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Hogyan gyakoroljuk Választójogainkat)
1997. november 16-án a település lakossága 

dönthet arról, hogy kik lesznek azok a személyek, akik 
az önálló élet első egy évében képviselik a település és 
polgárai érdekelt. A választást és az azt megelőző 
kampányt 1990-ben az országgyűlés törvényben dek
larálta. A klslistás választási rendszerben, melyhez 
településünk is tartozik 5 000 és 10 000 lélekszámra 
13 képviselő választható és egy polgármester. A vá
lasztási kampányt — a szavazást megelőző 35. naptól
— bármely választópolgár folytathat. A választási 
gyűlések nyilvánosak. A választási gyűlést akadályoz
ni, rendjét megzavarni tilos. A szavazást megelőző nap 
00.00 órájától választási kampányt folytatni tilos. A 
választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a 
jelöltek plakátot engedély nélkül készíthetnek. Épület 
falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulaj
donos, illetőleg a kezelő hozzájárulásával lehet.

Hogyan ajánlhatunk képviselő* és polgármesterjelöltet?
1. Jelöltet ajánlani ajánlóíven vagy titkos aján

lással lehet. Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, aki 
a választókerületben választójogát gyakorolhatja. Je
löltet ajánlani a szavazást megelőző 35. naptól (októ
ber 12-től) a szavazást megelőző 20. napig (november
14-én 16 óráig) lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A Jelöltajánlásért vagy az ajánlás gyűjtéséért ellenér
téket felajánlani, kérni, adni vagy elfogadni tilos.

2. A választópolgár az ajánlóíven aláírásával két 
vagy több jelöltet, illetve listát is támogathat, egy 
ajánlóívet azonban — mely ugyanazon jelöltre, illetve 
listára vonatkozik — csak egyszer írhat alá.

Ajánlóívet a Jelölő szervezetek, illetve a független 
Jelöltként indulni kívánó választópolgárok vagy meg
bízottaik a hivataltól igényelhetnek. Az ajánlóívet a 
hivatalban a Jelöltnek ajánlott választópolgár vagy 
megbízottja nyitja meg. Képviselőjelölt az lehet, akit 
a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. 
Ez Algyő esetében kb. 120-130 aláírást Jelent.

Polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok 
legalább 5%-a, tehát 200-210 aláírást gyűjt össze. A 
jelöltet a választási szervhez legkésőbb november
14-én 16 óráig kell bejelenteni. A jelöléshez csatolni 
kell ajelölt nyilatkozatát arról, hogy választójoga van, 
a jelölést elfogadja, nincs olyan tisztsége, amely 
összeférhetetlen képviselői, polgármesteri megbízatá
sával, illetve megbízatása esetén arról lemond. Az 
ajánlóívről és az ajánlólapokról másolatot készíteni 
tilos.

Késztetésén a Választásról!
3. A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú telepü

léseken a képviselőket kislistán választják. A szava
zólap valamennyi jelölt nevét tartalmazza. A jelöltek 
nevét ábécé sorrendben kell a szavazólapon feltün
tetni. A szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi 
jelöltre szavazhat, ahány tagja a képviselőtestületnek 
lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amelyen több jelölt 
neve melletti körben helyeztek el egymást metsző két 
vonalat, mint ahány képviselő megválasztható. Kép
viselők azok a Jelöltek lesznek, akik megválasztható 
képviselők száma 13 szerint a legtöbb szavazatot 
kapták.

Ha a kislista jelöltjét polgármesternek is megvá
lasztották, a kislis tárói törölni kell és helyébe a legtöbb 
szavazatot elért jelölt lép.

Az Algyői Hírmondó mindenkinek, aki jelöltként 
szeretne bemutatkozni oldalanként 1000 Ft-os díj 
ellenében segíti programjuk megismertetését. Erre a 
november elején megjelenő szám ad lehetőséget. Lap
zárta: október 24. Erre vonatkozó igényüket a Falu
házban jelenthetik be. Amennyiben ajelöltek szemé
lyes találkozót kívánnak szervezni a Faluházban 
(előre megbeszélt időpontban) mindenkinek helyet 
biztosítunk.

Molnárné Vida Zsuzsa
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Si Hírmondó

Csatornabekötés

Az előző számunkban foglalkoztunk a Szegedi 
Vízmű Kft. csatornabekötési feltételivel, amely né
mi pontosításra szorul a támogatás mértékével 
kapcsolatban.

Amennyiben a Magyar Vízügyi Kivitelezési 
Kft.-t bízza meg a kivitelezéssel, akkor a kerítésen 
belül egy méterre az ellenőrző tisztító aknáig 
vezetve a bekerülési költség 50%-át kell fizetnie, 
de maximum 25 000 Ft-ot. Más kivitelezővel is 
elvégeztetheti a szakszerű bekötést, de akkor a 
közgyűlés által biztosított 50%-os kedvezmény 
nem jár.

Ez némileg módosítja a látszólag kedvezőnek 
tűnő ajánlatot, és nem lesznek hátrányban azok a 
lakosok, akik a kiküldött szórólapok után rögtön 
(október 1. figyelembe véve) nem Jelentették be 
igényüket. A három bekötésre jogosult, tehát az 
előírásoknak megfelelő, szabvány szerinti munkát 
végző cégek: 1. MVK Kft. 2. Bodó Ferenc vállalkozó
3. Soós József vállalkozó.

Célszerű előzetes árajánlataikat megkérve el
dönteni kivel érdemes a munkát elvégeztetni.

„Ismerd meg Algyői"

címmel helyismereti vetélkedőt szervezünk tanu
lóink számára. Tudjuk, hogy majdnem mindany- 
nyian itt élnek, így jól ismerik a községet, mégis 
fontosnak tartjuk, hogy azokat az értékeket, me
lyek szülőhelyükön fellelhetők, alaposabban meg
ismerjék. A feladatok, melyeket meg kell majd 
oldaniuk Algyő múltját, jelenét és jövőjét is érintik. 
Munkánk során sokszor tapasztaltuk, hogy legmé
lyebben a konkrét tevékenység és a közvetlen ta
pasztalás segíti ezt a korosztályt a tanulásban, 
ezért szeretnénk sok olyan ötletet megvalósítani, 
ami a vetélkedést izgalmassá, változatossá teszi.

