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Algyői Hírmondó

Hírek a leválásról

1996 októberében Algyő lakossága a leszaka
dás mellett döntött a helyi népszavazáson, ezután 
elkezdődhettek a törvényben Is előírt tárgyalások 
Szeged város képviselőivel az önálló Algyőről.

Ahogy azt már megszokhatták olvasóink, 
az Algyői Faluházban a leválást előkészítő bi
zottság tagjai a Közéleti Klub keretében min
den hónapban nyilvános tájékoztatást adnak 
e tárgyalások állásáról, amiről az Algyői Hír
mondó hasábjain rendszeresen beszámolunk. 
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, milyen 
eredményekről számolt be az algyői delegáció 
március 5-én a Faluházban.

Sok kérdésben már sikerült valamilyen meg
állapodásra jutni, de a legvitatottabb kérdések, 
melyek már korábban is a legnagyobb nézetel
téréseket mutatták, még hátravannak. Ezek az 
alábbi témakörök:

• Algyő önálló költségvetése
• Atka és a területcsere
• Északi vízmű
• Gyepmesteri telep

A legutolsó tárgyalási fordulóban megegyezés
re jutottak a felek az Algyőt illető vállalati rész
vénycsomag-átadásról. Ezt most forintosították, 
így pontosan lehet tudni, mekkora nagyságú az a 
részvénycsomag, amit az önálló Algyő meg fog 
kapni.

A szétosztást lakosság-arányosan végezték, 
Szeged lakosságát 174 633 főben, míg Algyőét 
5350 főben állapították meg. Ezek alapján a pél
dául DÉMÁSZ Rt. 600 millió Ft névértékű rész
vényeiből 18 381 000 Ft névértékű részvényt fog 
kapni Algyő.

A három szóbanforgó cég részvényei együttvéve: 

DÉMÁSZ Rt. 18 381 000 Ft

DÉGÁZ Rt. 15 952 000 Ft

Heliomed Rt. 3 755 000 Ft

Összesen: 38 088 000 Ft

Az átadáson túl kötelezettséget vállalt a város, 
hogy ha időközben értékesítené a saját részvényeit, 
az Algyőt megillető részt nem adja el.

Az algyői költségvetéssel kapcsolatban Básthy 
Gábor alpolgármester már a tárgyalás elején el
mondta, ígéretük ellenére nem készítették el, nincs 
miről tárgyalni. Hivatkozott a polgármesteri hiva
tal sok munkájára.

A  legnehezebb kérdést, Atka és a területcsere

kérdését ezen a tárgyalási fordulón nem tárgyalták 
a felek.

A vízművel és a gyepmesteri teleppel kap
csolatban Szeged város vezetői bekérték a Sze
gedi Vízmű Kft. és a Szegedi Környezetgazdál
kodási Kht. szakértői véleményét. Mint ahogy 
az várható volt, e két cég alkalmazottai szerint 
mindkét létesítményt indokolt Szeged üzemel
tetésében tartani. Ettől kezdve a vita már csak 
arról folyt, mi legyen a vízműhöz és a gyep- 
mcstcri telephez csatolt indokolatlanul nagy 
földterületekkel? Végül megegyezés született: 
a gyepmesteri telephez „csapott" 10 hektár er
dő Algyőé lesz, a vízműhöz került föld pedig 
marad, mert az a terület (ahogy a mellékelt 
térképvázlat is mutatja) az út és a töltés közé 
esik, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan.

A tájékoztató második felében a szokások
hoz híven kérdéseket tehettek fel, illetve el
mondhatták véleményüket a szétválás problé
máival kapcsolatban a jelenlévők.

Dr. Piri József egy kérdéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy az Északi Vízmű és a gyepmesteri 
telep esetében fontos figyelembe venni: más a 
közigazgatási Jog és más a tulajdonjog. A tulajdon
jog Szegednél marad, de közigazgatásilag azok a 
területek is Algyőhöz fognak tartozni.

Ismét többen tették fel a kérdést: „Milyen 
határidők szorítják a várost?" Dr. Piri József 
szerint nagyobb az esély a megállapodásra, 
mint a Berente és Kazincbarcika között zajló 
vitában. Ott ugyanis a néhány száz fős falu 
elviszi a város költségvetésének majd a felét. 
Algyő kiválása viszont nem rázza meg alap
jaiban Szeged pénzügyi helyzetét. A törvény 
különben nem szabja meg a tárgyalások határ
idejét, csak megállapodást ír elő.

A következő Közéleti Klub időpontja a Falu- 
házban: 1997. április 16. 18 óra.

Varga Levente

Kétszobás, Bartók Béla utcai lakás eladó. 
Irányár: garázzsal: 1 600 000,- Ft; garázs nél
kül: 1 400 000,- Ft. Érdeklődni: 417-597.

