Táncegyüttes tagjai
—  érkezett a Szegedi Ünnepi Hetekre. Hagyom á
nyőrző tánckulturájukból több helyen (Ópuszta
szer, Szeged, Algyő) adtak ízelítőt nagy sikerrel.

Abúcsúzás is a további találkozások rem ényé
ben történt.

Mi hisszük azt, hogy hagyományainkhoz h í
ven jó  vendéglátók voltunk, azt viszont tudjuk, 
hogy ők is azok. A kiutazás teljes mértékben saját, 
költségen történt. Az ottani ellátásunkról, étkezte
téseinkről, üzemlátogatásokról, a csodálatos A l 
pok megtekintéséről, esti táncos mulatságokról, a 
finom sörökről egyszóval mindenről ők gondoskod
tak m indenki teljes megelégedésére. Hálás köszö
net érte. Utazásunk oda és vissza is nagyon jó 
hangulatban telt el.

Hazaérkezésünkkor szinte sajnáltuk, hogy el 
kell válnunk. Meggyőződésem, hogy bármilyen 
összetételű is egy csoport ilyen és hasonló közös 
programok alkalmával feloldódnak azok a feszült
ségek, amelyek az itthoni hétköznapi kapcsolatok 
közé ékelődnek. Egyszerűbbé és érthetővé válnak 
a gondolatok egyéni és közös proglémák megoldá
sában is. Ha másért nem is, ezért megérte.

Bakos J ó zse f

ÖZE3PTEM BER!
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Magyar rapszódia

H ernádi Gyula és Jancsó M iklós M agyar 
rapszódia c. film ből az egyik dalbetét részletét 
idézzük.

V ízsz in tes : 1. A  beküldendő első része. 17.
Úr németül. 18. Vés. 19. Fiú angolul. 20. Az egyik 
rom án focista az NB I-ben. 21. ... Pelin —  bolgár 
író. 22. Az egyik m esterséges nyelv. 23. ... je len ti
—  Radó Sándor műve. 24. Ez a fogas finom, 
ízletes! 27. Barázdabillegető. 28. Növény része. 
29. Verne kapitánya. 30. Zárszerkezet, de szövet
ségi kapitány is vo lt (Károly). 31. Napenergiát 
villam os energiává átalakító energiaforrás. 33. 
Kenyérsütéshez használt kelesztő anyag. 35. Ju
goszláv légitársaság. 36. Tétel, elm élet. 37. N it
rogén, kálium. 38. A  beküldendő m ásodik része. 
41. A  földre pakol. 42. Vércsatornája. 44. Szabol
csi falu. 45. Éles hangon kiabáló. 46. Ügyvéd 
neve előtt áll. 47. Játszm a a teniszben. 49. Nagy 
edény. 50. Ételízesítő. 52. Kötőszalag. 53. Kiváló 
színészünk volt (Lajos). 54. Ú j-Zéland őslakos 
népe. 58. Ego. 60. Sofőröknek ilyen vizsgát kell 
tenniük (röv.) 62. Angol férfi becenév. 63. Bartók 
műve, de Jancsó-film  címe is. 67. Falnád. 70. 
Radon. 71, Határozórag. 72. Tévesen jegyző. 73. 
Elza egynemű betűi. 75. Hajat v. füvet vágat —  
az első betű nélkül! 77. A  beküldendő- harm adik  
része. 82. Japán m agnómárka. 83. Á llóvíz. 84. 
Á llókép. 85. B ibliai nagy próféta, m egjövendölte 
a Messiás eljövetelét.

Függőleges: 1. Kívánni, óhajtani. 2. Ránc. 3. ...
patria et libertate. 4. Területmérték. 5. Ízesít, fűszerez.
6. Lassú ütemben haladó ló. 7. Nióbium. 8. ... Keni- 
csiro japán karmester. 9. Fejet levágó. 10. Olasz 
autótípus. 11. Meghalt. 12. ... Bernstein zeneszerző. 
13. Malgas főváros. 14. Ám. 15. Karjaikkal egymást 
átfogó (pl. házaspár). 16. Birkozóbajnokunk (András). 
23. Ilyen keszeg is van. 25. Régi súlymérték. 26. Jód, 
foszfor. 29. Őszi hónap röviden. 32. Spanyol, norvég 
autójel. 33. Régen ezért börtönbe csukták az embert 
(KMK). 34. Középen összeállít! 36. Magad. 39. A  sejtek 
lassan elpusztulnak, fokozatosan megszűnnek. 40. 
Római 50, 100. 41. ... Angeles. 4-3. ... Kázmér regény
alak. 48. ... porcelán, az első betű nélkül. 51. Lengyel 
üdülőhely. 54. Háziállat, jószág. 55. Állatlakás. 56. 
Szófajod, de kiváló színészünk neve is fordítva (Ist
ván). 57. Német város. 58. Felkel. 59. A  Bibliában 
Ruth anyósa (Ruth 1-4.). 61. ... Ekberg svéd színész
nő. 64. Libanoni, olasz, thaiföldi autójel. 65. ... Gees. 
66. ...-Tin-Tin. 68. Lemetsz. 69. Tudja. 74. Utolsó 
betűnk kiejtve. 76. Ősvezér. 78. Spanyol, osztrák 
autójel. 79. Japán játék. 80. Határozói igenév képzője. 
81. Zelk Zoltán.
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