Kérjük a szülőket és a település lakosait, ne 
vegyék zaklatásnak a gyerekek kéréseit és segítsék 
őket a versenyzésben. A vetélkedő előtti hetekben 
gyűjtőmunkát végeznek majd a diákok, október 
18-án pedig az iskolában kapnak olyan feladatokat 
az osztályok, amelyekhez az Algyőn élők és dolgo
zók segítő közreműködését kérjük. Szíves megér
tésüket előre is köszönjük.

Az Algyői Általános Iskola 
Nevelőtestülete

Dél-Amerikai és európai Vendégszereplés után 
Magyarországon először 

ALG]IŐN szerepel az 56 tagú svájci

TEAMCHORJOM 
énekkar

1997. október 5*én 17 órakor 
az algyői Faluházban

Vendég: Szegedi Molnár Dixieland együttes 
Műsorukban klasszikus művek, hangulatos 

könnyűzenei darabok, musical részletek, 
dixieland és jazz stílusú dalok hangzanak el, 

háromtagú zenekar kíséretével.
Az est második felében a Szegedi Molnár 
Dixieland együttes szórakoztatja a kedves 

közönséget, hasonló stílusú, ismert, 
temperamentumos zenéjével.

A  Faluház kulturális életében kiemelkedőnek 
számító rendezvényre a kórus tagjai és a 
Dixieland együttes sok szeretettel várja 

Önöket és családjukat.

BELÉPŐDÍJ NINCS!
(A kórus a Dél-Magyarországi Méh Rt. 

vendégeként lép fel.)

AKCIÓS VÁSÁR A FALU HÁZBAN
1 9 9 7 . o k íó b E R  2 2 'É n ,  

SZERdÁN 9-1  6 ÓRÁiq 

kEdvEZMÉNyES ÁRON kÍNÁlüNk:
» fehérneműt 
» zoknit 
» pólót 
» papucsot
» cipőt és sok egyéb árucikket

RIVERS' 2000 Kít.

i AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! :
I ■

; Aki a hirdetést behozza a TORPEDÓ kerékpár üzlet és ;
■ szervizbe, / 0%  engedményt kap: \■ ■
■ a javítás; az alkatrészek, és a tartozékok árából \■ ■
■ Torpedó kerékpár üzlet és szerviz, Algyő, Búvár u. 8. ■
í ......... ! ................................................................. J
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Pro Musica Zeneiskola Afgijőn

Szeptember 15-től falunkban is lehet ze
nét tanulni, nem kell Szegedre utazni. Há
rom tanszak indult az idén. Zongorázni 11- 
en tanulnak dr. Zomboriné Gergely Klárától. 
Pecznyik István tanár úrnál 6-an gitároz
nak. Furulyára 11-en járnak Bánhegyi Lász
ló tanár úrhoz. Szolfézsra Szabó Eleonóra 
okítja a zenélni vágyókat.

Az oktatás az általános iskola épületei
ben folyik. A  növendékek között 7 évestől 
19 évesig szinte minden korosztály előfor
dul. Sikeres tanulmányaikról államilag e lis
m ert b izonyítványt állít ki a zeneiskola, 
melynek tulajdonosa és igazgatója Erdősné 
Fagler Erika.

Algyői Hírm ondó_____________________

Gyermekvédelem az iskolában

Leiéné Gonda Irén szeptember 1-től fé l
állásban iskolánk gyermek- és ifjúságvédel
mi felelőse. Új munkakörével kapcsolatban 
pár kérdést tettem fel.

10 órában továbbra is napközis nevelő
ként dolgozol. Milyen feladatok várnak rád 
munkaidőd másik felében?

Hagyományos feladataim a családlátoga
tások, segítségnyú jtás az iskoláztatással 
kapcsolatos segélyek (egyszeri és rendszeres 
nevelési segély) intézéséhez, a hátrányos 
helyzetű és veszélyeztetett gyerekek felkuta
tása, sorsuk figyelemmel kísérése.

Emellett szeretnék ahhoz is hozzájárul
n i, hogy  isk o lá n k b a n  a le lk i e g é s z 
ségvédelem is fontossá váljon. Ma már lé 
teznek olyan segítő foglalkozások, amelyek
kel csökkenthetjük a magatartászavar kiala
kulásának lehetőségét. Ezeknek a foglalko
zásoknak nagyon fontos betegséget megelő
ző szerepe van.

A családban felmerülő nevelési problé
mákban, iskolával kapcsolatos gondok meg
oldásában is segítek lehetőségemhez m ér
ten. Munkám kapocs lehet a családok és az 
iskola között, ha a szülők felkeresnek prob
lémáikkal.

Bár részben már válaszoltál rá, megkér
dezem, mi késztetett arra, hogy felvállald 
ezeket a feladatokat?

Tősgyökeres algyőiként sok családot is 
merek, látom gondjaikat, amelyek sokszor 
gyerekeik viselkedésén is tükröződnek. Most 
lehetőségem nyílt rá, hogy tehessek értük.

Személyiségfejlesztő tréningsorozatot 
tartasz 6. osztályosoknak, 1—4. osztályo
sokkal pedig személyiségfejlesztő játékokat 
játszol. Mit takarnak ezek a kifejezések?

A csoportos személyiségfejlesztő trénin
geken olyan játékokat játszunk a gyerekek
kel, amelyek segítik őket abban, hogy job 
ban figyeljenek önmagukra és egymásra. Új, 
a másik embert is figyelembe vevő, haté
kony viselkedést sajátítanak el.

A  segítő beszélgetés célja pedig az, hogy 
a gyerekek felfedezzék önmagukat, mint é le
tük és fejlődésük legfontosabb forrását. Be
szélgetéseink során megtanulják szükségle
teik és egyéni gondjaik kifejezését, pl.: Mit 
szeretnének? Mik a céljaik? Milyenek sze
retnének lenni? Képesek lesznek döntéseket 
hozni, m egfelelően  tervezn i, hatékonyan 
cselekedni.

