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M agyarországon 1991. m ájus h to t  
199$. október 2§4q éB  település Vált önéi- 
tóvá. iz ek  között Veíi Berente. Korábbi szá
munkban már irtunk a berenteiek önállóso
dási törekvéseiről, most a  szavazás Végered
ményéről is beszámolhatunk. Kiollózott c ik 
künk Kazincbarcika hely i lapjában jelent 
meg.

A berent£i&k megtették</
m dm lépéseket

Csöndes, tavaszi vasárnap délután au
tóztam Berente felé kollégámmal. Nemigen 
van ilyenkor forgalom, nyugodtan kerülget
hetjük a kátyúkat a „faluba" vivő úton. Be- 
rentén azonban a szokásosnál nagyobb a 
mozgás, emberek állnak meg kis csoportok
ban az utcasarkokon, az iskola előtt, hogy 
megbeszéljék, hogyan döntöttek.

Nagy nap volt március 10-e a berentei
ek életében: dönteniük kellett, Kazincbarci
kával, vagy nélküle képzelik el a további 
életüket. Az Általános Iskola — arnely más
kor is központi, összefogó szerepet tölt be j 
Berentén..- most nem gyerekzsivajtól han
gos, meglett férfiak csoportja tárgyalja az 
eseményeket. Köztük van Szabó Barnabás 
is, aki az egész folyamat szervezője, és a 
néhány nappal ezelőtti falugyűlés szószóló
ja is volt.

..- Arról van szó, hogy Berentének a jö
vőt illetően — kezdi Szabó úr - azokkal a 
gondokkal kell foglalkoznia, amelyek meg
valósítása eddig elmaradt: gázbevezetés, vi
lágításhálózat, útkarbantartás, csatornahá
lózat javítása, hogy csak a fontosabbakat 
említsem. Ezernyi a probléma, ezzel kell 
kezdeni, hogy megoldást találjunk. Annyit 
lehet biztosan tudni, hogy ha a. berentei 
önkormányzat megalakul, akkor az itteni 
néppel összefogva sorrendbe rakja azt, hogy 
mit és mikor tud véghezvinni, vagyis elin
dul egy önálló, normális élet. Nem akarunk 
mi bántani senkit, de bizonyos mértékig kö- 
nyöradornányból éltünk. Nem tudtunk ter
vezni, nem tudtunk gondoskodni a saját 
népünkről. Pedig ez a mi feladatunk.

Jönnek-mennek az emberek, büszkén

vonulnak a szavazófülkébe. Fiatal család 
gyerekkel, húszéves tanulófiú, és termé
szetesen az idősebbek.

A szavazatszedő bizottság tájékoztatása 
szerint kora délutánig közel hatszázan je 
lentek meg a 800 szavazásra jogosultból. 
Leginkább a kora délelőtt volt forgalmas. 
Megható volt — mondják — , hogy a bottal 
is nehezen járó öreg bácsi is elbotorkált, 
mondva, neki szavaznia kell! Mozgó urná
val 16 helyre kellett menni, olyan rossz 
utakon, ahol térdig jártak a sárban. A leg
öregebb szavazó 1904-ben született, ő is ra
gaszkodott ahhoz, hogy leadhassa a voksát. 
Fiatal embereket állítunk meg: miért tartot
ták fontosnak, hogy eljöjjenek szavazni.

— Berente mindenféleképpen jobban 
fog járni szerintem — kezdi egyikük — , azt 
hiszem ezzel a polgármester úr is tisztában 
van. Én először nem voltam teljesen a levá
lás mellett, meg is lehetett volna egyezni 
talán, Aztán amikor Szabó Barnáéit elindí
tották az egészet, azt mondtam, hogy most 
már vigyék is végig. Azért mentem el és 
szavaztam, a leválás mellett, mert tudom, 
hogy csak jobb lesz így Berentének.

A falugyűlésen, ~~ bár nem így kellett 
volna viselkedniük a berenteieknek, hanem 
végighallgatni a polgármestert — sokan 
döntöttek. A héten megkaptuk a KÖZELET 
újságot, amelyben a polgármester úr leírta, 
amit; ott elmondott, de szerintem már ké
sőn. Bedobták mindenkinek a postaládájá
ba, de sok olyan dolog van benne, pl. a 
patak befedése, amellyel 40 éven át senki 
nem törődött. Leírta, hogy mit kell korsze
rűsíteni. De miért most, és nem akkor, 
amíg együtt voltunk?

— Azért jöttem el szavazni, mert. a falu
nak mindenképpen jobb lesz, ha szétvá
lunk — folytatja a másik fiatalember. — A 
jelenlegi polgármester szerintem rosszul 
politizált. Itt most nagyok a remények, so
kan azt hiszik, hogy 2-3 év alatt föllendül 
a falu, de ehhez hosszú idő kell. Ettől biz
tos, hogy jobb lesz nekünk, mint ami eddig 
volt. Vannak tanult embereink, ha azokat 
össze tudja tartani a falu, meg fogjuk olda
ni a gondjainkat. Az első lépéseket minden
esetre megtettük.



BUSZKÖZLEKEDÉS LEHETŐSÉGEI
OLVASÓI LEVÉL

Kiemelt helyet foglal el az Algyő stá
tuszával kapcsolatos vitában az Algyői: 
Szegeddel összekötő buszjárat jövője. 
Természetes is ez, hisz sokan vannak, 
akiknek sorsa összekötődik a Szegedre 
való bejárással. Ha ez a lehetőség meg
szűnne vagy korlátozódna, de ha csak 
egyszerűen drágábbá válna, sok család 
rosszabb helyzetbe kerülne, mint ami
lyenben. most van. Ezért Algyő leválása 
esetén feltétlen megnyugtatóan kell ren 
dezni ezt a kérdést. Szeged város költ
ségvetésében eddig a VOLÁN követelésé
re meg volt a fedezet arra, hogy a 32-es 
járatot minden évben, támogassa.. Erre az 
önálló algyői önkormányzatnak: is lehető
sége lesz.

