
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Választási eredmények

A Köztársaság Elnöke 1997. október 1-jel ha
tállyal Algyőt önálló községgé nyilvánította, ezért
— mint Illetékes — a Szegedi Választási Bizottság 
kiírta az Időközi önkormányzati választást 1997. 
november 16-ára, ami az országos népszavazással 
egybeesett.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati vá
lasztáson szavazhatók köre más mint a népszava
zásé, ezért a választópolgárok két „kopogtatót" 
kaptak, a szavazatszámláló bizottságok pedig két 
névjegyzékből dolgoztak.

Ennek megfelelően az időközi önkormányzati 
és polgármester-választáson az algyői választás 
eredménye a következő:

Polgármester-Választás
A választópolgárok száma a szavazás napján: 4213 
Szavazóként megjelent: 2218 
Urnából hiányzó szavazólapok száma: 5 
Érvénytelen szavazólapok száma: 257 
Érvényes szavazólapok száma: 1956

Megválasztott polgármester: dr. PIRI JÓZSEF
—  független.

Kislistás Választás
Algyőn az Idevonatkozó törvény szerint 13 főt 

választhattak képviselőnek a 31 jelölt közül úgy, 
hogy a 13 legtöbb szavazatot kapott jelölt lett 
képviselő. Dr. Piri József jelöltként is indult, a 13 
legtöbb szavazatot kapottak közt volt, de mivel őt 
polgármesterré választották, a kislistáról „kiesett” 
és helyette a soronkövetkező legtöbb szavazatot 
elért jelölt lett képviselő.

(Folytatás 2. oldalon)

Borisz Paszternak

m ii éjszaka

Görgeteg zúdít vastagon 
fiavat a tájra.
Jlobog, lobog az asztalon 
a gyertya lángja.

Jíópifieraj, mint láng körül 
nyáron a lepke 
kerengve ablakomra gyűl 
fehér seregbe.

“És borul tőle ablakom  
zúzos virágba.
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A választópolgárok száma a szavazás napján: 4213 
Szavazóként megjelent: 2218 
Az urnából hiányzó szavazólapok száma: 1 
Érvénytelen szavazólapok száma: 174 
Érvényes szavazólapok száma összesen 2043 
Érvényes szavazatok száma: 17661

A szai/azatok megosztása a jelöltek között
1. Borbély János 1069
2. Dr. Gonda János 1058
3. Molnárné Vida Zsuzsa 1026
4. Dr. Piri József 1022
5. Juhász Sándor 970
6. ifj. Vidács L. 778
7. Bakos János 772
8. Juhász István 761
9. Beck Gábor 758

10. Csűri Sándor 751
11. Karsai Lászlóné 696
12. Bakos András 576

13. Beke Sándor 572
14. Kovács Sándor 516
15. Bera Sándor 500
16. Tóth Gyuláné 486
17. Terhes Lászlóné 474
18. Patai Pál 452
19. Árnyas Rózsa 405
20. Kiss Mihály 404
21. Lele Lajos 401
22. Szaniszló Varga József 395
23. Pálföldi Mártonná 363
24. Kovács Károly 326
25. Soós József 322
26. Bakó János 306
27. Árnyos Gabriella 306
28. Kiss János 261
29. Süli János 258
30. Mezei István 255
31. Rétfalvi Róbert 248

Miért jó a szolárium?
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Algyő Választott, a Választottak esküt 
tettek, megkezdődött a munka

Amikor a köztársaság elnöke 287/1997. KE. 
számú határozatával Algyőt önálló községgé nyil
vánította, akkor megnyitotta Algyő lakossága előtt 
az önállóság útját. Megtettük első lépésünket ezen 
az úton 1997. november 16-án, amikor megválasz
tottuk a polgármestert és a 13 képviselőt.

Polgármester: dr. Piri József.
Képviselők: Bakos András — Bakos József— 

Beck Gábor — Borbély János — Beke Sándor 
Tamás — Csúri Sándor — dr. Gonda János — 
Juhász István — Juhász Sándor — Karsai László- 
né — Kovács Sándor — Molnárné Vida Zsuzsanna
— ifj. Vidács László.