Hogyan fogadják a gyerekek ezeket a 
foglalkozásokat?

A csoportos foglalkozásokat osztályfőnö
ki órákon tartom. A diákok először megle
pődnek a szokatlan helyzettől. A  székeket 
körberakva ülünk, így mindenki látja a m á
sikat. Nincs felszólítás, feleltetés. Én is a 
körben ülök, beszélgetésnél a szólás joga 
körbejár, de nem kötelező. Vannak, akik 
nem mernek megszólalni, mások pedig azt 
hiszik, hogy mindent szabad. A  csoportve
zető feladata, hogy ezeket a szélsőségeket 
feloldja, és a játékokkal a gyerekek viselke
dését kiegyensúlyozottabbá tegye.

Mikor és hol kereshetnek fe l téged a 
szülők és a tanulók problémáikkal?

Minden héten kedden 1530— 1630 óráig 
a FEHÉR ISKOLÁBAN a felső tagozat, szer
dán 1530— 1630 óráig a ZÖLD ISKOLÁBAN 
az alsó tagozat számára tartok fogadóórát.

Berek Ágota
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Mit (/ár az új algyői testülettől 
és önkormányzattól?

Néhány algyői lakost kérdeztem arról, mi
lyen elvárásai lesznek az új algyői önkormány
zat, Illetve testülettől. A beszélgetések során 
derült ki nem Is igazán könnyű ez a kérdés.

53 éves férfi, helyben dolgozó
Vállalkozóbarát önkormányzatot szeret

ne, olyat aki támogatja, segíti a kisvállalko
zókat, semmi esetre sem teszi lehetetlenné 
különféle adók kivetésével. Fontosnak tart
ja, hogy a lakosok közérzete javuljon, ebben 
az utcák rendbetétele a legfontosabb. Ne 
legyen sáros utcája a településnek, lehető
ségek szerint folytatódjon a szennyvízcsator
na építése. Javuljon a kereskedelem, „olyan 
legyen, mint régen” . Zavartalanul működje
nek az intézm ények és term észetesen a 
buszközlekedés maradjon az eddig megszo
kott rend szerint. Gondoljanak a parkok, 
közterek szépítésére. Próbálják ide csalogat
ni a nagyvállalkozókat, hogy munkahelyek 
teremtődjenek.

17 éVes középiskolás fiú
Röviden fogalmaz: sportcsarnokot, m o

zit, uszodát szeretne. Legyenek jobbak az 
utak, a buszközlekedés maradjon a régi. E l
kelne egy közétkeztetésre alkalmas étterem 
és néhány kártyás telefonfülke.

72 éves egyedülálló, nyugdíjas néni
Jobban nézzék meg, kik kapnak segélyt, 

nem mindig a rászorultak mennek el kérni. 
A munkanélküli-segélyből élőket kötelezzék 
„kaszálásra és ároktakarításra” . Kevesebbet 
kelljen fizetni a szemétért, de azt mindenki 
fizesse.

kO éVes házaspár 2 gyerekkel, 7 éVe költöztek ki 
Szegedről

Gyerekeikre gondolva sportcsarnokot, 
uszodát szeretnének, a kocsmázás helyett 
találják meg a fiatalok a szórakozásukat. 
Folytatód jon  a szennyvízcsatorna-ép ítés, 
legyen még rendezettebb a falu. A  szelektív 
szemétgyűjtő valóban az legyen és úgy m ű
ködjön, amire készült. Az illegálisan szeme- 
telőket büntessék meg. A hivatal fogadó
óráit úgy alakítsák ki, hogy a Szegeden dol
gozók munka után is el tudják intézni az 
ügyeiket. Javasolják, hogy a hatékonyabb

szúnyogirtás érdekében mindenkitől szedje
nek be 1000 Ft-ot (családonként). Épüljön 
ki egy kellemes környezetű strand. Szeret
nék, ha m egszű n n e a T ég lá s  u tcán  a 
kamionforgalom.

35  éves kisvállalkozó hölgy
A buszközlekedés maradjon a régi. Va

lamilyen formában az önkormányzat támo
gassa a Bartók Béla utcai SZETÁV fűtés 
költségeit. Az óvodában változzon (csökken
jen) az ebédlemondásra meghatározott na
pok száma, és milyen jó lenne a 3 iskolát 
egy épületben tudni. Fontosnak tartja a he
lyi munkalehetőségek kialakítását, a hely
ben lévő orvosi ügyeletet, különös tekintet
tel a gyermekügyeletre. A  buszmegállók ki
építését, fedett várók kialakítását és a régi 
járdák javítását. Elkelne egy szolgáltatóház 
és a kereskedelem javítását is fontos dolog
nak tartja.

74 éves nyugdíjas
Bízik abban, hogy az önálló Algyő, ha 

nem is egy-két éven belül, de még a közel
jövőben jelentős fejlődésen megy keresztül. 
A  csatornázás beindulásával és továbbfej
lesztésével a településre, és a korábbi évek
re jellemző magas talajvíz problémája majd 
megoldott lesz. Komoly gondnak látja, hogy 
évtizedeken keresztül nem volt telekosztás. 
A fiatalok megtartó erejét látná ennek meg
oldásával. A 47-es út melletti gondozatlan 
területekre hívja fel az új önkormányzat f i
gyelmét. A  barakképület helye sem mutat 
méltó képet a településről. Fontosnak tartja, 
hogy a hivatalban jó  szakemberek kapjanak 
helyet, a testület tagjai pedig feleljenek dön
téseikért. Javasolja, hogy a búcsú helye ke
rüljön át a régi barakképületek helyére, a 
salakos utcákat minél előbb portalanítsák. 
A  temető gondozását másképp kellene meg
oldani és szükség lenne itt egy parkolóra is. 
Nyári hónapokban a víz használatára ked
vezményt kellene kapni a lakosoknak.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Reméljük ezekből az elvárásokból jó  né
hány megvalósul, ha nem is a közeljövőben, 
az új algyői képviselőtestület majd megha
tározza azt a fontossági sorrendet amivel a 
lakosság érdekeit leginkább szolgálja.