Ezek után. m eg kell fogalm azn i a 
buszközlekedéssel kapcsolatos 3 legfon
tosabb elvárást:

i®’ A járatsűrűség maradjon, esetleg nőj - 
jön.

u®* A végállomás kerüljön vissza a Mars 
térre.

ic$r A. buszközlekedés ne legyen drágább, 
mint a mindenkori szegedi.

Most vegyük sorra az önálló Algyő ke
zében milyen lehetőségek, vannak arra, 
hogy mind a három elvárásnak eleget te 
gyen:

1. A  he ly  y á ra t és a h e ly k ö z i já r a t  
á ra  k ö z ö tt i  kü lönbség k om pen zá lá sa . 
Eszerint a megoldás szerint a közlekedés 
szempontjából minden marad a régiben. 
Maga a kompenzálás alapjában véve két

formában valósulhat meg. Egyrészt a bu
szokat közlekedtető cég részére, más
részt közvetlen az algyői utasoknak.

.2. Szerződéses já r a t .
A szóba jöhető partnerek: TISZA VOLÁN 
Rt., Szegedi Közlekedési Társaság, MO- 
BILGAS stb.

3. Az A lg y ő i Ö nkorm ányza t sa já t 
vagy tá rs u lt vá lla lk ozá ssa l m aga  o ld 
ja  m eg k öz lek ed ésé t.

Hogy végülis melyik megoldás lesz a 
végleges, az leginkább az algyői lakoso
kon múlik, de az is, hogy kell-e egyálta
lán új megoldást keresni vagy inkább 
Szeged belátására legyen a közlekedés 
bízva.

A tisztábban látás érdekében m eg
kértük a TISZA VOLÁN-t, adjon tájékoz
tatást arról, hogy miként tudnák Algyő 
közlekedését helyközi járatként megolda
ni és mennyiért. Természetesen ezekbe 
az adatokban semmilyen kompenzáció 
nincs beépítve.

Végezetül egy tévhitet szeretnék el
oszlatni: vannak, akik szerint már a jövő 
hónaptól drágább lesz a busz. Ez nem 
így van. A népszavazás sikere esetén 
1997. július 1-jéig vagy 1998. január 

míg az önálló algyői önkormány
zat meg nem kezdi működését, marad 
szegedi tarifával, helyijáratként az algyői 
busz.

díjtáblázat a következő oldaton olvasható!

IICTÜE KESÖNKBE A SORSOHKAT!

o k t ó b e r !
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Algyő...Csónak u. Algyő óvoda— Községháza Algyő— Téglás u. A lgyő—VÁ. Bej. út

Szeged, Mars tér 10.1— -15 km 10,1— 15 km 10,1—-15 km 10,1— 15 km

Postás Műv. Ház. 10,1— 15 km 10,1— 15 km 10.1— 15 km 5,1— 10 kin

Retek u. 10,1— 15 km 10,1— 15 km 5,1— 10 km 5,1— 10 km

Budapesti krt. 10,1— 15 km 10,1— 15 km 5.1— 10 km 5,1— 10 km

Diadal u. 10,1...15 lem 5,1— 10 km 5,1— 10 kin 5,1...10 km

Baktói csatorna 5,1— 10 km 5,] — 10 km 5,1— 10 km 5,1...10 km

Favilla 5,1...10 km 5,1— 1Ö km 5,1— 10 km 5,1— 10 km

Felszabadulás tsz 5,1..-10 km 5,1— 10 km 5,1— 10 km 5 km-es övezet.

Nógrádi tanya 5,1— 10 km 5,1— 10 km 5 km-es övezet 5 km-es övezet

MÓL Rt. központ 5,1 10 km 5,1 — 10 km 5 km-es övezet 5 km-es övezet

5 km*es övezet menetjegyár: 42,— Ft; dolgozói bérlet: .1690, — Ft; tanulóbérlet: 210,.-  Ft:.
5,1—10  km-es övezet menetjegyár: 56,—- Ft; dolgozói bérlet: 2420,—  Ft; tanulóbérlet: 290,—  Ft. 

10,1— 1.5 km-es öveaset menetjegyár: 76,—  Ft; dolgozói bérlet: 3370,—  Ft; tanulóbérlet: 400,— Ft.

Varga Levente

Jé így, ahogy tfantt

Sajnos igazuk van azoknak az, embereknek, 
akik azon bosszankodnak, hogy jön a rossz idő és 
annak ellenére, hogy ők már régen befizették az 
utak építéséhez szükséges pénzt, mégis sárban 
kell bejárniuk az utcájukba.

Ez a példa is azt mutatja, hogy milyen a Város
házáról irányítani a várostól 15 km-re fekvő település 
munkáit. 1996 márciusában döntött az algyői részön
kormányzat úgy, hogy egy bizonyos pénzösszeget rá
fordít a település kohósalakos útépítésére.

A  gyakorlat azt bizonyítja, hogy ezeket a mun
kálatokat, ha Algyőn döntenek kettő hónap alatt 
el lehet végezni, tehát június végére készen kellett 
volna lenni az utcáknak.

A szegedi Városgondnokság megrendelte a 
terveket. Az engedélyezett terveket csak szeptem
ber közepére tudták átadni az algyői részönkor
mányzatnak. Elméletileg a munkákat el lehetne 
kezdeni, de mint az a helyszínen kiderült, gyakor
latban mégis meg kell állni, mert a szennyvízcsa
torna aknái magasabban készüllek, mint amiket 
az útépítési engedélyek lehetővé tesznek.