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítését vál
laljuk. Érdeklődni: Boldizsár József Algyő, 
Bartók Béla u. 28. vagy a (06-62) 345-461, 
(06-30) 530-395 telefonon.
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A HALLAl és TÁRSA BT. vállalja 

^Számviteli szolgáltatás
• pÉNZTÁRkÖNyV, NAplÓfŐkÖNyV VEZETÉSE

• kETTÓ's kÖNyWEZETÉS

• bÉRSZÁMfEjTÉS, TB«üqyÍNTÉzÉs

• AdÓhFVAlUsok, MÉRlEqEk kÉSZÍTÉSE

.Üzletviteli tanácsadás
• Üz IeTÍ TERVEk, hÍTElkÉRElMEk, pÁlyÁZATOk 

ElkÉSZÍTÉSE

Több éves szakmai gyakorlattal, 
felelősségvállalással.
BartóIc B éLa u. 25.

TeIeíon: 4 1 7 - 5 1 0  
d u .:  2 —6 - íq  ÁLLui\k

-  AZ Ö lV lök REINldElkEZÉSÉRE. _
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és  t íp u s é te le k  m e lle t t  

v á l la l ju k  k id e g -  é s  s ü lte s  t á la k  

k é s z í té s é t  é s  h á z h o z  s z á l l í t á s á t

C Z sop o r to k  é tk e z te té s e  

e lő r e  m e g b e s z é lt  

ig é n y  s z e r in t ,  

k e d v e z ő  á r o n  

m e g  re n d e lh e tő .

Varga Antalné

MEGNYÍLT a Joker Plasz Mini 
VEGYESKERESKEDÉS
diszkontja a Kastélykert u. 34. sz. alatt.

Nyitva tartás: H-P: 7-19 óráig
SZ-V: 8-18 óráig

Árukínálatunkból:
Kanizsai v. 56 Ft+ü Sopianae 125 Ft
Kőbányai 58 Ft+ü Helikon 125 Ft
Arany Ászok 61 Ft+ü Symphonia 118 Ft
Dreher 81 Ft+ü Mulfllter 156 Ft
Kaiser 85 Ft+ü Marlboro 215 Ft
HB 85 Ft+ü Pali Mail 162 Ft
Amstel 89 Ft+ü
Amstel BOCK 93 Ft+ü

Pepsl Cola 2 1-es v.v. 109 Ft+ü
Kannás borok 2 1 180 Ft+ü

. 51 430 Ft+ü
Kávé 237 Ft-tól

Egyéb vegyiáruk, szeszes italok 
és malomipari termékek nagy választékban!

Vállaljuk rendezvényekre, lakodalmakra előzetes 
megrendelés alapján a kiszállítást is! (5 rekesz feletti 
vásárlás esetén további kedvezményeket adunk ked

ves vásárlóinknak.)
Szeretettel várja kedves vásárlóit a 

JOKER PLUSZ MINI VEGYESKER. diszkont!
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Pályázati felhívás
y\z algyői könyvtár irodalmi pályázatot 

kirdet általános iskolai tanulók részére.

Pá lyázn i egy -két oldalas írással leket, 
a  műfaj s z a b a d o n  választott.

Téma: Algyő bemutatása 

Ilyennek (atom Alqyőt 
Algyő az én szememmel 
Bemutatom lakóhelyem

Beküldési Határidő: 1997. április 25.
;Ahová a  pályázatokat várjuk:

Könyvtár, Bányász u. 2.
A z  első Károm helyezett könyvjutalom

ban részesül!

G R e D M é j v y U J R D G X é S  
A  F A L - U A J ^ P O K O A )

A  f a l u h A z b a a j !

r Kedvezményes /I
süteményvásár ®

a  

Köntös cukrászdában!
Minden nap 5 órától 

az összes sütemény árából

10% kedvezményt adunk.

Szeretettel várjuk 
kedves vendégeinket!

Köntös Imre

s.

Városi Vers-  és prózamondó Verseny 
az Algyői Általános Iskolában

Iskolánk harmadik alkalommal rendezte meg 
a városi szintű vers- és prózamondó versenyt, 
melyen az alsótagozatos tanulók indultak.

A gyerekek 3 kategóriában versenyeztek:
• verset írok, verset mondok
• mesét írok, mesét mondok
• szabadon választott mese, próza
Az Algyői Általános Iskolát Baár Viktória 4/b 

osztályos tanuló a verset írok, verset mondok ka
tegóriában képviselte. Felkészítő tanára: Ördögh- 
né Pungor Erzsébet.

Szabadon választott mese, próza kategóriában 
az 1-2. osztályos korcsoportban Tóth Orsolya l/a  
osztályos tanuló indult. Felkészítő tanára: Szebeni 
Lászlóné.

Szabadon választott mese, próza kategóriában 
a 3-4. osztályos korcsoportban Lévai József 3/b 
osztályos tanuló versenyzett. Felkészítő tanára: 
Kériné Bódi Judit.

Mind a három tanuló szépen szerepelt, dicsé
ret illeti őket.

