
A HELYI ÖMKORMÁMYZAT LAPJA

Pályázat!
íAz algyői rEalufiáz pályázatot hirdet algyői lakosok részére

• irodalmi alkotások (vers, novella, mese stb);
• Kézműves alkotások (fafaragás, hímzés, fazekas,

vessző és gyékény stb.);
• művészeti alkotás (fotó, festészet, grafika,

szobor stb.):
• kategóriákban.

d  pályaművek beküldési határideje április 20. Jíelye a ' í alukáz.
Ügy személy több kategóriában indulhat, de maximum 3-3 alkotással, 

d  beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el, 
az eredményről írásban értesítjük a pályázót, 

d  pályaműveket a május elejére tervezett falunapon kiállítjuk.

ÍÁz irodalmi alkotásokat a Jiírmondóban közöljük.
"Első díj: kategóriánként 5000 ‘Tf 

Második díj: 2000  ‘Tf —  Jiarmadik díj: 10 0 0  ‘Tt
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2 Algyői Hírmondó

Hírek a leválásról
A tavaly októberi választások után az algyőiek 

joggal hihették, hogy pont került egy hosszú és 
elmérgesedett vita végére. Mára már kiderült, a 
dolog épp ellenkezőleg Igaz: a választás nem egy 
hosszú folyamat vége, hanem egy hosszú folyamat 
kezdete. A januári Hírmondóban a leszakadást 
előkészítő bizottságok vitájáról és alapvető érdek- 
ellentéteiről közölt hírek kijózanító erejűek voltak. 
Most már világos, nem megy a dolog egyik napról 
a másikra. Az algyői lakosok ezzel egyre inkább 
tisztában vannak és talán ez az oka, hogy eddig 
még nem tapasztalt nagy számban jelentek meg az 
érdeklődők a Január 29-i Közéleti Klubban a Falu
házban, amikor az algyői leszakadást előkészítő 
bizottság tagjai számoltak be a szegedi vezetőkkel 
folytatott tárgyalásaikról.

Dr. Piri József algyői leszakadást előkészítő 
bizottság vezetője és egyben szószólója elöljáróban 
elmondta, hogy a szegedi és az algyői tárgyaló felek 
Ja n u á r 15-én az Algyői Községházán ültek össze. 
Erre a tárgyalásra a szegedi fél teljesen megváltoz
tatta a korábban tapasztalt mereven elutasító ma
gatartását és új felfogással állt a munkához, stílust 
váltottak és felkészültek a témákat illetően. Ennek 
eredményeképpen sokkal tartalmasabb vita ala
kulhatott ki a korábbiaknál.

Emlékeztetőül leírjuk, hogy a megegyezésre 
váró kérdéseket az alábbi öt tárgykörbe sorolták a 
felek:

1. Külön algyői költségvetési tervezet 1997-re.
2. A község elnevezése.
3. Az önkormányzati munka megosztása.
4. Önkormányzati vagyonátadás, 

vagyonmegosztás.
5. Területi és közigazgatási határok.

Az algyői költségvetés: A múlthavi szám
ban hírt adtunk az elkészült algyői költségve
tésről. Időközben kiderült, nem elég részletes, 
így az algyői bizottság levélben kérte a rendes 
költségvetés elkészítését. A szegedi Polgármes
teri Hivatal Közigazgatási Irodája a rendkívüli 
leterheltségére hivatkozva a január 15-i egyez
tetésre a kért részletes költségvetést elkészíte
ni nem tudta, annak a kérésnek sem tudott 
eleget tenni, hogy a szegedi költségvetés elfo
gadásával egyidejűleg készüljön egy melléklet, 
amely annak a feltételezése mellett tartalmaz
za a létrejövő Algyő község költségvetését, 
mintha a település már 1997-ben önálló lenne. 
Az ígéret szerint ezt a mellékletet Szeged költ
ségvetésének első módosításakor, márciusban 
csatolja.

A község neve: A szegedi delegáció újra kifej
tette, hogy abban az esetben kellene megváltoztat
ni Algyő nevét, ha az alatt az idő alatt, amíg 
Szegedhez volt csatolva ezt a nevet vette volna föl 
egy másik település. Mivel a hivatalos tájékoztatás 
szerint ez nem történt meg, semmi ok nincs meg
változtatni az eredeti elnevezést. Algyőt a jövőben 
is Algyőnek fogják hívni.

Az önkormányzati munka megosztása: Ezt
a területet igen alaposan és részletesen szabályoz
za az önkormányzatokról szóló törvény. Megálla
podni csak a részletekről kell, de ezekről a konkrét 
egyeztetés még nem kezdődött el.