Molnárné Vida Zsuzsa
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Algyői Hírmondó 5

Szüreti mulatság
Október n-én, 

szombaton 20 órától
3 K L  l e s z

a cfalufázba.n
Zene: MOM-trió

dr. Molnár Gyula, Onczai Zsolt, 
Mátrai László

*3elépő: 400 T f 
Vacsora: 400 ‘Tt

(marhapörkölt, krumpli, savanyúság, kávé)

Jegyel^e.CővéteC6en o/(tó6er 6-tóC 
vásároCHatól^a JFaCufiáz6an.

A Fatuház október kari leri/ezeu programja
4-én 16 órakor Esküvő
5-én 17 órakor Molnár Dixlland koncert
7-én 9—15 óráig Véradás
9-én 8—17 óráig Vásár

10-én 18 órakor Indul az autóvezető
tanfolyam

11-én 20 órától SZÜRETI BÁL
14-én 9—16 óráig Vásár
15-én 9—16 óráig Vásár
15-én 18 órakor Kisgazdapárt-gyűlés
21-én 1030 órától Zsuzsi—Tomi és a léghajó

gyerekműsor -  belépő: 100 Ft
22-én 9—16 óráig Vásár
25-én Lakodalom

Fatuházban működő szakkörök, ktubbok
Hétfő: 17 óra -  karate; 18 óra -  calanetics torna;

19 óra -  fitness torna.
Kedd: 17 óra -  néptánc próba; 19 óra -  felnőtt 

karate.
Szerda: 17 óra -  sakk szakkör.
Csütörtök: 15 óra -  nyugdíjas torna; 17 óra -  

karate; 17 óra -  nyugdíjas klub; 18 óra -  
calanetics torna; 19 óra -  fitness torna.

FELHÍVÁS
I s m e r e m  EMbERT pR Ó b Á lo, kÖ N yÖ R TE lE N , s o k  N E h á z s á q q E l t e Ií 

é Ie t ü n kET. E N N E k  e IIe n é r e  én  h iszE M  a z t , h o q y  A lq y ő  U k o s s Á q Á '

NAk A SZÍVE MÉlyÉN MÍN<Jiq MARAíJ h E ly  A SZERETETNEk ÉS A bAj'bA 

jüTOTT EMbEREkEN VAlÓ SEqÍTÉSNEk. E b b E N  bízVA SZERETNÉk MEq^ 

kÉRNi M Íl\dENkÍT, dE ÍŐ lEq A fÍATAlol<AT, h o q y  MÍNÉl TÖbbEN
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Közéleti fórum a Faluházban

Nagy érdeklődés mellett zajlott le az Immáron 
hagyományossá váló közéleti fórum a Faluházban. 
Téma: Algyő önálló községgé nyilvánítása.

Dr. Piri József képviselő felelevenítette a 
közelmúlt eseményeit, hogy azok a hallgatók 
is megértsék a történéseket, akik az előző fó
rumokon nem vettek részt. A Magyar Közlöny 
legutóbb megjelent száma hírül adta mindenki 
számára, hogy Algyőt Algyő néven önálló tele
püléssé nyilvánította Göncz Árpád, a Köztár
saság elnöke. Adalékul dr. Piri József felolvas
ta a BM előterjesztését, mely egyértelműen bi
zonyítja, hogy az Algyői Előkészítő Bizottság 
helyesen értelmezte az idevonatkozó törvényt, 
s jól tette, hogy nem ment bele semmiféle te
rületcserébe.

További feladatok: a választás lebonyolítása.
Költségkímélés miatt a helyi polgármesteri 

és képviselőválasztások alkalmazkodnak a NA
TO és a Földtörvénnyel kapcsolatos országos 
választási kiírásához. Tehát november 16. 
Mindenki megnyugtatására a képviselő úr nyo
matékosan kihangsúlyozta, senki ne üljön fel 
a rémhíreknek, mende-mondáknak mert a 
zökkenőm entes átm enet m inden fe lté te le  
adott. A meglévő és működő kapcsolatokat 
nem kívánjuk azonnal felrúgni. A szegedi ön
kormányzatnak joga és törvényszabta köteles
sége az intézmények ellátása, működtetése, 
amelyre a keretet az 1997. éves költségvetés 
Algyőt megillető arányos része biztosít.

Néhány hallgató a választásokkal kapcsolatos 
kérdésekre volt kíváncsi.

— Kik lesznek a képviselőjelöltek és mikor 
ismerheti meg a lakosság őket?

— Minden választásra Jogosult állampol
gár lehet képviselőjelölt, aki megszerezte a la
kosság 3%-kának ajánlását. A polgármesternél 
ez az arány 5%-os. Képviselő az lesz, akit a 
választópolgárok szavazataikkal legtöbben tá
mogatnak, — mondta dr. Piri József.

A választás szigorúan a választójogi tör
vény szerint fog lefolyni. Kiemelte, hogy nincs 
pártlista, de a párt kezdeményezheti a jelöltek 
állítását. A választásokat Szeged szervezi, hi
szen az országos választásokkal együtt bonyo
lódik. Az induló jelöltek bemutatkozásukat sa
ját maguk szervezik. A formáját mindenki ma
ga keresse meg.

A beszélgetés során ezután közérdekű dol
gokról esett szó, mint a szennyvízcsatorna-be- 
kötések. Különféle javaslatok hangzottak el a 
következő önkormányzatnak javasolva, hogyan

Algyői Hírmondó

oldja meg ezt a kérdést a szemétszállítással 
együtt.

A buszközlekedéssel kapcsolatos aggodal
makra a képviselő úr megnyugtató választ tu
dott adni. Október 1-jétől is mindenki az eddig 
megszokott módon és költséggel vásárolhatja 
meg a bérletét és a menetjegyét.