A vers- és prózamondó versenyt március 20—
21 -én rendeztük meg, mely támogatóink segítsé
gével Jöhetett létre. Nekik ezúton szeretnénk kö
szönetét mondani.

SZPONZORAINK VOLTAK:
• OTP Csongrád Megyei Igazgatósága:
• POLIP Kft. — Algyő;
• FLORATOM Kft.;
• KORONA Kft.;
• Barát Papír Nagykereskedés:
• KISS-CO Játék Nagykereskedés:
• Napfény ABC;
• NETTI ABC;
• Búvár utcai ABC;
• 403. sz. ABC;
• Gonda Jánosné szülő;
• Varga Sándor szülő;
• Korom Ferencné vállalkozó;
• Csontos Lászlóné;
• MINI MARKÉT — Algyő.
Szeretnénk megköszönni a Faluház igazgató

jának, Molnárné Vida Zsuzsanna kolléganőnek, 
hogy helyet biztosított számunkra, méltó környe
zetben rendezhettük meg versenyünket.

Végül, de nem utolsó sorban azoknak a szü
lőknek szeretnénk köszönetét mondani, akik a két 
nap alatt készségesen a segítségünkre voltak a 
verseny előkészítésében.

Szebeni Lászlóné Iván Zsuzsanna
szervező igazgató
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ALGYŐI FALUNAPOK Lézer Színház

Tervezett program

Április 28.
Rajzpályázat kiállítás a Faluházban 
Kézműves kiállítás a Faluházban

Május 1.
Egész napos program a Gyevi kócsag 

szabadidőhajón és a parton:
9 órától: Árusok

14 órakor: MEGNYITÓ. — Beszédet mond:
dr. Piri József, dr. Botka László

15 órától: ÖREG ROCKEREK KONCERT
20 órától: BOGRÁCSOS—ZENE—TÁN C -

TOMBOLA 
2145 órakor: TŰZIJÁTÉK
22 órától: DISCO

A tombolához helyi vállalkozók felajánlását 
várjuk.

17 órakor: Algyő—Mórahalom nagypályás
labdarúgó mérkőzés 
(Futballpálya)

Május 2.
9 órakor:

10 órakor: 
10 órakor:

13 órakor 
19 órakor
21 órakor
22 órakor

Kispályás labdarúgó kupa 
(9 csapat — Olajos pálya) 
Pacalfőző verseny 
Kézműves foglalkozás 
gyerekeknek, felnőtteknek 
Családvetélkedő 
Divatbemutató 
Disco
Lézerszínház a Faluház nyári 
színpadán

Május 3.
9 órakor:

10 órakor: 
1030 órakor 
l l 30 órakor 
12 órakor: 
1210 órakor: 
1220 órakor: 
15 órakor:
17 órakor:

18 órakor: 

21 órakor:

Kézilabda kupamérkőzések 
(Olajos pálya)
Óvodások bemutatója 
Iskolások bemutatója 
Pályázati díjkiosztás 
Karate bemutató 
Fitness bemutató 
Néptánc bemutató 
Esküvő
Akrobatikus Rock and Roll 
bemutató
Maksa Zoltán humorista 
Vidióta lettem című műsora 
Szabadtéri mozivetítés

A budapesti Planetáriumban műsoron lévő 
előadást hozza le Algyőre a Lézer Színház. Nagy
számú közönség előtt, szabadtéren a Faluház mel
lett mutatják be látványos lézer-multimédia fény
koncertjüket. Az előadás finanszírozhatóságának 
érdekében a Lézer Színház a műsor utáni 3-5 
percben egy lézer-animációs reklámblokk bemu
tatását is vállalja, amiben az Önök által megadott 
cégemléma kerülhet lézeres kivetítésre.

Maksa Zoltán humorista

Maksa Zoltán nevét a tévénézők jól ismerik. 
Legtöbbet a Szeszélyes évszakok című műsorban 
láthatjuk a rendszeresen Jelentkező Maksa-híra- 
dóban. A  művész most a Vidióta lettem című önálló 
estjével lép fel, amiben leginkább minket, a tv- és 
videónézőket parodizál ki ironikus és egyben ne
vettető formában.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

biüatbemutató
Már a megnyitón is nagy sikerrel rendeztünk 

a Faluházban divatbemutatót. Szeretnénk ezt a 
sikert megismételni. A szép ruhák látványa, a 
dinamikus zene és a lendületes megjelenés együt
tesen olyan vonzó látványosság, ami bizton szá
míthat az egyik legnagyobb nézettségre a két nap 
alatt.

A GAzdAköR s o ro n  kövETkEző qyú'lásE 

ÁpmLis 1 1 -ÉN 1 9  ÓRAkoR A FAluhÁzbAN 

Iesz. VENdÉqEk: dw. TótN LászLó, C soN q"  

RÁd MEqyEÍ CAzdAkÖRÖk EllNÖkE, Aki AZ 

ORSzÁqos CAzdAkÖRÖk És a koRMÁNy lEq^ 

ÍRÍSSEbb TÁRqyAlÁSAÍRÓl Ad TÁjÉkoZTATÁST. 