Ezeket az aknatetőket le kell bontani, illetve 
majd a tervezett szintre visszaállítani (cca. 20 db 
20— 25 cm magás). Tekintettel arra, hogy a csator 
nahálózat műszaki átadása óta nem telt el egy év, 
ezért csak a Vízmű Kft. végezheti el a munkálato
kat. Ez nagy veszteséget és időeltolódást okoz, 
kivitelezőknek, a türelmetlen lakóknak és az ön- 
kormányzatnak egyaránt.

Hasonlóan sikerült a „Fehér iskola" kivitelezé 
se is, amikor megkezdődött szeptember 2-án a 
tanítás, felvonult a kőműves brigád is, hogy meg
kezdje az átalakítást, amit a nyári szünetben kel
lett volna elvégeznie.

Harmadikként ide tartozik még, hogy az adó
fizetők pénzén „KUKTOR" területén megépített új 
mázsaház sincs üzembe helyezve. Arra várunk, 
hogy valaki Szegeden döntsön arról, hogy kié lesz 
az üzemeltetési jog. Elképzelhető, hogy még jövőre 
is erre várunk.

A felsorolt tények is azt bizonyítják, hogy ez az 
állapot tarthatatlan. A helyi problémákat csak he
lyileg lehet orvosolni.

Ax önállósulni akaró polgárok

OKÍÓBEgJ
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Együit fMgij külön)

Ki ne kényszerült volna rá életében legalább 
egyszer, hogy ítélőképességének legfelső határán 
felelős döntést hozzon, önmagára vagy családjára 
vonatkozó fontos kérdésben. Ha netán mégis akad 
na ilyen, akkor az legyen nyugodt mert ez az írás 
nem neki szól.

Annak sem szól, aki annak ellenére, hogy ez 
már a második példány amit ingyen házhoz juttat 
az önkormányzat — mégsem veszi a fáradtságot 
arra, hogy elolvassa. Félre értés ne essék, nem az 
olvasottság). INDEX-em kedvezőtlen alakulása mi 
att aggódom. Sokkal inkább azért, hogy az értel
mes többség fel tudja-e mérni, a döntés felelősségét. 
Felül tud-e emelkedni kicsinyes, rosszindulatú ál
hírektől kövérre duzzadt fantáziáján.

Aggódom azok lelkiismeretéért, akik fogadat- 
lan prókátorként most mindent megtesznek a le- 
vállás megakadályozása érdekében. Hogyan fogják 
magukat érezni szűkebb körükben, ha idővel rá
jönnek, milyen történelmi lehetőségtől fosztották 
meg önmagukat, családjukat és barátjukat.

Igaz, az Ő nevük nem marad meg úgy a köz- 
tudatban mint azoké akik az ellenkezőjét vállalják 
fel, kicsit nagyobb felelősséggel, józansággal és 
hozzáértéssel. A vezérlő szándékkal kapcsolatban 
természetesen joga van mindenkinek azt gondol

nia amit akar. Mivel a jószándék mellett sosem 
I lehet elegendő bizonyítékot felsorakoztatni, ezért 

meg sem próbálkozom vele. Úgy gondolom, hogy 
akinek szeme van a látásra és füle a hallásra, 
annak nem kell bizonygatni a jelen közélet szerep
lőinek tisztességes szándékát.

Akiknek viszont ezek hiányoznak, azoknak 
hiába való erőfeszítés lenne. Tudni kell azt is, hogy 
a sikeres leválás esetén új választásokra kerül sor, 
amelynek végső kimenetele akár a kételkedőkön is 
múlhat.

Egy nagyon fontos tényt ami az önállósodás 
mellett szól, és ami senki számára nem lehet két
séges, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Kevés 
ilyen település van, amely ekkora ipari háttérrel 
rendelkezik, mint Algyő. Ha csak ennek a ránk eső 
adóbevételi forrását tekintjük, már jobb helyzet
ben vagyunk mint más hozzánk hasonló, egyéb
ként ennek hiányában is jól működő önkormány
zat.

A közeljövőben megrendezendő fórumokon 
mindenkinek lehetősége lesz az ezzel kapcsolatos 
tisztázatlan kérdések megvitatására. Ne hagyja 
magát félrevezetni! Saját érdekében vegyen részt a 
tájékoztatókon és váljon annak aktív részesévé.

Utána pedig feltétlen jöjjön el szavazni!

Bakos József

települések száma népességnagyság szerint — 1994. január 1.

Megnevezés
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Telepü
lések

száma
összesenlakosú települések száma

Baranya 204 50 28 14 1 4 — 1 302
Bác.s-Ki.skun 5 18 32 42 11 8 — 1 117
Békés 4 11 19 19 13 8 1 — 75
Borsod-Abaúj-Zemplén 137 79 74 44 8 9 — 1 352
CSONGRÁD 3 11 10 25 5 3 1 1 59
Fejcr 7 15 35 37 6 3 1 1 105
Győr ■■ Moson-Sopron 43 52 47 25 1 3 1 .1 173
Hajdú-Bihar 5 11 24 20 14 7 1 82
Heves 9 28 38 37 2 3 1 — 1 18
Jász-Nagykun-Szolnok 4 10 21 19 13 9 1 — 77
Komárom- Esztergom 6 16 21 19 5 5 1 — 73
Nógrád 27 45 33 16 1 4 — 126
Pesl 6 1G 44 60 27 27 — 182
Somogy 97 75 43 17 3 4 1 _ 240
Szabolcs-Szatmár-Bereg 35 60 63 52 12 5 1 228
Tolna 26 25 29 20 3 5 — — 108
Vas 127 55 19 9 1 4 1 — 216
Veszprém 99 63 39 11 5 5 1 — 223
Zala 150 64 31 7 2 1 2 _ 257
Budapest — — — — — . . . . 1 1
ORSZÁG ÖSSZESEN 994 706 650 493 133 117 12 9 3114

Az 5 és '10 ezer lakosú Csongrádi megyei települések  
Kistelek; Mindszent; Mórahatom; SándorfalVa; Szegvár; Algyő)
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Építési tetek és fniuk&zpmt-kmkkíiási 
tehetőségek

A Bartók B. u. mögötti barakktábor helyének 
egészen a bekötő útig terjedő szakaszára — mely 
önkormányzati tulajdonú területet is magába foglal
— az elkészített részletes rendezési terv hatósági 
egyeztetőjére és az azt követő lakossági ismertetésre 
1996 októberében sor kerül.