A képviselő úr kihangsúlyozta, hogy első
rendű feladatának tekinti a képviselőtestület 
és személy szerint ő maga is, hogy ezt az akár 
történelminek is nevezhető átalakulást Algyő 
lakossága pozitívan élje meg.

Erre minden lehetőség adott, vagy megte
remthető.

Harsai Lászlóné

MERÜLÉS: 1997-98 M 
CÍM: Kastélykert u. 20.

N f l C I T I L U S  

M Ü S I C  C U I B  

f ? N D  P I Z Z E R I f l

PARTY TIME:
péntek: C D -lem ezbem utató

és party Start: 18—22
szombat: Tini D ance Start: 18—21 
The World's Club Music Start: 22— ?

RESIDENT DJ'S: L. lmon
K. Németh

PIZZERIA ÉS BAR
Naponta: 16— 22 Extra: LIVE VIVA

KEDVEZMENNYEL JARO 
KLUBTAGSÁGI VÁLTHATÓ!
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Tiszteit algyői Polgárok!

1997. október 1-Jétől Algyő megkezdi önálló 
életét. Ez az önállóság — főleg az átmeneti Időben
— konfliktusokat fog okozni a Polgár és a kicsit 
néha nehézkes intézmények között. Már most hal
lok visszajelzéseket az orvosi ellátás köréből, ezért 
próbálom tájékoztatni Önöket a jogaikról, mivel az 
összes egészségügyi intézményt nem kereshetem 
meg, hogy felhívjam figyelmüket a kötelességükre.

Az alapellátás
A háziorvosi ellátást mindenki olyan körülmé

nyek között veheti igénybe, ahogyan eddig is tette. 
Az 1992-es „orvosválasztás” bevezetése óta min
den polgár szabadon választhatja meg magának 
kezelőorvosát és évente egy alkalommal, indoklás 
nélkül, módosíthatja döntését. Ha valaki Szegeden 
választott magának orvost és vele meg van eléged
ve, akkor semmi dolga, továbbra is ugyanott min
denben jogosult az ellátásra, amennyiben válasz
tott orvosa az Egészségbiztosítási Pénztárral áll 
szerződéses viszonyban. (Ezt a jelenleg érvényes 
finanszírozási szerződésben az Egészségbiztosítási 
Pénztár így szabályozza: „A Szolgáltató vállalja, 
hogy a jelen szerződéssel finanszírozott szolgálta
tások rendelési helyeinek bejáratánál, mobil szol
gáltatás esetén a gépjárművön, jól látható helyen 
feltünteti, hogy a társadalombiztosítás egész
ségügyi szolgáltatásaira szerződött rendelés).

Fekvőbeteg-ellátás
Ilyen intézménybe előjegyzés alapján vagy a 

sürgősségi betegellátás keretében kerülhet a biz
tosított. A beutalás rendjében és a területi megosz
tásban továbbra sem jelent változást az a tény, 
hogy Algyő önálló település — ez konkrétan azt 
jelenti, hogy például belgyógyászati megbetegedés 
esetén továbbra is a II. Kórház ellátási körébe 
tartozik Algyő lakossága. (Indokolt esetben termé
szetesen továbbra is él a már korábban is gyako
rolt, ettől eltérő beutalási rend — előzetes megbe
szélés alapján.)

Szakorvosi ellátás
A beutalás rendje, a területi hovatartozás el

osztása, a beutaló nélkül igénybe vehető szakren
delések látogatása (a kórházi ellátáshoz hasonló
an), változatlanul a TÁJ szám bemutatásával, biz
tosítási alapon történik. Itt sem szabad tapasz
talniuk semmilyen változást attól, hogy Algyő önál
ló település. Ha a kartonozóban vagy bármely el
látási területen ezzel ellentéteset tapasztalnak, az 
egyéni értelmezés: jelezzék azt az intézmény veze
tőjénél, illetve vegyék fel a kapcsolatot az Önök 
háziorvosával és Jelezzék neki is.

Betegszállítás, ügyeleti rend
Változatlan feltételekkel és változatlan módon

továbbra is az Országos Mentőszolgálat keretein 
belül — külön szerződésekben rendezve — bizto
sítási alapon, a TÁJ szám bemutatásával történik.

Amennyiben a felsoroltak bármelyikében 
változás állna be, annak körülményeiről és 
módjáról időben tájékoztatással leszek Önök 
felé.

Dr. Tóth Mária 
háziorvos

+ A ár. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. TőtIi Máría
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa 
1997. okróbER hAvi reniJeIése

+

01— 03-ig 
06— 10-ig 
13— 18-ig 
20— 22-ig 
27— 31-ig

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

+ +

Háziorvosok október havi rendelési ideje

Október 1—3-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Október 6— 10-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

Október 13— 17-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Október 20—24-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Október 27—31-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
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Atgyő szülötte

Beszélgetés Kovács Mihály Szeged Felsővárosi 
Plébánossal, piarista házfőnökkel 

— Szeretném ha bemutatkozna, elmondaná kapcsolatát 
Algyői/el.

—  Algyőn születtem 1920-ban a Szőlő 
utcában. Szüleim egyszerű parasztemberek 
voltak. Apám nem szerette a paraszti mun
kát, elment a vasúthoz. Én ekkor 5-6 éves 
lehettem. Az állomáson kaptunk ún. szük
séglakást, ami egy karácsonykor leégett. In
nen a vasúti hídnál lévő őrháznál laktunk. 
(Ma már ez sincs meg.) Édesanyám vezette 
a gazdaságot, rövid idő alatt virágzóvá vált. 
Jóleső érzés volt, hogy tavaly amikor kint 
miséztem, mise után egy velem egyidős em 
ber odajött és szeretettel köszöntött, m egis
mert, annak idején nálunk volt béres gye
rek. 10 éves koromban bekerültem Szegedre 
tanulni a piaristákhoz. Közben édesapám 
megbetegedett és 11 éves koromban beköl
töztünk Szegedre. De én nem hagytam el 
véglegesen a falut, hisz édesanyám szülei 
Algyőn éltek. Harangozó Mihálynak hívták. 
(Nem ez volt a rendes neve, ő harangozott 
a templomban.) A templom mellett laktak, 
de már nem áll a házuk. Nagyapám halász 
lett, és én mikor diák voltam sokat jártam 
vele halászni. Ezek nagyon szép emlékek, 
még ma is szívesen emlékszem vissza ezekre 
az évekre. Ők is meghaltak, márcsak na
gyon távoli rokonaim élnek Algyőn, de én 
már nem ismerem őket.