Mi algyői lakosok, akik ezekre a személyekre 
adtuk le szavazatainkat, komolyan és megfontol
tan tettük. Bízunk abban, hogy jogos érdekeinket, 
a lehetőségek legjobb kihasználásával fogják kép
viselni. Igaz, hogy az út, amely előttük áll, nem egy 
jól kitaposott, de sajnos a közösségért tenni akarók 
útja nagyon sokszor göröngyös.

Második lépésünk az önállóság útján az 1997. 
november 28-án megtartott alakuló közgyűlés volt. 
Ezen dr. Szabó Imre — a választási bizottság titkára
— ismertette a választási eredményeket. Átadta a 
polgármesternek és a képviselőknek a megbízóleve
leket. Ezek után letették a hivatali esküt és ezzel 
megkezdődött a képviselő-testület hivatalos munká
ja. Ezen az ülésen már döntéseket és határozatokat 
is hoztak. Elfogadták az alakuló ülés napirendi pont
jait, döntöttek a Jegyzői pályázat kiírásáról. A testület 
a törvénynek megfelelően a miniszteri fizetéshez és a

lakosságszámhoz viszonyítva megállapította a pol
gármester tiszteletdíját, mely bruttó százötvenezer 
forint. A polgármester bejelentette, hogy december 
5-én és 12-én ülésezik a testület, mert sok olyan 
döntést és rendeletet kell hozni, amit már januártól 
alkalmazni kell. Ezután a testület zárt üléssel folytat
ta munkáját. Itt megválasztották az ügyrendi bizott
ság tagjait, az alpolgármestert, a pénzügyi bizottság 
tagjait.

Ez az ülés — annak ellenére, hogy már komoly 
munka is folyt — nagyon ünnepélyes volt. Részt 
vettek rajta az országgyűlési képviselők, Algyővel 
szomszédos helységek önkormányzatának meghí
vottjai, és nem utolsó sorban a képviselők hozzátar
tozói, és számos érdeklődő. Az algyői általános iskola 
énekkara elénekelte a himnuszt. Utána szavalatok 
következtek, amelyek a líra nyelvén adtak útmuta
tást a testület előtt álló munkálthoz. Részesei voltunk 
egy régen volt, de most újra kezdődő testületi és 
igazgatási munka születésének. Mi idősebbek már 
éltünk úgy, hogy önálló volt a település és tudjuk, 
milyen volt. Az ülés megkezdése előtt a közelemben 
tartózkodott — a felnőtt életük kezdetén lévő — 
fiatalok egy csoportja, akik még most találkoztak 
először az önállóság kezdetével. Amikor a képviselők 
együtt elindultak a terem felé, akkor ezen fiatalok 
egyike — sugárzó arccal, az elkövetkezendő jóban 
bízva és a képviselői munkát az apai hittel ötvözve — 
lelkesen mondta: „jönnek a szenátorok, köztük az 
apám is." Azt hiszem ez a bizalom és lelkesedés jó 
útravaló a képviselőknek.

Úgy kell végezni munkájukat, hogy ezek a fiata
lok se hitükben, se bizalmukban ne csalódjanak.

Bakosné Fekete Mária



Önkormányzati tájékoztató

Az 1997. november 28-án megtartott alakuló 
ülés napirendi pontjai:

1. A Választási Bizottság tájékoztatója a vá
lasztás eredményeiről
2. A polgármester és a képviselők eskütétele
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. A polgármester bemutatkozása, a képviselő-tes
tület programjának, feladatainak Ismertetése
5. Jegyzői pályázat kiírása

JEG\lZŐi PÁLI/ÁZAT

Algyő község Önkormányzatának 
képtísetö-testüfete 
pályázatot hirdet

jegyzői áttás betöltésére

Pályázati feltételek
■ Állam- és Jogtudományi Egyetemi, vagy Ál

lamigazgatási Főiskola igazgatás-szervező 
végzettség;

• magyar állampolgárság;

• büntetlen előélet;

• legalább 2 éves közigazgatásban szerzett 
szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell
• a pályázó részletes szakmai tevékenységére 

is kiterjedő önéletrajzát;

• képesítést tanúsító okirat másolatát;

• 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi 
bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a 
' megjelenést követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a be
nyújtási határidőt követő első testületi ülés.