A MÁsodik VEi\dÉq: PÁlÍNkó GyÖRqy, 
a I.K.R. kápvisElőjE, Aki a lEqújAbb ERŐqÉ"

pEkRŐl ÉS ANNAk MUNkAESzköZEÍRŐl TART 

ElŐAdÁST.
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Ügyes kezű gyerekeket és felnőt
teket várunk a falunapon! 

Orgovány Erika vezetésével papír, 
filc, gyapjú, bőr alapanyagokból 

készülnek a hazavihető, 
saját kézzel és fantáziával 

m egalkotott tárgyak. 
A foglalkozás ideje: 

1997. május 2., péntek 10 óra.

Pályázat!
!%z algyői ‘Taluház pályázatot hirdet algyői 

lakosok részére

• irodalmi alkotások (vers, novella, mese stb.)

• kézműves alkotások (fafaragás, hímzés, fa
zekas, vessző és gyékény stb.)

• művészeti alkotás (fotó, festészet, grafika, 
szobor stb.)

kategóriákban

d  pályaművek beküldési határideje: április 20. 
Jíelye a ‘Taluház. ü g y  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. . 

íÁ z  irodalmi alkotásokat 
a Jtirmondóban közöljük.

Hlső díj: kategóriánként 5 0 0 0  rFf; 

második díj: 2000  ‘T i ; harmadik díj: 1000 ‘Tt.

A FKgP Algyői alap szervezete április 18-án 
19 órakor tartja soronkövetkező gyűlését. 
Minden kisgazdatagot és szinpatizánst szere
tettel vár a Faluházba.

Május 2-án, pénteken 13 órától
CSALADI 

VETÉLKEDŐ
ü2 A L a y ő j  f a l u g á z b a n

4—6 £ S S .^ .L .A D O K  je len tk e zésé t

vágjuk május i-jé ig .
HONISMERETI, ÜGYESSÉGI, 

CSALÁDI KÉRDÉSEK, JÁTÉKOK 
szerepelnek a műsoron.

FŐDÍJ: Eqy MOUNTAIN BIKE kERÉk-

pÁR, ÉS MÁS ÉRTÉkES NyEREMENyEk.

Pff C7ILF0Z0 VER5ERYT 
RERBE2ÜRK

ÍA. verseny ideje.
1997. május 2., pénteki0— 12 óráig
!tfeCye: fiz  Mgyői JaCuház parí(o(ója.

$1'evezni a heCyszínen Cehet, nevezési díj nincs. 
Nevezési feltételek:
• A  pacal főzéséhez szükséges minden alap

anyagot a versenyző hoz magával (a tüzelőt 
és a bográcsot is).

• Csak 10 literes vagy annál nagyobb bog
rácsban készülhet a pacal.

!Az ett(észüCt versenyműveit /(ét zsűri, 
egy szalámi és egy „/(özönség" 6íráCja eC.

A szakmai zsűriSe neves sza/(em6ere%et f(érün£ 
feí. A  /(özönségzsűri tagja bárÍQ. (ehet 400 f t  
eCCenéhen, amiért [ehetősége nyíCi!(az összes 

ed(észüCt pacaCSóC enni és egy szavazat erejéig 
szavazni.

!Az eCső díj: 15 000forint.
MeCySőClO 000 ft-o t a sza/qnai zsűri,
5000 J ’t-ot a „közönség" zsűri ítéCoda.

Minden versenyzőt és szurí(g(ót 
szeretetteC várun/(!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

HELYESBÍTÉS
A márciusi számban hibásan jelent meg az 

iskolai Vers- és prózamondó verseny eredménye 
szabadon választott mese, próza kategóriában: 

1-2. oszt.: 1. Tóth Orsolya l/a; 2. Fodor Dóra 
l/a; 3. Vecsernyés Tímea 2/a.

3-4. oszt.: 1. Lévai József 3/b; 2. Zöld Sza
bolcs 3/b; 3. Szilágyi Perjési Réka 4/a.

Városi Versenyen indultak alsó tagozatból:
Városi helyesírási verseny
Kiss Andrea 3/A; Rácz Péter 4/a; Süli Kitti

4/b.
Városi Móra Ferenc olvasás—szövegértés 

verseny
Rácz Péter 4/a.
Városi versmondó verseny 
Balogh Norbert 2 /b; Szilágyi Perjési Réka 4/a. 
Városi Weöres Sándor Napok rajzpályázat 
Kiss Orsolya 3/b; Lévai Zita l/a; Fodor Dóra 

l/a; Molnár Letícia l/a.
„Ki tud többet a világról" városi csapatver

seny
10. helyezést ért el a 4/a csapata: Jónás

Beáta, Pernek! Beáta, Szilágyi Perjési Réka.
8. helyezést ért el a 4/b osztály csapata: Süli 

Kitti, Szelezsán Judit, Elekes Krisztián.
Indult még a 3/b osztály csapata: Mihály Éva, 

Tóth Tibor, Maszlag Szilvia.
Felkészítő tanárok:
l/a osztály: Szebeni Lászlóné;
2/a osztály: Szabóné Kálmán Mária;
2/b osztály: Nagy Grácsik Emese;
3/a osztály: Kiss Ferencné;
3 /b osztály: Kériné Bódi Judit;
4/a osztály: Torma Tibor né;
4/b osztály: Ördöghné Pungor Erzsébet.