Vagyonmegosztás: Az algyői önkormány
zati ingatlanokról elkészült a pontos lista a 
Földhivatal közhiteles nyilvántartása alapján. 
(A lista pontos, de az egyes tételek nyilvántar
tása sokszor pontatlan. Például a falu temetője 
„temető és vadászház” címszó alatt van nyil
vántartva.) Nincs vita azon, hogy a városnak 
át kell adnia az algyői utakat, Járdákat, isko
lákat stb. a leendő helyi önkormányzatnak. Vi
ta van viszont két objektum esetében: az Észa
ki vízmüvet és a gyepmesteri telepet nem adja 
a város, mondván a biztonságos üzemeltetés
hez neki azokra szüksége van. Az algyőiek erre 
azt mondják, szüksége lehet, hogy van, de joga 
az nincs. Annál is inkább, mivel a vízmű 27 
hektár földterülettel van bejegyezve, míg a le
gelőrelátóbb becslések szerint sem kell 8 hek
tárnál nagyobb a már megfúrt és a jövőben 
fúrandó ivóvíz kutak számára, a gyepmesteri 
telep 3000 m2 dögkútjához pedig 10 hektár 
értékes algyői erdőt csaptak hozzá. Bonyolítja 
a kérdést, hogy a két objektum már nem a 
szegedi önkormányzat tulajdona, hanem a Víz
mű Kft.-é és a Környezetgazdálkodási Kht.-é. 
Amely cégek viszont az önkormányzat tulajdo
nában vannak, hasonlóan a Bartók Béla utcai 
kazánházhoz, ami eredetileg önkormányzati 
tulajdon, most viszont a SZETÁV-é.

A vagyonmegosztáshoz tartozik még, hogy ki
derült a DÉMÁSZ és a DÉGÁZ részvényekből is jár 
Algyőnek. Kézenfekvő a kérdés: ha ezekből a rész
vényekből kap a falu, a többi cég (pl. PICK) rész
vényeiből miért nem? Dr. Básthy Gábor alpolgár
mester szerint azért nem, mert csak a szolgáltató 
cégek után jár részvény Algyőnek. Vajon miért van 
ez a megkülönböztetés?

Van még egy cég aminek az esete külön figyel
met érdemel, ez pedig a HELIOMED Rt., a volt
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Algyői 1 lírinondó 3

gyógyszertári központ. Az alpolgármester úr elő
ször elzárkózott ennek a cégnek a részvényeiből 
történő átadástól, majd hajlandónak mutatkozott, 
mivel kiderült a régi gyógyszertár épületével algyői 
ingatlant is vitt be az Rt.-be a város. A kérdésben 
döntés nincs.

Határok: A vélemények továbbra sem köze
lednek ebben a témában. Az algyői fél azt is vitatja, 
hogy vita van. Szerintük a törvény ezen a területen 
igen világos: egy korábban már létező települést az 
eredeti határokkal kell létrehozni. Szeged ezenköz
ben elkészített egy térképet, amin bejelölte azokat 
az algyői területeket, amikre igényt tart. Termé
szetesen az ipari területek nagy részével, benne a 
tervezett erőmű helyével.

A kérdések előtt egy jó hír: az idén is megkapja 
az Algyői Részönkorányzat a lakóterületi alapot, így 
lehetőség van az utcák kikövezésének folytatására.

Az első kérdező úgy emlékezett, annak idején 
algyői területeket adott a város cserébe Atkáért 
Hódmezővásárhelynek. Sajnos nem így történt, 
nem kapott Vásárhely algyői területeket és ezért 
erről nem támadható a szegedi igény.

Egy fiatalember megkérdezte, hogy be kel
lett-e vonni az olajipart a tárgyalásokba? Dr. 
Piri József válaszában elmondta, az utóbbi idő
ben érzékelhető volt, hogy az olajipar magatar
tása tartózkodóbb lett. Viszont a tárgyalások
ban nem vesz részt, ezért nincs is lehetősége 
azt befolyásolni. Valószínűsíthető, ha végéhez 
érkezik a leszakadási procedúra újra felhőtlen 
lesz a falu és az olajcégek viszonya.

A következő fölszólaló újra rákérdezett: „Med
dig húzhatja a város a tárgyalásokat?” A válasz 
még midnig ugyanaz, nincs törvényben megsza
bott határidő. Elvileg tehát akármeddig. Talán ér
dekes ezt a kérdést megvizsgálni az adó oldaláról: 
az algyői iparteleptől jelentős árbevétel kerül Al- 
győre attól függően, hogyan osztja meg a MÓL Rt. 
az iparűzési adóját Algyő önállósága esetén. Vilá
gos, minél tovább húzza Szeged a tárgyalásokat, 
annál tovább szaporítja ez a bevétel a város 
kasszáját.

A következő felszólaló elmondta, szerinte 
Atkát amikor megkapta Szeged „házasságban" 
élt Algyővel, tehát azt közösen kapták, így egy 
része eleve Algyőt illeti. Ezt tetézte meg egy úr 
azzal, hogy nem csak Atkából, de az elmúlt 23 
év alatt a város által alapított összes cégből és 
a privatizációs bevételekből is mind ju ssa  van 
Algyőnek, természetsen arányosan. Bizonyos, 
hogy ezt a kérdéskört is napirendre tűzi az 
algyői leszakadást előkészítő bizottság a követ
kező tárgyalási fordulóban.

Harsai László az algyői tárgyaló delegáció tagja 
a beszélgetés végén elmondta nagyon sok és na
gyon komoly probléma merült fel a tárgyalások 
során eddig, de a legutolsó fordulóban már alap
vetően más volt a hangneme a szegedi félnek. Az 
eddigi teljes elutasító álláspontját feladta és sok 
kérdésben máris engedett, reményt adva a mielőb
bi megegyezésre.