Az állás a pályázat elbírálását követően azon
nal betölthető. Bérezés a köztisztviselők jogállásá
ról szóló törvény alapján, illetve megegyezés sze
rint.

A pályázatot Algyő község polgármesteréhez 
kell benyújtani.

Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Telefon: 
62-267-095

Ezt követően a nyilvános ülés zárt üléssé ala
kult mely a következő napirend szerint folyt:

1. A képviselő-testület munkaterve 1997. de
cember 31 -ig.

2. Személyi, szervezeti és gazdasági ügyek.

A képviselő-testület december hónapban két 
ülés időpontját határozta el; december 5-én, pén
teken és december 12-én, pénteken.

Képviselő-testület ülésének időpontja: 
1997. december 5. (péntek) 14 óra. Helye: község
háza.

Javasolt napirend:
1. Algyő község képviselő-testület gépjármű

adó-rendeletének megalkotása.
2. Algyő község képviselő-testület hivatalának 

létrehozása.
3. A Pénzügyi Bizottság kültagjának megvá

lasztása.
4. Képviselői tiszteletdíjak megállapítása.
Képviselő-testület ülésének időpontja:

1997. december 12. (péntek) 14 óra. Helye: köz
ségháza.

Javasolt napirend:
1. A helyi iparűzésladó-rendelet megalko

tása.
2. Költségvetési koncepció megalkotása.
3. Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása.
4. Tömegközlekedési támogatás a VOLÁN Rt. 

részére.
A személyi ügyeket érintve megválasztották a 

két alapvetően fontos bizottságot:
1. Ügyrendi Bizottság elnökének: dr. Gonda 

Jánost, tagjainak: Kovács Sándort és ifj. Vidács 
Lászlót választották.

2. Pénzügyi Bizottság elnökének: Borbély Já
nost, tagjainak: Beck Gábort és Bakos Andrást 
választották.

Döntés született az alpolgármester személyé
ről, ezt a törvénynek megfelelően titkos szavazás
sal döntötték el. A szavazás eredményeképpen 
Molnárné Vida Zsuzsa lett az alpolgármester. Az 
alpolgármesteri feladatokat társadalmi megbízás
ként végzi, tiszteletdíja bruttó 30 000 Ft.

A képviselő-testület hosszas mérlegelés után 
előzetes szakvélemények kikérése mellett döntött 
az önkormányzat számlavezető pénzintézetének 
kijelöléséről. Erre a feladatra három bank nyújtott 
be pályázatot, melyek közül a testület az UN1C- 
BANK-ot választotta.

A  testület határozatban bízta meg az ügyrendi 
bizottságot, hogy a törvényi előírásoknak megfele
lően készítse el a Szervezeti és Működési Szabály
zatot. Határidő: 1998 Januári képviselő-testületi 
ülés.

Összeállította: 
Molnárné Vida Zsuzsa
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TÁJÉKOZTATÓ 
az Alqyö Fejlődéséért Alapítványról 

és működéséről

Sok algyői talán nem Is tudja, hogy a faluban 
létezik egy alapítvány, mely a fenti néven van 
bejegyezve a Csongrád megyei Bíróságon.

Az alapítvány írott célja: Algyő városrész 
fejlesztése a közművesítés és közlekedés terén, 
a híradástechnikai és kábeltelevíziós rendszer 
kialakítása és fenntartása, az oktatás, a köz- 
művelődés, a sport, az egészségügy és a szo
ciális ellátás fejlesztése.

Létrehozói, alapítói: Bogdán Gábor, Flórián 
Tibor, Füstös Imre, Tóth József, Kiss Ferenc stb. 
Úgy is mondhatnánk, az egész Bartók Béla utca 
akkori lakói a kábeles televíziózást és a tv műsora
inak minél Jobb minőségi vételét tartották elsőren
dű célnak.