Jogszabályokban rögzített eljárások után kerül
het sor még ebben az évben a részletes rendezési terv 
közgyűlés általi jóváhagyásra és 1997-ben megvaló
sulhat az I. ütem építési telkeinek értékesítése is.

A tervezett lakóterületen ütemezett megvalósí
tásban összesen 130 db beépíthető építési telek, 
alakulna ki. A barakktábor , területének a 47-es 
főközlekedési út. íélőli részén speciálisan szabályozott
6 db kisipari, kisüzemi, vállalkozások iránti telekigé
nyeket elégítene ki. A többi 5 telken lakossági ellátást 
szolgáló üzemi- és raktárépületen kívül lakóház is 
épülhet. További differenciálást jelent, hogy a legdé
lebbi 3 db telken úgynevezett „tiszta üzemek” lesznek 
létesíthetők 19x50 méteres telekhatárokkal.

A lakótelkek túlnyomó többsége oldalhatáron 
álló beépítésű, 19x40 méteres telekméretekkel kerül
nének kialakításra. Értékesítésükre ütemezetten ke
rülhet majd sor. A lakótelkek maximális beépítettsége 
30%-os lehet.

A tervezett rendezési terv legjellemzőbb intéz- 
ményterülete a 16 tantermes általános iskola lesz, a 
jelenlegi sport barakk előtti területen. Az ABC helyén

szolgáltatási és kereskedelmi, alapellátást biztosító 
épületcsoport elhelyezését biztosítja. Ezen telkek 
megközelítése, feltöltése belső útról történik, de a terv 
javaslatot tesz lehajtósáv kialakítására a 47. sz. útról 
is,

A terv tarta lm azza a faluközpont k ia lak ítá 
sához kapcsolódó közösségi megmozdulásoknak is 
helyet adó központi tér helyét, a Fazekas u. és 
Bartók B. u. közötti 7300 négyzetméteres területen. 
.Ezen terület déli lépcsőzetes telekhatárát követve. 9 
•db 4.50..-6.50 homlokzatmagasságú, 9 méter széles
ségű lépcsősen elhúzott Intézmény (egészségügyi- és 
szociális, művelődési, tudományos és nem üzemi 
jellegű kutatási és tervezési, szolgáltató stb.) épületek 
elhelyezését teszi lehetővé,.

Részletes rendezési terv készült a Ladik utcá
ban lévő részben erdősített, részben -beépítetlen és 
részben önkormányzat tulajdonában lévő 6 hektáros 
területre is. Ipari telephely, vagy üzem a területen 
nem létesül. A 47-es úttól a közlekedési zaj árnyéko
lására. 25 méteres védőerdőt terveztek. A megfelelő 
szélességű új köztcrüle.tsávok biztosítása mellett 30 
db új építési telek alakulhat ki. Az átlagos teleknagy
ság 829 m2 lesz. A lakótelkeket oldalhatáron álló, 
előkertes, 3.5 0  4.50 homlokzatmagasságú lakóé
pületekkel lehet beépíteni, maximális 30%-os beépí
tettséggel.

Az általános rendezési tervekről részletes ismer 
tetőt tartalmazó lakossági fórum pontos Időpontjáról 
a Délmagyarország napilapban, valamint plakátokon 
fogjuk értesíteni a lakosságot.

Sebők Pétemé

íítödeink már döntöttek

Algyő önálló státusáért már 1880-ban Kovács Sándor és társai aláírásával fellebbezés érkezett a 
Belügyminisztériumhoz. A válasz elutasító volt. 1881-ben magasabb fórum, az ülésező Képviselőház elé 
került az ügy, Vécsey Tamás előadó április 30-án a következőkkel érvelt: „A régi Algyő községben 
visszamaradt vagy települt, s ma már 1732 lélekre menő lakosoknak községi önállósága oly kérdés (...) 
hogy az ügyet: újabb megfontolás tárgyává tegyék" (...) Novák Gusztáv felszólalásában védelmébe vette 
a kérvényezőket, s ő az algyőiek beadványából is idézett: 400 család ekként nyilatkozik: „bármennyire 
meglátogatott bennünket a sors a nekünk drága töltósezési rendszer miatt, azért a. mi községünket 
elhagyni (...) hajlandók nem vagyunk." (...)

Mindenfajta beadvány és vita ellenére 1882-ben Algyő még Sándorfalva részeként szerepelt. A 
Magyarország Helységnévtára Sándorfalva. címszó alatt Algyői: csak zárójelben közli, így Sándorfalvához 
3445 kh, 3394 lélekszám tartozik, a családi házak száma 535.

Az 1882 tavaszára hirdetett első Csongrád megyei Törvényhatósági. Bizottsági közgyűlés kénytelen 
volt napirendre tűzni Algyő község újraszervezésének ügyét, mert „a. lakosok nagyobb része Algyő község 
visszaállítását kéri (...) szükséges, hogy Algyői Sándorfalvától elválasszák. E célból bizottságot hoztak 
létre, melynek tagjai Fekete Márton megyei főjegyző, Soós Pá.l megyei tiszti ügyész és Hegedűs István 
tiszteletbeli szolgabíró." Az algyőiek, hivatalos képviselője Gosztonyi. Sándor ügyvéd, a. megyei főjegyző 
által az alispánhoz olyan folyamodványt küldött, „melyben Algyő önálló községi szervezetének helyszíni
tárgyalása megejtését szorgalmazza.", „a tárgyalást mielőbb meg kell ejteni” ...  írta a főjegyző. Közel
hároméves harc után még 1882-ben eredménnyel zárult az algyőiek honosítási, kérelme. A belügymi
niszter a 1882— 7882-es rendeletében engedélyezte Algyő önálló községi státuszát.