A következő Közéleti Klub a szokásostól 
eltérően nem a hónap utolsó szerdáján lesz, mivel 
a szegedi fél február legvégén tud leülni tárgyalni, 
hanem a rákövetkező szerdán, március 5-én, este 
18 órától a Faluházban.

Varga Levente

EZER PÉLÖÁMj/BAMA HÍRMONDÓ

Az utóbbi időben egyre több kritikát ka
punk a Hírmondó miatt. Sokan azt teszik szó
vá, hogy nekik nem jutott újság a megemelt 
példányszám ellenére, pedig még fizetni kellett 
érte rendszeres vásárlója volt.

Olvasóink bizonyára emlékeznek még rá, 
tavaly augusztus óta ingyenes csak a Hírmon
dó. Korábban 50 Ft-ért árusítottuk a 400 pél
dányban megjelenő lapot. Az ingyenességet 
úgy tudtuk megoldani, hogy az önkormányzat 
mellett egyesületek, szervezetek, magánszemé
lyek finanszírozták a nyomtatás költségeit. Az 
így már 1000—1500 példányban elkészült la
pot azoknak a postaládájába tette az újságos, 
akiknek a Délmagyarországot is vitte. Persze 
így sokan kimaradtak és jogosan reklamáltak. 
Ezért a szerkesztőség úgy döntött, hogy míg 
az anyagi körülményeink nem teszik lehetővé 
a szükséges 1700 példány megjelenését, addig 
az újság ára márciustól 20  forint lesz. Ezt az 
árat mindaddig tudjuk tartani, amíg az 1000 
példány elfogy. Újra várjuk az előfizetőket a 2. 
negyedévtől. A boltokon kívül az Algyői Hír
mondót meg lehet vásárolni a könyvtárban, a 
Faluházban és az óvodában.

Hirdessen a Hírmondóban!
Egész oldalas hirdetés: 
fél oldalas hirdetés: 
negyed oldalas hirdetés: 
apróhirdetés:

2000 Ft; 
1000 Ft; 
500 Ft; 
200 Ft.
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Ismertető a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
Kinek célszerű kiváltania az igazolványt?

Mindenkinek, aki eladásra is termel élelme
zésre szolgáló növényi és állati terméket és szeret
né megkapni azokat az adókedvezményeket, ame
lyek e termék előállításához kapcsolódnak. A ked
vezményezett termékelőállítás az úgynevezett ős
termelői tevékenység, amelybe a törvény szerint 
a következők tartoznak:

• növénytermelés, kertészeti termékek 
előállítása, a virág és a dísznövény, a hínár, 
az alga, a virágként és dísznövényként érté
kesített gyógynövények kivételével;

• élőállatok tenyésztése és állati termékek 
előállítása, a sport- és versenyló, az élő- és 
lőtt vad, a kutya, a macska, továbbá egyes 
kisállatok, a vírus- a szérumállatok és szé
rumtojások, a dísz és állatkerti állatok, a 
vadgazdálkodási termékek kivételével;

• az erdei, mezei melléktermékek gyűjté
se.

Mi a fettétele az őstermelői igazolvány kiváltásának?
1 Az igazolvány csak az előzőekben felsorolt — 

kivételeknek nem számító — tevékenységekre 
azok bármelyikére váltható ki, ha a tevékenysé
get a magánszemély nem egyéni vállalkozóként 
végzi.

2 Igazolványt csak az kaphat, aki 16 éves már 
elmúlt.

3 Az igazolvány kiadásának további feltétele, 
hogy az őstermelő tevékenységet folytató ma
gánszemély nyilatkozatot adjon a saját gazda
ságáról: a saját tulajdonában lévő, vagy bérelt, 
vagy használatra átengedett termőföldről, állat
tartásra alkalmas épületekről, általában a ter
melés feltételeiről.

Hol Iéhet az igazolványt kiváltani?
Az igazolványt az állandó lakóhely szerint gaz

dajegyző adja ki előre meghirdetett fogadóórákon. 
Kötelezőbe az igazolvány kiváltása?

Nem kötelező, de célszerű, mert igazolvány 
nélkül szigorúbb szabályok szerint kell adózni. 
Akinek van Igazolványa, őstermelőnek számít és 
a következő előnyöket élvezi:

• ha az éves bevétele kevesebb 250 ezer fo
rintnál, nem kell adóznia, adóbevallást sem 
kell adnia (ha nincs más Jövedelme);

• ha az éves bevétele nem több 3 millió forint
nál, kistermelőnek számít és a bevétele 
40%-át Igazolás nélkül levonhatja költség
ként, emellett a számlákkal igazolt költsé
geit is elszámolhatja, vagy a költségelszá
molás helyett átalányadózást is választhat;

• a kistermelő, ha nem az átalányadózást

választja, illetőleg az őstermelő (bármekko
ra is a bevétele), az őstermelői Jövedelmének 
az adóját és a könyvelő díját levonhatja az 
adójából, legfeljebb évi 100 ezer forintig ter
jedő összegben.