— Mi adta az indítást, kinek a hatására Választotta ezt 
a hivatást)

—  Talán a nagyapám. Ő olyan vallásos 
ember volt, én mint gyerek, sokat voltam 
vele együtt. A mai napig emlékszem rá, hogy 
amikor a ladikot ellökte a parttól, mindig 
ezt mondta: „—  Uram Jézus segíts meg!” 
Este óraszámra im ádkozott. Tagja lett a 
Szent István Társulatnak és onnan rend
szeresen  kapott és o lva so tt könyveket. 
Édesanyám is vallásos volt, Ő mondta egy
szer, hogy örülne neki, ha pap lennék, de 
többet szóba se hozta. Ekkor én már a p i
aristákhoz jártam. Kb. 16 éves koromra e l
határoztam, hogy p iarista leszek. M indig 
szerettem gyerekekkel foglalkozni, gimnazis
ta koromban már tanítottam gyerekeket is. 
így érlelődött meg bennem, hogy belépek 
ebbe a rendbe.

^ H m r ip i* d é v\  j

— Hogyan jutott el a Felsővárosi plébánosságig?
— Érettségi után Vácra kerültem, a no- 

víciátus házba, majd egy év után Budapest
re a Teológiára és innen Rómába. 1943-ban 
hazajöttem, de a háború miatt nem tudtam 
visszamenni, ezért egy évet jártam  Buda
pestre. 1944-ben kerültem Szegedre, h ittan
tanárként. 49-ig tanítottam. Ekkor m eg
szüntették az egyházi iskolákat, feloszlatták 
a szerzetes rendeket. Engem a szegedi Fo
gadalmi Templom fogadott be és 1995-ig 
tartózkodtam itt. Hittanra tanítottam a gye
rekeket. 1955. december 15-én letartóztat
tak, 9 és fél hónapig voltam börtönben. E z
után vidéken voltam plébános. Én úgy m on
dom, hogy 30 év vidéki turné következett.

1985-ben kerültem felsővárosra, 12 éve 
vagyok itt. S hogy mit csinálunk? M egindí
tottuk a piarista oktatást, építjük az új is 
kolát. Elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás 
után itt kezdtük először a piarista iskolát. 
Ez egy nagy plébánia, 40 000 megkeresztelt 
tagja van. Vannak segítőim, hiszen egyedül 
nem megy, gazdasági ügyintéző, kántorok, 
irodai dolgozók, hitoktatók. Most itt káplán 
a Gyuri atya, aki nemrég került Algyőről 
ide. A  piarista oktatás megindításakor még 
két évig tanítottam, de az a baj, hogy az 
ember öregszik és fárad, így ezt vállalni to 
vább nem tudtam. A piarista rendnek a köz
pontja Budapesten van, ezért engem bíztak 
meg az iskola felügyeletével. A cserkészek
nél elnök vagyok és a KÉSZ-nél is m unkál
kodók.

— Jelenleg Van-e kapcsolata AlggőVel?
—  Nem, nincsen. Mint már mondtam élő 

rokonom nincs. Megvan nekem az Algyő és 
népe című könyv, ezt olvasgattam és keres
tem benne apám és nagyapám nevét a földet 
kapottak között, de nem találtam. Valószí
nűleg nem teljes a névsor. Évekkel ezelőtt 
hallottam, hogy összejövetelt tartottak az 
Algyőről elszármazottak. Jó volna egyszer 
elmenni, lehet, hogy találkozna az ember 
ismerőssel. Tudja 77 éves vagyok, bár az a 
véleményem, hogy 10 év után minden p lé
bánosnak másik helyre kell mennie, de re 
mélem, hogy 12 év után engem engednek 
itt dolgozni addig, míg az erőm engedi.

—  Én pedig megköszönöm a beszélgetést és szeretnék 
erőt, egészséget kívánni.

Kiss Mihályné
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Algyői Hírmondó IllÉ 9

SPORT

Kézilabda 

Az Algyő KE megyei férfi csapatának eddigi mérkőzései:
Algyő KE—Röszke 22:31 
Algyő KE—Dugonics 33:21 
Deszk—Algyő KE  21:23 
Algyő—Jate 22:20
Az utolsó hazai mérkőzés október 18. 15 óra

kor HKE II. ellen.

Női városi hazai mérkőzések
Október 11. 14 órakor

Algyő KE— Üllés
Október 16. 16 órakor

Algyő KE—Ságvári
Október 25. 15 órakor

Algyő KE—Deszk

Megyei női ifjúsági bajnokságot kuparend
szerben bonyolítják le. Az első helyszín október 5. 
Zákányszék.

Megyei női felnőtt csapat mérkőzéseinek 
tisztázása még folyamatban van.

Támogatók: MASZEK Bt. — KIS JÁNOS 
QUADROTEX Kft.

Csongrád megyei I. o. bajnokság 1997/98. évi őszi 
szezon sorsolása

Október 5. 15 órakor
Gyálarét—Algyő

Október 12. 15 órakor
Algyő—Szentesi Kinizsi

Október 19. 14.30 órakor
Mórahalom—Algyő

Október 23. 14.30 órakor
Algyő—Sándorfalva

Október 26. 13.30 órakor
Algyő—Röszke

November 2. 13 órakor
Algyő—Tápé

November 9. 13 órakor
Szőreg—Algyő

November 16. 13 órakor
Algyő—Mártély

November 23. 13 órakor
Kiszombor—Algyő

November 30. 13 órakor
Algyő—Szentesi FC

Csongrád megyei III. o. bajnokság 1997/98. évi őszi 
szezon sorsolása B csoport

Október 4. 15 órakor
Algyő II.—Derekegyház

Október 12. 15 órakor
Ambrózfalva—Algyő II.