Városi Versenyen indultak a felső tagozatból
Városi helyesírási verseny a Béke utcai 

iskolában: Szabó Tamás 5/b, felkészítette: Varga 
Ágnes Ildikó; Bakos Anikó 6 / a, felkészítette: Berek 
Ágota.

Városi helyesírási verseny a Tarján III. Sz. 
Iskolában: Csikós Nikoletta 7/a, felkészítette:
Leizinger Enikő.

A Tatján III. Sz. Általános Iskolában meg
rendezett Művészeti Héten a Diákszínpadok ver
senyében az Algyői Általános Iskola 6/b osztá
lyának produkciója Mondák Mátyás királyról 
címmel III. helyezést ért el. Az osztály minden

tanulója szerepelt a sikeres előadásban. Főszerep
lők: Mátyás király: Belovai Csaba; udvari bolond: 
Jónás István; szerzetes: Pálföldi János; tálján dal
nok: Csaba Péter; borsóhajigáló: Kormos Ferenc; 
katonák: Bakos Róbert, Kispál György, Gera Mi
hály; narrátor: Kocsis Rita; udvarhölgyek: Gonda 
Tímea, Kiss Melinda, Nagy Szilvia, Nemes Beáta, 
Radics Réka, Sebők Melinda. A  tanulókat Berek 
Ágota készítette fel.

Az Algyői Részönkormányzat és az Algyői Ál
talános Iskola az idén is közösen ünnepelte már
cius 15-ét az emlékműnél. Ünnepi beszédet mon
dott: dr. Zakar Péter. A tanulók műsorát Leizinger 
Enikő és dr. Zomboriné Gergely Klára állította 
össze és tanította be. Az ünnepélyt koszorúzás 
zárta. Örömmel láttuk, hogy a falu lakói is szép 
számmal vettek részt a megemlékezésen.

Berek Ágota

*** *•* ♦♦♦

ÁPRILISI PROGRAM
7-én Szünet utáni első tanítási nap 
9-én 10.30 órakor 7/b szűrővizsgálata az 

Ifjúsági Rendelőben Szegeden 
9-én 8— 16 óráig és

10-én 10— 18 óráig Első osztályosok beirat
kozása

16-án Matematika háziverseny
21-én Éneklő ifjúság
22-én Föld Napja — Megemlékezés a tanítási 

órákon
22-én 10 órától Játékos vetélkedő a Tarján 

III. Sz. Ált. Iskolában
26-án MUNKANAP! Pénteki tanítási rend sze

rint!
30-án 9 órától Nevelési értekezlet a Fehér 

Iskolában.

Ismét (esz LÓVERSENY 
a Gazdakör szervezésé

ben. Előre láthatólag 
május 31-én. 

További információk 
a kővetkező számunkban.

ÁPRILIS
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FOCI
Megyei I. o. 1996/97. évi bajnokság tavaszi 
szezon sorsolása

9. forduló május 1-jén 17.00
Algyő—Mórahalom
10. forduló május 4-én 17.00
Kistelek—Algyő
11. forduló május 11-én 17.00
Algyő—Tlsza-Új
12. forduló május 18-án 17.00
Mindszent—Algyő
13. forduló május 25-én 17.00
Algyő—Tápé
14. forduló június 1-jén 17.00
Zákányszék—Algyő
15. forduló június 8-án 17.00 
Algyő—Csongrád
16. forduló június 14-én 17.00
Mártély—Algyő
17. forduló június 22-én 17.00
Algyő—Szentes FC.

Megyei III. o. 1996/97. évi bajnokság tavaszi 
szezon sorsolása „B" csoport

9. forduló május 3-án 17.00 
Algyő II.—Pitvaros
10. forduló május 11-én 17.00 
Nagymágocs—Algyő II.
11. forduló május 17-én 17.00 
Algyő II.—Derekegyház
12. forduló május 25-én 17.00 
Károlyi DSK—Algyő II.
13. forduló május 31-én 17.00 
Algyő II.—Kübekháza
14. forduló június 7-én 17.00 
Szikáncs—Algyő II.
15. forduló június 14-én 17.00 
Algyő II.—Eperjes

FELHÍVÁS!
Szeretné neüét a Faluház támoga

tójaként az utókornak megőrizni>

A z  idén is lehetősége lesz rá. 