Az igazolvány bármikor kiváltható, de célsze
rű már az első értékesítés előtt beszerezni. Ugyan
is, aki a termék vásárlójának (kivéve, ha az ma
gánszemély) nem tudja bemutatni az igazolványt, 
attól adóelőleget kell levonni (ha növényt adott el, 
12%-ot, ha állati terméket értékesített, 4%-ot). Az 
igazolvány bemutatása esetén adóelőleget nem 
kell levonni, viszont az értékesítés ellenértékét a 
felvásárló (bármely vállalkozás, intézmény, szerve
zet, amely őstermelői terméket vesz) beírja az iga
zolvány részét képező értékesítési betétlapra. Fon
tos tudnivaló, hogy akár van igazolvány, akár 
nincs, az értékesítés összegét a felvásárló jelenti az 
adóhatóságnak, ily módon utólag is ellenőrizhető, 
hogy a mezőgazdasági termékek eladói jogosultak- 
e az őstermelői kedvezményekre.
Mi történik azzal, aki nem jut időben az igazolványhoz?

Az első évben, 1997-ben könnyítés, hogy jú 
nius 30-ig az igazolvány nélkül sem kell levonni 
adóelőleget az őstérmelői termékek ellenértékéből. 
További könnyítés, hogy a második félévben is még 
úgy lehet az Igazolványt kiváltani, hogy azzal egész 
évre vonatkozóan tanúsítható az őstermelési tevé
kenység.
Meddig érvényes az igazolvány?

Az igazolvány három évre szól, de minden 
évben március 20-ig újra érvényesíttetni kell a 
gazdajegyzővel. Későbbi időpontban a gazdajegyző 
már csak az év hátralévő részére érvényesítheti, 
kivéve, ha az adóhatóság engedélyezi a január 
1-Jétől számított érvényesítést.
Mi történik, ha az őstermelői igazolvány megrongálódik Vagy 
elvész?

Az elveszett vagy megrongálódott őstermelői iga
zolvány helyett a gazdajegyző új igazolványt állít ki, 
ezen a korábbi igazolvány adatait feltünteti. Az érté
kesítési betétlapra Ilyen esetben a vételi jegy(ek) és a 
saját bevételi nyilvántartás szerint kell az adatokat 
feltüntetni. Ha bárki őstermelői igazolványt talál, azt 
az adóhatósághoz kell eljuttatnia.
Ingyenes-e az igazolvány?

Az igazolvány kiváltásának a díja 1000 Ft, de 
ezt az összeget 1997—1999. években nem kell 
megfizetni.
Ki és mit írhat be az őstermelői igazolványba?

• Az őstermelői igazolványt a gazdajegyző ál
lítja ki, sorszámozza és nyilvántartja.

• Az értékesítési betétlapra az őstermelői ter-
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mék vásárlója írja be az adásvétel adatait, 
emellett vételi jegyet is kiállít és átad az 
őstermelő magánszemélynek.

• Az olyan értékesítés esetén, amelynek az 
ellenértékét a vásárló bármely ok miatt nem 
írta be (pl. az elszámolás később történik és 
a pénzt postán vagy átutalással küldik el, 
vagy a vásárló magánszemély), a mezőgaz
daági őstermelőnek a külön vezetett bevételi 
nyilvántartásában kell beírnia ezen az érté
kesítések ellenértékét, és azok negyedéves 
összesített adatait kell az értékesítési betét
lapra bejegyeznie.

A mezőgazdasági őstermelő milyen személyi jövede
lemadózási módok között Választhat}

Az adózási módok egész évre választhatók, 
egyik adózási módról a másikra áttérni csak a 
következő évben lehet. A választást az előző évről 
szóló adóbevallásban is jelezni kell, illetőleg az 
Igazolvány érvényesítésekor is nyilatkozni kell er
ről a gazdajegyzőnél.

■ Tételes költségelszámolás alkalmazása 
esetén az éves bevétellel szemben a felme
rült költségeket számlákkal (vagy ezzel 
egyenértékű más bizonylattal) kell igazolni. 
Ennél az adózási módnál lehetséges a vesz
teség elhatárolása öt évre vagy visszamenő- 
legesen két évre, továbbá az értékcsökkené
si leírás is alkalmazható. A mezőgazdasági 
kistermelő „átállási költséghányad” címén 
az éves bevétel 40%-át igazolás nélkül is 
elszámolhatja költségként, de akkor veszte
séget nem lehet elhatárolni.

• 10%-os költséghányad alkalmazása ese
tén az éves bevétel 90%-a minősül Jövede
lemnek. A 10%-os költséghányadot nem 
kell igazolni.

• A mezőgazdasági kistermelői átalányadó
zás alkalmazása esetén a bevétel 8%-a szá
mít jövedelemnek akkor, ha az állat, vagy 
állati termék értékesítéséből származik, a 
bevétel 20%-a a jövedelem akkor, ha egyéb 
(növényi) őstermelői terméket értékesít az 
őstermelő. Az átalányadózás alkalmazása 
esetén nem lehet igénybe venni a 100 ezer 
forintig terjedő adókedvezményt.