Október 18. 14.30 órakor
Algyő II.—H. ASTRA

Október 26. 13.30 órakor
Deszk—Algyő II.

November 1. 13 órakor
Szőreg II.—Algyő II.

November 8. 13 órakor
Algyő II.—Kiszombor II.

November 15. 13 órakor
Károlyi DSK—Algyő II.

November 22. 13 órakor
Algyő II.—Kübekháza

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése. Megren
delhető: Boldizsár József Algyő, Bartók Béla u. 28. 
Telefon: (06-62) 345-461, (06-30) 530-395

Jó minőségű csemege- és borszőlő eladó. Tüzér u. 3.

Algyői, 942 m2-es telek, régi építésű kis házzal eladó. 
Irányár: 1,9 M Ft. Érdeklőd: 417-615 Varga.

Algyő, Szőlő u. 14. sz. alatti házikó, 836 m2-es közmű
vesített telken eladó vagy elcserélhető. Érdeklődni: 
418-022.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Óvodai információ

A szeptemberi szülői értekezleten a szülők 
az egyéb szolgáltatásokra jelezték igényeiket. 
A szolgáltatásokat oly módon szervezzük az 
óvodában, hogy az alapfeladatok ellátását ne 
akadályozza.

Logopédiai foglalkozást 38 fővel a Humán 
Szolgáltató Központ által biztosított szakember 
végzi.

Néptáncot az ének-zene foglalkozás kereté
ben a Méhecske csoportban szervezünk.

Hitoktatás 26 fővel (2 csoportban) heti egy 
alkalommEŰ, hétfőn délelőtt.

OVI-foci 20 fővel (2 csoportban) heti egy alka
lommal, csütörtök délelőtt.

Zenés torna 33 fővel (2 csoportban) heti egy 
alkalommal, csütörtök délután.

Játékos német nyelv 10 fővel (1 csoport) 
kéthetente 2 alkalommal, hétfő, szerda délután.

Úszásoktatás 21 fővel (2 csoport) 14 alka
lommal folyamatosan minden nap. (Szervezés 
alatt.)

□  □  □

1997. október 21-én 10.30 órakor a Faluház
ban zenés gyermekműsor, sok humorral fűsze
rezve „Zsuzsi, Tomi és a léghajó” címmel.

□  □  □

A novemberi térítési díj befizetése 1997. 
november 3-án 7—17 óráig.

Iskolai információk

JAM az algyői iskolában
A JAM-program 1992-ben jutott el hoz

zánk Amerikából, 1993-tól oktatják Magyaror
szágon is.

A Junior Achievement Magyarország célja, 
hogy a NAT követelményeivel összhangban, az 
alapvizsgáig minden évfolyam számára korsze
rű gyakorlatorientált gazdasági ismereteket 
nyújtó tananyagot közvetítsen a diákok számá
ra. Tudjuk, hogy a vállalkozást nem lehet elég 
korán kezdeni. A JAM-programjai megismerte
tik a tanulókat az üzleti élet gyakorlati tudni
valóival.

Iskolánkban az 1997/98. tanévben szak
köri órában (24 fő) a „Gazdasági gyakorlatok” 
című programot ismerjük meg, jól kiegészítve 
ezzel az előző évben elkezdett 4H Klub mun
káját, amelynek keretében diákvállalkozások 
folynak.

A „Gazdasági gyakorlatok” , 14-15 éves 
diákok számára készült tananyag, amely átfo
gó közgazdasági szemléletet nyújt és fontos 
közgazdasági fogalmakat vezet be. A diákok 
megismerik a gazdasági rendszerek alapjait, a 
kereslet-kínálat törvényét, a vállalkozás felté
telit, a pénz szerepét stb., illetve több olyan 
témakörről tanulhatnak alapfokon, amit majd 
az alkalmazott közgazdaságtan tananyag kere
tében tökéletesíthetnek.

A JAM-programjainak oktatása ősztől az 
ország közel 130 iskolájában folyik. A foglal
kozásokat a JAM felkészítőin részt vett taná
rok tartják. A szakmai tanácsadókon keresztül 
pedig lehetőség nyílik a vállalkozások, a gaz
daság megismertetésére az iskola keretei kö
zött.

Terveink között szerepel a JAM-program- 
jainak kiterjesztése, mert az érdeklődés, az 
igény adott a tanulóink részéről, tehát nem 
kétséges, hogy  érdem es vo lt  e lkezden i, 
csinálni.

Hegyi Gabriella
mát.—fiz. szakos 

JAM tanár

5-én 17 órakor Dixiland — zene gyerekeknek
6-án Idősek Napja — műsor az Idősek 

Otthonában
18-án „Ismerd meg Algyőt” helyismereti 

vetélkedő — munkanap
20-án Óvónők látogatása az 1. osztályokban
22-én október 23-i ünnepség 
24. Pihenőnap
26-án Szüreti bál napköziseknek

Látogatás az Idősek Otthonában 
Iskolagyűlés
Halloween Party megszervezése 

31-én Naplók, helyettesítési és túlórapapírok 
leadása

OKTÓBER
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GYEVI háztartási bolt 
Algyő, Szamóca u. 24.

(Templomtól 60 m-re)

AKCIÓJA
Tomi kristály 7,2 kg 

Libresse (super, norm.)

Biopon aut. 3,6 kg (color)
Dove krém tusfürdő ajándék

Amíg a készlet tart!
Továbbá kapható:

borkén, kénlap, gyertya, mécses, 
pirolux alágyújtó 
petróleumlámpa, viharlámpa 
viaszos vászon, 
savanyúságos hordó 
falvédő litografált (gáztűzhely mögé, fém) 
dauer víz
egér, patkány, légy és szúnyogírtó szerek 
FESTÉKEK
tisztítószerek, mosószerek, Illatszerek. 

Nyitva: H-P: 8— 17 óráig, Szó: 8— 12 óráig

Szeretettel Várjuk Önt is!

r o k o s o n ,  3 0 L AKAR  
< S B é D < £ J _A ]J ?  