(Algyő és népe c. 129 p. monográfiából)



Érvek az önállóság melletti

Meggyőződéssel és felelősséggel állítjuk, hogy Algyő önállósága esetén:

ks= az autóbusz-közlekedés a lakosság és az utazók számára nem lesz drágább, 
mint a mindenkori szegedi közlekedés

nar az ivóvíz, a csatorna, az elektromos áram és a gáz ára nem lesz magasabb, 
megszűnt a korábban a város és falu közötti megkülönböztető tarifa

usr a hulladékgyűjtés, szemétszállítás díja helyi szervezéssel alacsonyabb is lehet

laar az egészségügyi (kórházi) ellátás nem lesz drágább, a lakosság igényeit 
jobban kielégítő ügyeleti rendszer vezethető be

Lehetőség nyílik:

kist építési telekalakításra (továbbá kisvállalkozások, kisüzemek telekigényeinek 
kielégítésére)

ser helyi munkahelyteremtésre, közhasznú foglalkoztatásra

iiísr a szociális támogatás, segélyezés hatékonyabb helyi kialakítására

lusr mezőőr alkalmazására

i®* a közbiztonság és vagyonbiztonság fokozottabb védelmére

a különféle egyesületek, szervezetek és az egyház hatékonyabb támogatására

w5T az önkormányzati intézmények (iskola, óvoda, faluház, könyvtár, rendelőintézetek) 
munkájának magasabb szintű biztosítására

usr a teljes körű helyi ügyintézésre a községházán, így hivatalos ügyben 
nem kell Szegedre utazni

iisr a csatornaépítés és bekötés támogatására

usr utak építésére, a meglévő kohósalakos utak portalanítására

Mindezeket úgy fog ja  biztosítani az Algyői Önkormányzat, 
hogy a lakosságot újahh adókkal nem terheli!

Algyői Részönkormányzat képviselői 
és a leválást előkészítő bizottság

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A L e r t j H o u  : •
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Az önálló Algyőnek nem lesz szüksége, hogy 
megadóztassa a lakosságot. Ezzel szemben mire 
számíthatnak Szeged részeként? Básthy Gábor 
Szeged alpolgármestere a DM ’96. szeptember 
17. számában a következőt nyilatkozta:

— A következő évben azonban nem  kizárt 
a vagyoni típusú adó bevezetése, az ingat
lanokba fektetett magánvagyonok köztehervi
selésbe tö rtén ő  bevonása érdekében.

— Ezzel mintha már próbálkozott volna a 
kormány, de az Alkotmánybíróság megvétózta.

— I t t  egy kicsit máshogy nézne ki, kevesen 
tudják, de van lehetőségünk telekadót ép ítm é
nyadó kivetésiére, Nem a lakótelepi lakájok 
tulajdonosait kívánjuk megsarcolni de azt 
nem lehet tagadni, hogy sok nagy értékű ingat
lan tulajdonosa lehet ilyen adó alanya.

* A z  A l q y ő i  S p o ru k ö R  e z ú t o n  m ö n c I k ö s z ö N t m  

; VÁRÍjA  ÁNTAllNAk ( „ S t ÍIz O N " )  ÉS M k r CZüC, JÓ/5íEÍTM(::k

( „ M U k k  7 " )  a  !a Ix 1auúc,ó s/A koszrÁ lyN Ak  N yú jT on

* TÁMOGATÁSÉRT.

’ A l q y ő  S K  vi-/B Ő sÉ qí-

Péntek Esti Kakiét
Október 1 1-tő l minden második pénteken 

új szórakozási lehetőség várja az algyőieket a 
Faluházban. Régóta és többekben felmerült már, 
hogy Algyőn (a diszkóktól eltekintve) nincs egy 
olyan szórakozóhely, ahol rendszeres jelleggel 
összejöhetne a középkorosztály. Ezért határoztuk 
el, hogy útjára indítjuk a Péntek Esti Koktélt.

Elképzeléseink szerint egy hangulatos, bár jel
legű, zenés, táncos rendezvényt szeretnénk a ki
kapcsolódni vágyók számára biztosítani, ahol han 
gulatos muzsika és egy ital mellett beszélgethetné 
nek, találkozhatnának a vendégek. A későbbiek
ben lehetőség nyílhat kisebb műsorok, filmvetíté 
sek, beszélgetések rendezésére is.

Természetesen nemcsak a középkorosztályt, 
hanem a fiatalabbakat és idősebbeket is örömmel 
látjuk. Az esteken a Sportbálon már megismert 
Evergreen zenekar látja el a házigazda szerepét, de 
az élő zene mellett leforgatunk régi, már-már elfe 
ledett muzsikákat is.

JÓ SZÓRAKOZÁST!

?í a lei

1996. szeptember 28-án a Déltáv Rt. megkezdte 
Algyőn a telefonhál ózat építését. A mintegy 15 kilomé
ter hosszú, elsősorban a földben húzódó kábelhálózat 
építését folyamatosan végzi a kivitelező MT-Telecom 
Kft. Az alépítményi munkák befejezését november 
elejére tervezik. Addig azonban folyamatosan kell áro- 
kásási munkálatokra számítani a településen, amihez 
a Déltáv Rt. a lakosság türelmét és megértését kéri.