Mit kell tudni a kezdő őstermelőnek?
Minden őstermelőnek tudnia kell, hogy 1997- 

ben „kezdőnek" számít. Aki kezdő, az a tevékeny
ségének kezdetét megelőző háromévben felmerült, 
bizonylattal igazolt kiadásait a kezdés évében el
számolhatja költségként. Fontos azonban, hogy az 
olyan költségek, amelyeket az őstermelő 1997 előtt 
egyszer már bármilyen módon elszámolt, nem ve
hetők újra figyelembe.

Algyői Hírmondó_____________________

Hogyan és milyen adókulcsok szerint kelt adóznií
Az őstermelőnek, ha a leírtak szerint a bevé

teléből van jövedelme, azt a többi jövedelmével 
össze kell vonnia és az adótábla szerint meg kell 
állapítani az adót. Ebből Jár a legfeljebb 100 ezer 
forint adókedvezmény. Ez alól kivétel az átalánya
dózás, amikor a jövedelmet nem kell összevonni és 
az adókulcsokat is külön határozza meg a törvény. 
A további tudnivalókat majd az adóbevallás útmu
tatója tartalmazza.
Kell-e adóbevallást adni>

Kell. Azonban nem kell adóbevallást adnia 
annak az őstermelőnek, akinek az éves bevétele 
nem haladja meg a 250 ezer forintot. Ha azonban 
akar adóbevallást adni, mert vannak költségei és 
most csak azért nincs több bevétele, mert pl. még 
nem fordult termőre az ültetvény, vagy az állat még 
nem nevelés alatt van, akkor készíthet adóbeval
lást, hiszen ezáltal tudja a költségeit a későbbi 
évekre elhatárolni.
Kell-e adószámot Váltani.>

Adószámot csak annak kell kérnie, aki a költ
ségszámláiban lévő áfát vissza akarja igényelni és 
ennek érdekében vállalja a számlaadást és az ah
hoz tartozó pénztárkönyvvezetést. Tehát aki az áfa 
kompenzációs eljárást alkalmazza, annak nem 
szükséges adószámot kérnie.
Milyen társadalombiztosítási (tb) befizetések terhelik az 
őstermelőt}

Az őstermelőnek csupán amiatt, hogy igazol
ványa van, nem kell tb-t fizetnie. Ha van más 
tevékenysége, amely után ő maga, vagy pl. a mun
káltatója a tb-t megfizette, vagy más biztosított 
eltartottjának számít, esetleg valamilyen egyéb kü
lönös okból jogosult az egészségbiztosítási szolgál
tatásokra (pl. nyugdíjas, gyesen van), akkor őster
melőként a tb-t nem kell fizetnie. Ha azonban az 
előző esetek egyike sem áll fenn, akkor az adókö
teles jövedelme után, de legalább a mindenkori 
minimálbér után 11,5% egészségbiztosítási járulé
kot és havi 1800  (napi 60) forint egész
ségbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie.
Kell-e helyi adót is fizetni)

Akkor kell, ha az adott településen van az 
őstermelőre is kiterjedő helyi adó. A jegyző vagy a 
gazdajegyző ad erről felvilágosítást.
Kamarai taggá kell-e Válnia az őstermelőnek?

A gazdasági tevékenységet folytatóknak köte
lező a kamarai tagság. Az őstermelő igazolványt 
azonban akkor is ki kell adni az őstermelőnek, ha 
a kamarában történő belépése az igazolvány kivál
tásáig még nem történt meg.

Pénzügyminisztérium
kiadványa

______________________________________5
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Tájékoztató a részletes rendezési terűhez
A városi Közgyűlés december 30-iki ülésén jóváhagy

ta Algyő délnyugati területének Részletes Rendezési Ter
vét. Mint az látható, a terv rendezi a 47-es út Téglás, 
Fazekas, Kastélykert utcák és a belterületi határon lévő 
véderdő által határolt terület még be nem épített részeit. 
A teljes 39 hektárnyi területből 15 hektáron lakótelkeket 
lehet kialakítani. Lehetőség lesz zöldterületek, park, zá
portározó tó, sportlétesítmények, iskola, szolgáltató ház,

Intézményi területek, kisüzemek, raktárak és építési tel
kek kialakítására. A Rendezési terv eredeti nagyságú 
példánya az Algyői Kirendeltségen ügyfélfogadási időben 
megtekinhető. Az esetlegesen felmerülő konkrét kérdé
sekre a kirendeltség vezetője a választ meg tudja adni.

A tervből azért alapvetően kitűnik a  négy főbb ütem:
1. A volt barakktábor helye kb. 35-40  telekkel.

FEBRUÁR
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megvalósítási ideje kb. 1-3 év és azután kezdődhet a 
telekértékesítés és az építés.

Tájékoztaásul leírom azért, hogy minden építkezni 
szándékozó előtt világos legyen -  ez még nem telekkiosz- 
tási terv -  tehát holnap még nem lehet megvásárolni. Ez 
egy távlati alapterv, melyet a közgyűlés 49/1996. (XII. 30.) 
Kgy. számú határozatával elfogadott. Végrehajtása már 
az önálló Algyő képviselő testületére és hivatali appará
tusára hárul majd. Ez lesz a sok megoldandó problémák 
egyik legfontosabb feladata.

Borbély János

2. A Bartók B. utca mögötti terület a sportpályától 
délkeletre a Kastélykert utca felé kb. 40-60  cm-is földfel- 
Iöltés és közművesítés után kb. 80-100 telekkel.