3Ö33ÖAJ A2- A LayÖ  
B I S Z T R Ó B A

ElÖfiZETESES ÉTkEZTETÉS 

folyAMATOSAM, IhETÍ TURNUSokbAN 

IMEqRENdElhETŐ.

KóstoIja MEq ízIetes pízzáínI<at

A 1a  CARTE ÉTeIeÍ^E T, AMElyEkET 

TElEfONON ÍS MEqRENdEl^ET:

417^059

A lq yő B ísztró 
VARCjA A ntaIné

A CSISZÁR AUTÓSISKOLA
» segédmotor 
» motorkerékpár és 

» személygépkocsi-vezetői 
tanfolyamot indít az algyői Faluházban 

1997. október 10-én, 18 órakor

AKCIÓ! 1997. DECEMBER 3 1-IG!
A kresz, a biztonsági üzemeltetés 
és a rutin vizsgán bukás esetén 

az első pótvizsga díját 
az autósiskola fizeti!

RÉSZLETFIZETÉS! btÁKKEWEZMÉN]/!
Jelentkezés: a Faluházban az induláskor, 

vagy a Csiszár Autósiskolánál 
6725 Szeged, Kolozsvári tér 12/B 

Tel.: 62-444-970

A , A  Jflt A  A  jh  jH. Jte
> * * * * * * * ÓÉN

r y  Virágüzlet a temetőnél \
• koszorú yL *

* * • sírcsokor * *
* * • alkalmi csokrok készítése

■ £
• díszcsomagolás

* * ÁRVÁCSKA folyamatosan kapható
Jíalottak napjára

» !• koszorúkészítés
• műanyag, toboz, móka

* *koszorú kapható >
* • krizantém rendelés -Ül

% Nyitva tartás
Ü *

% J í —<5zo.: í/e. 7 - J 1  dray %
du. 13 -17  dnzy

rT ) > t • %

* *
v : 7 -1 1  orau;

*  ̂ ‘Ie/.: 06-20-626-733 J
» !

\j£c. jh  A  jh  i*c jft. Mt- Ve. Jh
& & & & & & & &^

*  A ______________ A  A  A  A

OKTOBER
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Vízszintes
1. Tőzsdeügynök.

6. Becézett Erika. 9.
Buja. 12. Habzó ital.
13. A  báli időszak
k a l k a p cso la to s  
közmondás (fo lyta
tás avízsz. 28. sz. sor
ban). 16. Vanádlum  
és titán vegyjele. 18.
Angol Jóska. 19. Ütő
hangszer. 20 Körvo
nal. 21. Fűtésre is 
használható termé
szetes gáz. 23. Idegen 
hármas. 25. Pécs kö
zeli üdü lő fa lu . 27.
Odúrész! 28. A  vízsz.
13. sz. sor folytatá 
sa. 30. Keverten fel!
31. Autójavító válla
lat. 33. Megkevert 
eke! 34. Tapsifüles.
36. A  vadászkés. 38.
Presser Gábor együt
tese. 40. Igazi. 42.
Körút, röv. 43. Meg
győződés. 45. Alulra. 47. Rangjelző szócska. 
48. Római tömegmérték. 49. Voronyezsi folyó. 
50. Népi hosszmérték. 52. E nap. 54. Becézett 
nagyszülő. 56. Kevert csat! 58. Erős, szüretien 
sörféle. 60. Olasz egy. 61. Kártyafigura. 62. 
Hatalmas. 63. Német pohár. 65. Erdélyi város 
a Maros partján. 67. Azonos hangzók. 68. 
Labilis. 69. Az Aranycsapat tagja (Ferenc). 71. 
A tantál vegyjele. 73. Konokság. 74. Lopva 
figyel. 75. Kevert búza! 77. Némán áldó!

Függőleges
1. Budapest Sportcsarnok. 2. Báli idő

szakkal kapcsolatos közmondás. 3. ...-ló- 
gia —  nyelvhelyesség. 4. Kefe közepe! 5. Kire
pül a méhcsalád. 6. Talán. 7. A  rádium vegy
jele. 8. Amerikai őslakos. 9. Egri várvédő. 10. 
Sokall. 11. Csónakfajta. 14. ír. 15. Japán 
társasjáték. 17. Igerész. 21. Dél-amerikai óri
áskígyó. 22. Földet forgat. 24. Szolmizációs 
hang. 26. Az Aurélia önállósult magyar becé-

1 2 3 4 5
|gl|p;

6 7 8 . X
( l l l l l l

9 10 11
r

12
l l iB l

13 14 15 J
16 17 18 19 20

21 22
ll f c l i

23 24
m i i

25 26

27 28 29 30

31 32 33 34 35
llt lt ll

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49
3!

50 51 52 53

54 55
I l i i

56 57 58 59

60 61
■■

62

63 64 65 66 67
- Í

68
ll l l l l l

69 70 71 72
t i  - ::®gí:¥:*ííí*

73 74
|||||||j

75 76
■

77 78

.

zője. 29. Ébreszt. 32. Ezen a helyen. 35. 
Ugyanaz, röv. 37. Görög betű. 39. Kézben fog. 
41. Téli eső jelzője. 42. Hazugság, zsargonnal. 
44. Futva menekül. 46. Részben halad! 49. 
Római 501. 50. A végzet. 51. Háj. 53. Amely 
személyt. 55. Ausztráliai tüskés gyíkfaj. 57. 
Alacsonyabb rangú török katona. 59. Csu
kott. 61. Arzén vegyjele. 62. Arrább. 64. Mag
rész! 66. Finn város. 68. Idős, röv. 69. Láb 
orvosi neve. 70. Fon. 72. Női ruhadarab. 74. 
Lesothoi autók jelzése. 76. Friss. 78. Ellenté
tes kötőszó.

Sz. G.

Algyői Hírmondó * A helyi önkormányzat lapja * Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária, Borbély János. 

Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné, Zomborl MónJ. Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a d tfK fe z  KFC. Nyomdájában. 1000 példányban.
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