Mivel a hálózatépítés a település egész területét 
átfogja, a munkák ütemezésének megfelelően Algyő 
összes utcájában számítani kell kisebb-nagyobb 
munkagödrökre. Az' árkok kiásásától a visszatöltésig 
a munkálatok egy utcában sem tartanak egy hétnél 
tovább— ígéri a fővállalkozó. A kábelfektetés a járdák 
alatt vagy mellett kiásott árkokban zajlik, fokozottcin 
ügyelve arra, hogy a kapubejárókban a közlekedést
1-2 napnál tovább lehetőleg sehol se akadályozzák. A 
fővállalkozó a járdák teljes helyreállítására vállalt kö
telezettséget, amire a járda jellegétől függően — a 
munkák befejezése után...kerül sor.

A fejlesztések eredményeképpen az eddigi, teljes 
kihasználtsággal működő 400 vonal kapacitású köz
pontba kapcsolt előfizetők mellett még ez év végéig a 
jelenlegi 855 igénylő is telefontulajdonossá válik. Ter 
mészetesen a Déltáv Rt. a fentieket meghaladó igé
nyek kielégítésére is alkalmas vonalkapacitással szá
mol. Az új előfizetőket immár a korszerű digitális 
központba kapcsolja be a Déltáv Rt., amelyre a jelen
legi előfizetők átterhelését 1997 elején hajtják végre. 
A várólistán szereplő igénylőkéi: folyamatosan keresik 
fel a Déltáv Rt. munkatársai, hogy a hálózatépítéssel 
párhuzamosan elvégezzék az épületen belüli előszere- 
lési munkálatokat. így lehetőség nyílik arra, hogy az 
időközben elkészülő hálózatba mielőbb bekapcsol
hassák az előfizetőt. Ezzel a módszerrel nem csupán 
a várakozólistán levő igénylőket keresik fel, hanem 
azokat is, akik ezidáig nem rendelkeztek telefonnal és 
igénylést sem adtak be.

A telefonbekötés egyszeri belépési díja egyéni 
igénylőknek 30 000,— Ft (+ÁFA), míg üzleti/intéz
ményi igénylő esetén 90 000,...F't-ot ( i-ÁFA) jelent.

A hálózat jobb kihasználtsága érdekében a Dél
táv Rt. várja további igénylők jelentkezését, akiknek
— éppúgy mint a már beadott igényléssel rendelkezők 
számára —  kedvezményes hitellehetőséget kínál. Az 
egyéni igénylők az OTP-tői vehetnek fel személyi köl
csönt a belépési díj erejéig, míg az egyéni és kisvállal
kozók a Déltáv Rt. által nyújtott kamatmentes rész
letfizetési akció keretében 9 hónap alatt fizethetik a 
belépési díjat.

R U m O R i O I 1 A U S Y O N K K i
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Az augusztus huszadikat 
tűzijáték

Rengetegen voltak azon az estén. Mindenki 
tapsolt és énekelt. Az újság véletlen elírta a 
műsort: mi már csak a Happy GANG együttes 
koncertjének végére értünk oda.

Éppen a Gum inő című dalt énekelte két 
srác. Az egész töm eg táncolt és énekelte a 
dalt a fiúkkal. M indenkinek a nyakában v i
lágítás m űanyagcső volt. Ötpercenként, léleg- 
zetvisszafolytva. figyeltük a daruról gu m ikö
téllel ugrókat.

Volt egy ügyes aerob ikcsapa t is. Az ő 
m űsoruk után helyet kerestünk ahonnan jó l 
láthatjuk a tű zijáték  fényeit. Végül csak. a 
parton  ta láltunk helyet. Ham arosan fáklyás 
csónakok vonu ltak  el a közönség előtt. Nem 
sokára elkezdődött a tűzijáték: a csodálatos 
fények m inden színben pom páztak. A  közön 
ség árnuló m oraja kísérte a tűzijáték m inden 
p illan a tá t. Az u to lsó  rakéták  hata lm asak  
voltak, azt hittük, hogy ránk szakad a c s il
lagos ég. M iután vége lett a tűzijátéknak, 
hazam entünk és jó l k ialudtuk m agunkat.

Nekem örökre em lékezetes m arad ez a 
szép este.

Szilágyi P. Réka 
4/a oszt. tanuló

Új plébánosa t/an Alggonek

A  falu egy új betelep ítettje  szeretne most 
bemutatkozni. Molnár Györgynek hívnak. 28 
éves vagyok, békésszentandrásl származású. Egy 
nyolc gyermekes család nyolcadik tagjaként lát
tam meg a napvilágot. Szüleim már nem élnek. 
1992 ben szenteltek pappá. Egy évet voltam se
gédlelkész Békéscsabán, ezt követően három évet 
plébánoskodtam Sarkadon. Gyulay Endre püspök 
úr augusztus 15-ével nevezett ki algyői plébános
nak.

A. Püspök úr plébánosi kinevező iratomban 
kihangsúlyozza, hogy olyan híveket bíztak rám 
Önök személyében, akik várják, hogy a pap közöt
tük legyen, megismerje őket és szolgáló szeretettel 
segítségükre legyen; aki az igehirdetésekre felké
szül és tartalmasai! mutatja be hitünk igazságait 
és a keresztény erkölcsű ember tennivalóit. Egyút
tal megbízott még a templom renoválásának a 
befejezésével. Amennyire erőm és képességeim le
hetővé teszik megteszek mindent, hogy a rámbí- 
zottnak eleget tegyek.

Már örömmel közölhetem, hogy a templombel
ső renoválása pár héten belül befejeződik. Remél
hetőleg a külső renoválásra is hamarosan sor ke
rül.

Szeretnék minél több embert megismerni a 
faluban, akár hívő, akár nem. Hivatalos időn túl 
is, ha itthon vagyok, szívesen állok, mindenki ren
delkezésére. Bátran kereshetnek!

Miért ingyenes a Hírmondó)

Az előző Hírmondó megjelenése után, ami 1200 példányban készült (és még így is kevésnek 
bizonyult) kaptunk egy olvasói kérdést. így hangzott:

„Köztudott, hogy az Algyői. Hírmondó anyagi gondokkal küzd, hogyan tudtátok háromszor akkora 
példány számban kiadni, ráadásul ingyen?"