3. A 16 tantermes iskola tornateremmel, szolgáltató 
ház stb.

4. A zöldterületek, kerékpárutak, járdák kialakítása, 
intézményi területek beépítése stb.

Ha feltételezzük végleges önállóságunk idei elérését, 
a szükséges kisajátítások utáni tereprendezés, alap-köz - 
művesítés, telekosztás, a főbb állomások, melyeknek
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ÉMéqi—éVeleji összefoglaló 
iskolai hírek

1996 novemberében, decemberében 1 hóna
pos nemzetközi környezetvédő programban vett 
részt a 7/a osztály Malustyik Mihályné osztályfő
nök vezetésével. Algyő különböző részein csapa
dékmérőket állítottak fel és folyamatosan vizsgál
ták az esővíz savtartalmát.

A zuzmók nagyon érzékenyek a környezeti 
szennyeződésekre, ezért a programnak az is része 
volt, hogy megfigyeljék, mennyire zuzmósak a fák 
a faluban és az ártéri erdőben. A két vizsgálat 
eredményeként a gyerekek megállapították, hogy 
településünkön a levegő közepesen szennyezett.

A TITOK Oktatásszervező Bt. által szervezett 
Arany János anyanyelvi verseny országos döntőjé
be iskolánkból Bakos Anikó 6/a osztályos tanuló 
jutott be. December 15-én a villányi úti konferen
cia-központban szerepelt szép sikerrel.

A Szeged—Algyői Általános Iskola 4H Klubja 
Aranykapu vásárt rendezett karácsony előtt a 
megnagyobbodott, megszépült fehér iskolában. 
Saját készítésű termékeiket árusították a 4H-s 
gyerekek.

A Falukarácsony ünnepi műsorát december 
20-án délelőtt 10.30-kor láthatták az érdeklődők 
a Faluházban. Az alsó tagozatos tanulók előadását 
Torma Tiborné, a felső tagozatosokét Varga Ágnes 
Ildikó, Kaszab Éva, dr. Zomboriné Gergely Klára 
állította össze.

December 24-én délelőtt az algyői Idősek 
Klubjában karácsonyi dalokkal kedveskedtek az 
algyői diákok a klub tagjainak. A műsort dr. Zom
boriné Gergely Klára állította össze és tanította be.

1997. Január 17-én 19 órakor a Kisszínház- 
ban a Titkos házasság című vígoperát nézte meg 
iskolánk 30 diákja. Az iskolai alapítvány külön- 
busz biztosításával támogatta a programot, melyet 
a humán munkaközösség szervezett.

Berek Ágota
Februári program

9-én Félévi beszámolók elkészítése 
10-én, 14 órakor Félévi értekezlet

17 órakor Fogadóóra a Fehér iskolában — 
8. osztálynak szülői értekezlet

12-én Jelentkezési lapok postázása 
15-ig Aranyecset-Aranytoll pályázatok 

eredményhirdetése
20-án 17 órakor A leendő elsősök szülői

értekezlete a Kosárfonó utcában 
az alsó tagozatban

17—22-ig Alsós matematika verseny

A Faluház február haiti 
tervezett programja

7-én, péntek 16 órakor Vadászközgyűlés
13-án, csütörtök 9—14 óráig Véradás 

18 órakor Szemüvegbemutató
14-én, péntek 18 órakor Gazdaköri gyűlés

18 órakor Vadászvacsora
15-én, szombat 20 órakor FARSANGI BÁL
21-én, péntek 19 órakor Csehov: Sirályok 

A Szegedi Színkör előadása
22-én, szombat 16 órakor VETÉLKEDŐ
25-én, kedd 9— 16 óráig Műanyagvásár
26-án, szerda 17 órakor ÁFÉSZ közgyűlés
27-én, csütörtök 1030 órakor

Az ÁLLATOK FARSANGJA 
Az Andersen színház előadása

28-án, péntek 18 órakor Kisgazdapárt-gyűlés
A Fatuházban működő szakkörök, klubok:
Hétfő: 17-18 óráig Karate

18-19 óráig Callanetich torna
19-20 óráig Fitness torna 

Kedd: 16 órától Néptáncegyüttes próba 
Szerda: 17 órától Sakk szakkör 
Csütörtök: 16-17 óráig Nyugdíja torna

17-18 óráig Karate
18-19 óráig Callanetich torna
19-20 óráig Fitness torna

A könyvtár hírei
További támogatóink: Balázs Csilla, Golhovics 

Boglárka, Podonyi Sándor, Németh Bettina, Ko
vács Dezső, Tóth Tibor, Vida János, Vida Jánosné, 
Pataki Andrea, Bakosné Fekete Mária, Rácz Ágnes, 
Süli Istvánné, Tösmagi Sándorné, Pongrácz Ta
más, Vidács Ildikó, Nyári Mihályné, Vidács János
né, Süli Károlyné, Vidács Jánosné (Ladik u.), Mes
ter Jánosné, Süli Jánosné, Zombori Jenőné, Szalai 
Andrea, Szalai Emese, Salamon Andrásné. Kö
szönjük adományaikat.