Sze re tnénk  a k áz  hangosító beren 

dezésé t  olyan minőségűre cserélni,, 

ami a lka lm as  a  programjaink, ren

d ezvén ye in k  s z ín v o n a la s a b b  lebo 

nyolítására. A  m a g a s  költség miatt 

ezt sa jnos sa ját  erőből nem tudjuk 

me.go\cicxn\. (S-zért kérjük az  anyag i  

támogatását .  A k i  Í 0  000  forint fe 

letti ö s s z e g e t  sz án  e r re  a  cé lra  neve  

felkerül a z  e lőcsarnok  fa lára ,  B e f i 

zetések a  P a lu k á z b a n  "1997. július 

30-ig.

FELHÍVÁS!
Az Algyői Faluház raizpályázatof hirdet

gyerekeknek
A rajzok szabadon választott technikával, 

bármilyen papírra készülhetnek. Az elbírálás
nál elsődleges szempont: a munkák témája 
valamilyen módon kapcsolódjon Algyő höz, a 
szülőfalunkhoz.

A  zsűri három kategóriában rangsorolja a 
műveket:

1. kategória: óvodások
2. kategória: általános iskola alsó tagozat
3. kategória: általános iskola felső tagozat

A kategórák nyerteseit díjakkal jutalmaz
zuk. A  rajzokat kérjük az Algyői Faluházba 
eljuttatni

1997. április 25-ig.

A munkákból kiállítás nyílik a Faluház
ban, a helyezettek névsora megjelenik az A l
győi Hírmondóban.

ÁPRILIS



Betty Tmtfers

Tizenkét év után
k. rész

— Olyan egyszerű kis panel, amilyenről én 
álmodozom?

— Valami olyasmi. Tele csótánnyal, de egy
kettőre elintézem őket.

— Nős vagy?
— Én? Nincs az a pénz, amiért én megnősül

nék. Ne is mondj ilyeneket. Vagy te hozzám jönnél?
— nevetett a férfi.

— Hááát azt hiszem nem. Mondtam már, hogy 
nem akarok férjhez menni.

— Akkor mi ezek szerint rokonlelkek vagyunk. 
Nem? — a lány bólintott, mire a férfi közelebb 
lépett hozzá. Pár pillanat múlva csókolni kezdte a 
lányt. Betti azt hitte elájul, soha nem kapott még 
senkitől ilyen csókot. Gyönyörű volt és felfoghatat
lan egyszerre.

— Mit érzel most? — kérdezte a férfi a szemébe 
nézve. A lány egész testében remegett.

— Valami nagyon gyönyörűt...
— Én is. Gyere, hazaviszlek. Nem maradhatsz itt 

velem egész éjszaka. — mondta a férfi, majd besegí
tette a lányt a kocsiba. Mikor megállt Bettiék háza 
előtt, csak annyit kérdezett: — Mikor láthatlak?

— Bármikor az egyetemnél. — válaszolta a 
lány és már ott sem volt.

Két héttel később:
Betti amikor öt óra tájban jött ki az egyetem

ről, egyből felismerte a parkolóban a piros Opelt.
— Szabad a taxi? — kérdezte amikor odaért.
— Persze, szálljon csak be. — vágta rá Lajos. 

De utánna felnézett. — Szia kis virágszálam. — 
mondta, majd csókot lehelt a lány ajkára.

— Régen láttalak. Merre jártál? — kérdezte a 
lány.

— Beteg voltam. Most jöttem rendbe egy-két 
napja. Hiányoztál.

— Te is nekem. Ha tudnád mennyire.
— Ma mi az úticél? — nézett rá a férfi.
— Amerre te akarod. — vágta rá Betti. Pár perc 

múlva megálltak egy ötszintes panelház előtt.
— Hová hoztál?
— Szerény kis hajlékomba. Gondoltam szíve

sen megnézed.
— Persze, nagyon kíváncsi vagyok rá. — mondta 

a lány, majd követte a férfit fel a lépcsőn. A lakás 
gyönyörű volt, azonnal megtetszett a lánynak. Véle
ménye szerint nagyon illet Lajoshoz a környezet.

— Hogy tetszik? Őszintén.
— Gyönyörű, és illik hozzád. — mondta a lány.

— Gyere ide. Ugye nem bánják, ha ma egy 
kicsit később mész haza? — kérdezte Lajos gyen
géden megcsókolva a lányt.

— Talán el tudják viselni a hiányomat. — 
súgta Betti és odabújt a férfihoz.

«£« <£♦ «$►
Másnap reggel, mire a lány felébredt, Lajos 

már nem volt otthon. De talált az asztalon egy 
levelet:

„Kicsi Vtrágszálam!
Minden nagyon szép volt veled. Te vagy nekem a 
legfontosabb, és a te boldogságod. Gyere az egye
tem elé ugyanolyan időben, mint tegnap. Beszél
nünk kell. Nagyon fontos dolgokról. Szeretlek, úgy 
ahogy senki más nem szerethet.