Gondolom több olvasót is érdekel a válasz. Alapvetően három oka van annak, hogy a nyomdai 
költségeket ki tudtuk fizetni:

1. Augusztusban nem jelent meg az újság, így az arra a hónapra szánt pénzünk megmaradt.
2. A nyomdai költségek nagy részét a szedés és a nyomólemez elkészítése adja. Ezek a költségek 

akkor is megvannak, ha csak egyetlen példányban jelenik meg a lap. Viszont az első után már csak a 
papír árát és a nyomdagép órabérét kell fizetni. így lehetséges, hogy az 1200 példány a 400-nál alig 
tízezer forinttal több.

3. Ezt a szükséges plusz tízezer forintot az Algyői Hírmondót támogató magánszemélyek adták 
akiknek fontos, hogy az önálló Algyőnek önálló újságja legyen. Ez a lehetőség az elkövetkezőkben is 
rendelkezésére áll minden algyői polgárnak.

Amint látják, ez a szám is 1500 példányban készült. A tapasztalatok azt mutatták, szükség van a 
még nagyobb példányszámra. Sokan keresték itt a Faluházban, mert a postaládájukba már.nem jutott 
és a boltokban is elfogyott. Ebből a számból még többet teszünk félre ilyen célre, ezért ha valaki a 
Faluházban keres Hírmondót az biztosan talál.

Szerkesztőség
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A Faluhoz október hanti 
te rv e z e tt  p ro g ra m ja

4-én  18 órakor Lakossági fórum.
Algyő válaszút előtt.
—  Tájékoztató a buszközlekedésről
—  Meghívott vendég lesz Sándorfalva 

polgármestere
8-án  9— 15 óráig Véradás
9-én Vásár. Rivers Kft.on

10-én 10JU órakor Kutya, macska barátság. 
Andersen színház előadása gyerekeknek

11-én 17 órától Péntek Esti Koktél címmel 
zenés szórakozás

14-én 9— 17 óráig Domina GMK cipővásár 
16-án 18 órakor Kisgazdapárt-gyűlés
18-án  8— 16 óráig Műanyagvásár
19-én 20 órakor SZÜRETI BÁL.

Zenél a vésztői BIBUCZI e g y ü t t e s .
22-én  13 órakor Iskolai ünnepség 
25-én  18 órakor Nőegylet

18 órakor Közös meditáció Tör öcsik Máriával 
17 órakor Péntes esti koktél 

27-én  SZAVAZÁS

A faíuházbm működő klubok, szakkörök 
a megszokott időben működnek

Hétfő: 17 óra Karate tanfolyam
18 óra Fitness torna 

Kedd: 17 óra Néptánc próba
Csütörtök: 17 óra Karate tanfolyam 

18 óra Fitness torna

OhAÖ á l t a l  e n g e d é l y e z e l + i i >  ■fajta

g y  ü m ö l c s f - a  é s  

l i g u s z t r u m  s ö 

v é n y  v a n  e l a d ó .

6 - t *d e k i a d n i :  

/ \ ) o t k o f  ; A l g y ő ,  

P e s t i  u.  5 .

’"ipsí.í%
v a g y  o n l i n e  

L é g i á s  u.  1 3 0 ,

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. +

Mjek&zlmíiü Önt ■— -

cI r . TótIIí M a r b a

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 9 9 6 . okróbER Ihaví rencíeIése

01— 04-ig 
07— 11-ig 
14— 18-ig 
21— 25-ig 
28— 31-ig

08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12. óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig

1996. október 7— 18-ig dr. Tótit M á riá i 
dr. Belláttyi Dénes helyettesíti

Elnézést kérünk az előző számban helytelenül 

közölt rendelési idő miatt. -  Szerkesztőség
| +

TISZTELT HÖLGjlEIMj, UR AIM !

É r tes ítem  Ö n ö Icet, h o q y  

a z  Q T P - G A R A N C I A  RT. K É P V I S E L E T É B E N

Állok AZ Ö N Ö k  R E N ík lk EZ É S ÉR E.

Ü E ly E :  A lq y ő  F a Iu Ná z .

BdÓ'pONf: IVlÍNdEN pÁRAllAN hÉTEIM CSÜTÖRTÖkÖN

I 6 — 1 7 ÓRÁiq.

S Z O L G Á L T A T Á S A !  N K :

LAkÁS-'VAqyON biZTOSÍTÁS kÖTÉSE 

GÉpjÁRMŰbizTOSÍTÁSok 

É Iet-  és NyuqdíjbizTosírÁsok 

DíjbEÍiZETÉS

LAkÁsbiZTOSÍTÁS kÁRÍElvÉTElE 

NemzetIcözí zöldkÁRTyA kiAdÁSA 

SzAkTANÁCSAdÁS

Tís z te Ie tte I:

MIHÁLYI E R Z S É B E T  

bizTosÍTÁsi üzIetI<ötő 

pÉNZÜqyi ÉS bEÍEkTETÉsi TANÁCSAdÓ

—
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Szeptemberben történi
(iskolai hírek)

Szemtember 13-án az Európa nap alkalmából 
játékos vetélkedőt rendeztünk az 5— 6. órában, 
kapcsolódva a szegedi eseményekhez. Vetélkedőnk 
témája Európa történelme, földrajza, az európai 
művészet.

Több tanulónk tanári kísérettel a Dóm téri 
műsorokat nézte meg, mások a Faluházban meg
rendezett Európa Népeinek Táncai c. fesztiválon 
gyönyörködött a változatos produkciókban, me
lyek között nagy sikert aratott a 8/a osztályos 
tanulóink által bemutatott Bajor sörtánc.

Süli Zakar Éva 5/a és Szilágyi Perjési Réka 
4/a osztályos tanulók a Tarján IV. Sz. Általános 
iskola szavalóversenyén szerepeltek. Felkészítő ta
náraik: Varga Ágnes Ildikó és Torma Tiborné.