Kovács Angéla 60 db könyvet ajándékozott a 
könyvtárnak, melynek nagy része ún. siker könyv 
(Dániel Steel, Agatha Christie, Robin Cook). Fel

dolgozás után lehet őket 
kölcsönözni. Köszönöm 
az olvasók nevében is.

Kis Mihályné
könyvtáros
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.,Itt a farsang, áll a bál"
C JeSru ár 15-én , szom baton 20  ó rá tó l jelm ez es

m n s T m e j b & l
/esz a & x m jo t z o a o n c

T jen e: Ü Ü & ÍÜ Ö /d/d ír ió  ----  C B efépö: 300 'J í

Vacsora: csirkecomb (töltött),
zöldséges krumpli, 
savanyúság, 
farsangi fánk.

CM u a cso ra jeyy á ra  500  C^t/fö. (ig é n y  sz erin t)

Mindenkit szeretettel várunk. 
Jegyek elővételben február 5-től 

a ‘Taluíiázban vásárolhatók.

Farsangi vetélkedő '97
y\z y\lgyői P ia ta lo k  E g y e s ü le te  é s  a z  ^Algyői P a lu h á z  k özö s re n d e z é s é b e n  1997. 

fe b ru á r  2 2 -e n  "16 órától n ag y szab ású i v e té lk e d ésre  kerül sor. T é m á ja : a  K A R S .A A )G . 
"Helye; jA lgyői F a lu h á z . AAinimum tíz fő s  c s a p a to k  nevezh etnek . T"ontos, hogy minél több 
szu rkoló t K ozzan ak  a  c s a p a to k  m agukkal, m ert a  zsűri e z t  d íjazni fo g ja . jA  c s a p a to k  e lő z e tes  
fe la d a to k a t  k ap n ak , am iket m ár otthon m egold hatnak, a  zsűri m égis pontozni fo g ja :

Minden csapattag öltözzön jelmezbe! AAinden je lm ez  pontot ér. 
Süssenek a csapatok farsangi szalagos fánkot! A  résztvevőkn ek  kell készíteni

e g y  nagyot, am it a  zsűri ö s sz e m é r  a  többi leg n ag y o b bal é s  minél több v\ormc\\ 
m éretűt, m ert a  m ennyiség p ontokat ér, (/Vjormál m éretűnek minősül a z  a  fánk, 
am inek a  k ö z e p é b e  kén yelm esen  e lfér  e g y  kan ál b a ra ck lek v á r, 
a  te te jé re  pedig rá fé r  a  kellő m ennyiségű porcukor,)

A csapatoknak kelt készíteniük egy paródiát (m a*. 5  p erc)
e g y  sza ba d on  v á lasz to tt n ép szerű  tv -so ro zatró l. H a  a  sz e re p lő  já té k o s o k  
p aró d iá h o z  készítik  je lm e z e ik e t további plusz pontokat k ap n ak .

AAég nem ejtettünk sz ó t a  d íjakról! ;A  tov ább iakban  sem  fogunk, 
u gyan is a  d íjak  titkosak . C s a k  annyit lehet róluk tudni, 
hogy „nagyon é r té k e s e k ”.

jA  vetélked ő után ö sszn ép i buli é s  fá n k ev ésse l eg y b ek ö tö tt 
m u latság  kezdődik.

A rendezőség
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A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. TÓTh Máría
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa 
1 997. ÍEbRUÁR hAvi RENdElÉSE

03—07-ig 08—12 óráig
10—14-ig 13—17 óráig
17—21-ig 08— 12 óráig
24—28-ig 13—17 óráig

1997. február 24— 28-ig dr. Tóth M áriát 
dr. M ester János helyettesíti

+

1 +

Háziorvosok február havi 
rendelési ideje

Február 3—7-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Február 10—14-ig
8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Február 17—21-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Február 24—28-ig
8—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

NAG\/LÁSZLÓ 
megyei gazdajegyző-koordinátor úr 

fogadóórái

Fogadóóra helye: Szeged, Megyeháza 
Címe: 6721 Szeged, Rákóczi tér V./ 508-as szoba 
Időpontja: hétfő de. 10—12 óráig 

du. 13—16 óráig 
Irodai alkalmazott: Savanya Mariann 
Fogadóóra alatt használható tel. / fax:

(62) 483-583/271, 243
Fogadóóra helye: Szeged—Algyő, 

Polgármesteri Hivatal A lgyői Kirendeltsége
Címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Időpontja: páros héten 8— 12 óráig (szerda) 
Fogadóóra alatt használható tel./fax: (62) 367-095

Őstermelői igazolványok bevétele 
Kedden 8—12 és 13—16 óráig 

Őstermelői igazolványok kiadása
Csütörtökön 8—12 és 13— 16 óráig 
Az igazolvány kiadásához szükséges:
• személyi adóazonosító kártya
• személyi igazolvány
• 2000 Ft a regisztrációhoz.