Lajos”
Betti egy félóra alatt felöltözött és hazament. 

Gondosan becsomagolta ruháit és egyéb szemé
lyes dolgait. Majd elment a bankba pénzt vett ki a 
számlájáról. Ezek után elment az apjához.

— Papa, úgy döntöttem minél előbb hozzáme
gyek Rolandhoz. Mégiscsak neked volt igazad. Való
ban illünk egymáshoz. Hívd meg mára vacsorára.

— Örülök, hogy végre észhez tértél kislányom. 
Én csak jót akarok neked. Te is tudod.

— Hát persze, hogy tudom. Szia papa. — 
mondta Betti és elment.

— Persze, hogy Jót akarsz. Miért is ne? De erre 
ráfizettek mind. — gondolta magában kárörvendő- 
en. El fog szökni innen.

Végre szabad lesz. Repülni tudott volna az 
örömtől. A szíve teli volt szerelemmel. Alig várta, 
hogy találkozhasson Lajossal.

♦£*
Eljött végre az 5 óra. Amikor már ott volt a 

pakrolóban Lajos és az Opel. Betti sietett hozzá, 
szinte repült.

— Szia Lajos.'— mondta amikor beszállt.
— Szia virágszálam. Adsz egy csókot?
— Ha ár így kiprovokáltad. — nevetett a lány 

és megcsókolta a férfit.
— Szeretnék mondani valamit. — kezdte a 

férfi;
— Én is szeretnék. Kezdd te.
— De nem itt. Várj egy kicsit. — mondta Lajos, 

majd lekormányozta az Opelt egy néptelen par
kolóba.

— Jól figyelj rám Betti. Ez az utolsó alkalom, hogy 
találkoztunk. Ennek az egész kapcsolatnak nincs 
semmi Jövője. A milliomoscsemete a csóró taxisofőr
rel? Szép, romantikus mese, de csak rosszallást, 
pletykát vált ki. Nem beszélve a nagy korkülönbségről. 
Én 41 éves vagyok, te csak 19. Mit szólnának az 
emberek? Nem akarlak téged kitenni ennek.

(Folytatjuk)

ÁPRILIS



OtVosi ügyelet a felnőtteknek

1996 márciusában kezdte meg működését a 
városi Központi Orvosi Ügyelet a 14 év feletti (fel
nőtt) lakosságnak a MENTŐK Kossuth Lajos sugá
rúti épületébe.

A rendszer lényege, hogy baleset, rosszullét 
esetén a segítségre szoruló a Wíf-es segélyhívó 
telefonszámon (ennek hívása ingyenes) vagy a 
474-.?74-es telefonszámon kérhet ellátást. Ehhez 
tudni kell, hogy az ügyeleti ellátásba mi tarto
zik: az adott ügyeleti időszakban jelentkező 
rosszullétek, balesetek, sürgős ellátást igénylő 
állapotok. (Nem a szociális, ápolási-gondozási 
problémák, napok-hetek óta fennálló érzetek. 
Ezen problémák megoldására háziorvosától kérhet 
bárki segítséget, rendelési időben.)

Híváskor a hívó minden esetben a mentő
központ felsőfokú egészségügyi végzettséggel 
rendelkező mentőtisztjével kerül kapcsolatba, 
aki a telefonáló elmondása alapján dönti el, hogy 
a sérült (illetve a beteg) milyen szintű orvosi ellá
tást igényel, rohamkocsit, esetkocsit vagy ügyele
tes orvost küldjön a helyszínre. Szükség esetén — 
ha a hívó ezt kéri — tanácsot is ad.

Járóbetegként személyesen kell felkeresni 
az ügyelet helyszínét: Kossuth Lajos sugárút 
15— 17. szám alatt, a volt Tűzoltó laktanya épüle
tében, az Anna kúttól egy saroknyira.

Mindkét ügyeleti módozat (a járóbeteg és hely
színi ellátás) hétköznapokon 17.30-tól másnap 
reggel 7.30-ig, munkaszüneti napokon egész nap 
igénybe vehető. FONTOS: TÁJ-számot tartalmazó 
okmány, illetve várhatóan 1997 júliusától az 
egészségügyi hozzájárulás befizetését igazoló do
kumentum, minden orvosi ellátás igénybevételé
hez szükséges!

A járóbeteg-ügyeleten a város valamennyi fel
nőtt háziorvosa dolgozik, egymást váltva. A kivo
nuló orvosok valamennyien szakorvosok: intenzív 
terápiás orvosok, aneszteziológusok, sürgősségi 
betegellátás szakorvosai és belgyógyászok.