Az „Őszi szemétszerüret” akcióban iskolánk 
5000,— Ft pénzjutalomban részesült.

Szeptember 21-én, szombaton a Samsung fu 
tóversenyen 16 tanulónk indult Ficsor Barnabás 
kíséretében.

Vasárnap, 22-én a Megyei Ifjúsági Atlétikai 
Bajnokságon Pál Marianna (7/a) kislabdadobás- 
ban I. helyezést ért el; 800 m-es síkfutásban II. 
helyezett lett. Fekete Erzsébet (7/b) súlylökésben
I. helyezett lett.

A Cégbíróság bejegyezte a 4 H Algyői Klubját. 
Várjuk a szülőket és nagyon számítunk rá, hogy 
sokan bekapcsolódnak a klub munkájába. Az ér
deklődőket Hegyi Gabriella tanárnő várja szerettei.

Októberi program

Berek Ágota

15-én Óvónők látogatása az 1. osztályokba 
22-én Október 23-iki ünnepség iskolai keretben

Sport
Hétfő 14— 14.45 óráig Varga Ágnes tömeg

sport 1— 4. osztály
15— 16 óráig Varga Ágnes tömegsport 
5. osztály

Kedd: 14.30— 16 óráig Kosárlabda Budainé
16— 17 óráig Aerobic Barta Edit

Szerda: 14.30— 16 óráig Atlétika Ficsór Barna
bás

Csütörtök: 16- 17  Aerobic Barta Edit 
Péntek: 13— 13.45 óráig Varga Ágnes tömeg

sport 2. osztály
14.30— 15.30 óráig Varga Ágnes tö
megsport 5. osztály

Szakkörök
Hétfő: 13— 13.45 óráig Énekkar

dr. Zomboriné G. Klára
14.30— 15.30 óráig Angol Kaszab Éva

Kedd: 14.30 órától Angol Varga Ágnes Ildikó
2. osztály
15.15 órától Angol Varga Ágnes Ildikó
3. osztály
14.30— 16 óráig Számítástechnika Kö
les Tünde 5— 6. osztály

Csütörtök: 13— 13.45 óráig Énekkar Dr. Zombo
riné G. Klára
14.30— 15.15 óráig Énekkar Dr. Zom
boriné G. Klára
14.30— 16 óráig Rajz Táboriné T. Judit
14.30— 16 óráig Számítástechnika Kö
les Tünde 7— 8. osztály
14— 14.45 óráig Irodalom Torma T i
borné

Korrepetálások
Hétfő: 14.30— 15.15 óráig Történelem Lein-

zinger Enikő
14.30——15.15 óráig Matematika Ma- 
lustyik Mihályné

Kedd: 14.30— 15.15 óráig Matematika Almá
siné Cs. Piroska
14—"14.45 óráig Matematika—fizika 
Hegyi Gabriella 

Szerda: 14.30— 15.15 óráig Biológia Heizlerné
K. tímea
14.30— 16 óráig Magyar nyelv és iro
dalom Berek Ágota

Hittan
Szerda: 13.15— 14 óráig 1— 2. osztály

14— 14.45 óráig 3— 4. osztály
15— 16 óráig 5— 6. osztály

Iskolánkban  — a szegedi iskolák közül első
ként — m ega la ku lt az Algyői 4H Klub. A 4H
nemzetközi szervezet legfőbb célkitűzése a gyere
kek vállalkozó kedvének növelése, az egészséges 
életmód iránti igény felkeltése, a gyermekek krea- 
tivitásánakfejlesztése. Az Algyői Klub több munka
csoport létrehozását tervezi e célok megvalósítása 
érdekében: ajándékkészítés, ruhabörze, batikolás, 
újságírás, használt tankönyvek árusítása, kulturá
lis műsorok összeállítása szerepel terveink között. 
Társadalmi szervezetünknek tagja lehet tanuló és 

felnőtt is. Várjuk felajánlásaikat, legyenek pártoló 
tagjai klubunknak.

o k t ó b e r !
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20 óráiót. "R A L  a f^aliiltásAíím,
Zene: a vésztői BIBUCZI együttes
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Jegyek elővételben október 15 -től 
vásárolhatók a Faluházban
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CNöi szabó tanuló 
gyakorlati oktatását vállalom. 

Érdeklődni:
Szeg ed-^B aktó, 

Alkotmány u. j $ .  
lefon: /j.y/j,-ioi

SAKK SZAKKÖK A FALUHÁZBAN

A z óvodÁsokról a NyuqdíjASokiq MÍNdi-:Nkh 

várunIc sAkkozNi.

Aki NEM Tud, AZÉRT jÖ jjÖ N , hoqy MEqTANllljON. 

Aki, Tud a zért, hoqy játszón. 

ÖEÍRATkozÁs: ieIeFonon 

a 5 6 7 "0 5 0 ^ s  számon 

vAqy szEMÉlyESEN 199 6 . okróbER 50-án, 

SZÉRdÁN 1 7 ÓRa!<OR A FAtu^ÁzbAN.

TÁJÉKOZTATJUK 
ALGYŐ LAKOSSÁGÁT, hogy 

1996. október 10>én, 
csütörtökön 16— 18 óráig 
a Faluházban beadhatják 

új te le fon igényü ket.

Aláírhatják 
az előfizetői szerződéseiket 
(akinek még ilyen nincs) 

a DÉLTÁV Rt.-vei.

Algyői Hírmondó 0 A helyi Önkormányzat lapja * Meg|<;lenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József# Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 

Varga Levente. Karsal Lászlónc. Kis Mlhályné. Zomborl Móni. Vigh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyö. Bányász u. 2 . Könyvtár 

Készült: a dáldjas Kru Nyomdájában. 15500 példányiján.
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