NAGY LÁSZLÓ 
gazdajegyző-megyei koordinátor 

Szeged, Rákóczi tér 
Megyeháza V. em. 508. szoba

Köszönet a Véradóknak 
és fethíVás Véradásra

A Vöröskereszt Algyői Szervezete nevében há
lás köszönetemet fejezem ki, és békés boldogságot, 
jó egészséget kívánok azoknak a véradóknak, akik 
1996. évben Algyőn adtak vért. Köszönetét mond
hatok — úgy érzem — azok nevében is, akik a 
kapott vérnek köszönhetik az életüket, illetve 
egészségüket.

A köszönet után, most újra arra kérek minden 
segítőkész, jóérzésű embertársamat, hogy minél 
többen vegyenek részt az 1997. február 13-án,
9— 14 óráig a Faluházban tartandó véradáson.

Bakosné Fekete Mária
véradószervező

FEBRUÁR
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rn S Z cT E L ‘T rtÖ L g <y E M , W & l M !  

É rtesítem  ÖiNiökET, h o q y  

az OTP-GARANCIA RT. KÉPVISELETÉBEN
Á llok  AZ Ö l\ö k  REINldElkEZÉSÉRE.

HelyE: Alqyő FaIu^áz.
IdŐpONT: MiNdEN pÁROS hÉTEN CSÜTÖRTÖkÖN

1 6-1 7 ÓRÁiq. 

SZOLGÁLTATÁSAINK:
» LaI<ÁŜ  VAqyONbiZTOSÍTÁS kÖTÉSE 

»  GÉpjARMÍjbiZTOSÍTÁSok 

»  DíjbEfiZETÉS

»  LAkÁsbizTosÍTÁs 1<árFeIvéteIe 

»  NEMZETközi ZÖldkÁRTyA kÍAdÁSA 

»  SzAkíANÁCSAdÁS

TíszteIetteL:
SZÉCSI MÁRIA

biZTOSÍTÁSÍ ÜzlETkÖTŐ 

pÉNZÜqyi ÉS bEÍEkTETÉsi TANÁCSAdÓ

FIGYELEM!

Ismerkedjen meg 
egy fantasztikus 

eszközzel, 
a látásjavító szemüveggel. 

i Információ (62) 406-026

1$ emutató 
az SZlgyői rFaluíiázban 

február 12-én 1 8  órakor

1377 -ben is várjuk V '  

vásárlóinkat

hétfőtől péntekig
szombaton
Vasárnap

8 - 16  óráig 
8 - 12  óráig 

9 -1 2  óráig

Ida virágbolt 
ÍÁlgyő, Vásárhelyi u. 2 1 . 

‘Telefon: 367-297
A

*e*-__Jflt__jfife__-ifit__& __jk __fitt

Építési telek, 836 m -es, rajta: víz, gáz, 
villany, gyümölcsfák és egy 26 m2-es házi
kó. Megtekinthető: Algyő, Szőlő u. 14. 
Telefon: 06-20-231-055

Bartók Béla u. 64. I. emelet 3-as számú, 
54 m2-es lakás eladó. Telefon: 367-597

J ía  még nem döntött 
kinek utalja adójának egy százalékát, 

kérjük támogassa:
• Algyő Városrész Fejlődéséért Alapítvány 

Adószáma: 18450118-1-06

• Algyői Sportkör 
Adószáma: 9983484-1-06

Cukrászt vagy sütőipari szakmunkást 
keresünk 4 órás munkaidőre.

Köntös Imre cukrászmester 
Érdeklődni: 367-132 18 órától

FEBRUÁR
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f Felhívás
Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulója tiszteletére 

a Bartók Béla Művelődési Központ, a Délmagyarország Kft.-vel, a Csongrád 
Megyei Levéltárral, a Móra Ferenc Múzeummal és a Somogyi Könyvtárral 
közösen

helytörténeti vetélkedőt 
szervez

a városrészek polgáraiból verbuválódó csapatok részvételével, amelyek terü
letenként 5 fővel, spontán módon alakulhatnak meg. A Faluházba várjuk 
március 31-ig azok jelentkezését, akik szívesen képviselnék településünket a 
vetélkedőn.

A vetélkedő győztesei (az első, második és harmadik csapat tagjai) értékes 
nyereményeket és jutalmakat kapnak. Ezen felül a győztes csapat 300 000 Ft-ot 
nyer körzetének, amely összeget a képviselt terület használhat fel — kizárólag 
közcélra. Bővebb felvilágosítás a Faluházban. Telefon: 367-050.

r
Villanyszerelés, ipari 

és lakóépület szerelése 
és karbantatása. 

Villanybojlerek javítása 
és vízkőtelenítése.

Te lefon szere lés.

PuskAs MihÁly, 
SzEqEd, P ázsít  u . 14 . 

TeIeFon: 472-659

Az FKGP A lqyő i a Ia p sz e r v e z e t e  

ezúton  értesítí TíszteIt Ta^ aít

ÉS SZÍMPATÍZÁNSAÍT, 

h o q y  a  s o r o n kövEíkEZŐ  TAqqyú'lÉsÉT

1997. február 28-án,
18 órai

l<Ezd etteL TARTJA 

A FAluhÁZ klut>TERMÉbEN.

MÍNdENkiT szeretetteI v á r u n k!

Vezetőség

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Varga Levente, Karsal Lászlóné, Kis Mihályné, Zomborl Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a cHkfjz Kri.. Nyomdájában, 1000 példányban.
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