Algyő felnőtt lakosai 1991 tavasza óta veszik 
igénybe a központi orvosi ügyeletet. Az eltelt 6 év 
alatt majd minden félévben vizsgálat készült arról, 
hogy milyen az ellátás színvonala, mekkora az 
igénybevételi gyakoriság és a segítséget kérők elé
gedettsége. Az objektív, mérhető mutatók alapján, 
ezzel az ügyeleti rendszerrel, európai színvona
lon működik a sürgősségi ellátás Algyőn. A men
tőállomáson úgy szervezik a sürgősségi ellátást, 
hogy egyszerre több irányba is mozdulni tud a 
szakképzett segítség, hiszen a telefon végén mindig 
elérhető a mentőtiszt és ő állandó kapcsolatban 
van a kivonulókkal.

A jövőben sem szabad engedni, hogy ez az 
ellátási szint visszaessen, hiszen elsődlegesen azt 
kell figyelembe venni, hogy minél hamarabb, a 
legszakszerűbb ellátást kapja meg a segítségre 
szoruló. Fontos, hogy a szorult helyzetbe kerülő 
hozzátartozónak, segítőnek nem kell ezernyi tele
fonszámot megjegyeznie, csak a lOl5-et, ahol biz
tosan orvosi ellátáshoz jut. Ebben segít a sok 
bekapcsolt új telefonállomás is.

dr. Tóth Mária
háziorvos

Háziorvosok április hatfi 
rendelési ideje

Április 1—4-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

Április 7— 11-ig 
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Április 14— 18-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

Április 21—25-ig 
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Április 28—30-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. Tó-rh Máría

a b e lg y ó g y á sz a t és a h áz io rv o stan  
szako rvo sa  

1 9 9 7 .  Ápmlis kiAvi rencIeIése

+

01— 04-ig 
07— 11-ig 
14— 18-ig 
21— 26-ig 
28— 30-ig

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

+
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A lányával sétáló 
Mister WestWood látvá
nyos kalapemeléssel kö
szön egy hölgynek a 
Temze partján.

—  Ismered ezt a 
nőt >  —  kérdi a lánya.

— Nem ismerem —  

mondja az apa.
—  Akkor miért 

emelted meg előtte a ka
lapodat}

Válasz a vízsz. 
1. és függ. 44. sz. so
rokban.

VÍZSZINTES

1. A válasz első 
része. 13.Deí-ame- 
rlkai indián törzs.
14. ... Péter Ákos — 
politikus. 15. Közel- 
keleti üstdob. 16.
Lumen. 17. Fürdő
szobai eszköz. 19. Új-zélandi gépkocsijelzés.
20. Ezüst. 22. Papagájféle. 24. Azon a helyen. 
26. Tömésben van! 27. Súlyt megállapít. 29. 
Motor része. 32. Argon. 33. Török elleni csata 
színhelye (1552). 35. Juttat. 36. Szolmizációs 
hang. 37. Vízelvezető. 39. Leuk... — fehérvé
rűség. 41. Filmek fényérzékenységének jele. 
43. Valós. 44. Nagyon régi. 45. Emberlakta 
épület. 48. Aromás ital. 49. Portugál és zam
biai gépkocsik jelzése. 50. ... Blues Bánd — 
rockegyüttes. 51. Edzett vas. 53. Kilogramm. 
54. Szamárhang. 55. Dnyeper mellékfolyója. 
57. Tömegrész! 59. Francia zongoraművész 
(Jeanne-Marie). 62. Időmérő. 63. Riga folyója. 
65. Buta ember. 67. Szökik a levegő.

FÜGGŐLEGES

1. Úrihölgy. 2. Mutatószó. 3. Műholdas 
tévéállomás. 4. írásmű tárgya. 5. Aranykoro- 
na-érték. 6. ... sári csárdás — nótacím. 7. 
Középkori vitéz. 8. Állami bevétel. 9. Török 
folyó és hegység. 10. Zaklat. 11. Ütőlap. 12. 
Némán tűző! 17. Gépkocsimárka. 18. Redőny.
21. Egyfajta orvos-specialista. 23. Rádium.

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

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 ' 26

27 28 29 30 31

IB
I 32

33 34 35 36 37 38

39 40 lliiü li 41 42 43

44 45 46 47 ■18

49 50 51 52
|

53

54 35 56 57 58 Ilii
59 60 61 62 A jLÍs*63 64

65 66 67

25. Állóvíz. 26. Lengyel irodalmár (Slawomir). 
28. Döntetlen a sakkban. 30. Bőkezű. 31. 
Otthon. 32. Termést betakarít. 34. Sír. 37. 
Folyómellék. 38. 44. A válasz második része.
46. Gépjárművön blokkolásgátló berendezés.
47. Tetőkészítő. 50. A ... testőr — Dumas 
regénye. 52. Tüzérségi fegyver. 54. A legrégeb
ben felfedezett kisbolygó. 56. Juhtejből ké
szült erdélyi étel. 58. Milyen? 60. Kevert dia! 
61. Vétel közepe! 63. Algériai és lexemburgi 
gépkocsik jelzése. 64. N.E.E. 66. Fél arab! 67. 
Fordított ős!

Sz. G.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

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