Az alapítvány elnökének és a kuratórium 
tagjainak —  Csűri Sándor, Bera Sándor, dr. 
Piri József, Borbély János, Farkas Imre — dol
ga: a már megépült rendszer korszerűsítése, a 
fejállom ás zavartalan működésének biztosí
tása és a rendszerhez már csatlakozottak meg
felelő erősségű Jellel való ellátása. A csatlako
zási díjak és a havi üzemeltetési díjak besze
dése.

Az alapítvány kuratóriuma 1995 végén pályáz
tatás útján az UNIKOMM Bt.-t tartotta a legalkal
masabbnak a zavartalan működés megteremtésé
re, így 1996. Január 30-án szerződést kötöttek.

Az alapítvány és az UNIKOMM közötti megál
lapodás volt az is, hogy Bera Sándor és Csúri 
Sándor segít a hátralékos díjak bevételezésében, a 
hálózat átépítésében, az UNIKOMM tulajdonosa 
pedig a műszaki munkálatokat végzi.

A hálózat további fejlesztését, a már meg
lévő anyagok beépítését az tette lehetővé, hogy 
az UNIKOMM Bt. és két segítőjének révén 
megszűntek a hátralékos díjak, egy-két utcá
ban megnőtt a csatlakozni kívánók tábora. így 
már elmondhatjuk, hogy a mai napig kb. 400 
család élvezheti a kábeltévé nyújtotta vételi le
hetőséget. A megszaporodott magyar nyelvű 
műholdas adásokkal egyre többen szeretnének 
rákötni a hálózatra.

Az algyői önállóság újabb helyi igényt gerjesz
tett, tudniillik a megválasztott képviselő-testület 
üléseit, döntéseit fotelból nézhetné a kábeltévére 
rákötött algyői lakos.

Az UNIKOMM Bt. 1997 júliusában megkapta 
az algyői hálózatra a hírközlési felügyelet engedé

lyét, így sok év után elmondhatjuk, hogy a rend
szer megfelelő minőségű és engedélyes.

Szükségessé vált a kuratórium elnökének 
lemondása, így az elnöki teendőket 1997. no
vember 8-tól magam vettem át ideiglenes je l
leggel. Csúri Sándor és Bera Sándor az UNI- 
KOMM-mal karöltve a II. és III. ütem hálózat- 
szervezési és bővítési, díjbeszedési és nyilván
tartási munkáit végzik.

A legutolsó kuratóriumi ülésen döntés szü
letett a következőkről:

- Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány céljai közül 
a kábeltévés tevékenységet törölni kell, mert 
az már a „saját lábára állt”.

• Új tulajdonosi konstrukciót kell létrehozni 
az újonnan megalakult önkormányzat rész
vételével, többségi tulajdonával.

• Az UNIKOMM Bt.-vei a szerződést meg kell 
hosszabbítani a további hálózati bővítések 
és fejlesztések érdekében, a Jó műszaki 
színvonal megtartása mellett.

• Az alapítványi támogatást felajánljuk a há
lózatbővítés érdekében.

• A havi szolgáltatási díjakat nem emeljük, a 
nyugdíjas rákötök miatt mindaddig, míg ki
mutatható veszteség nem képződik a háló
zaton.

• Öntevékeny és a falujukért tenni akaró em
berekkel ki kell bővíteni, fel kell újítani a 
kuratóriumot azért, hogy a várhatóan meg
növekedett feladatoknak meg tudjon felelni.

A felsorolt célok természetesen nem egyik 
napról a másikra fognak megvalósulni, de 
mint a kábeltévénk példája is mutatja, meg
szállott és az ügy érdekében tenni akaró em
berek elérhetik a kitűzött célt.

Kicsit bőre sikerült tájékoztató végén kérem az 
algyőieket, hogy a nemsokára esedékes adóbeval
lások készítésekor ne feledkezzenek meg az 1%-os 
felajánlási lehetőségről, mert az Algyői Fejlődéséért 
Alapítvány az algyőieknek, az algyőiekért dolgozik. 
Adószám: 18450118-1-06 Cím: 6750 Algyő, Búvár
u. 5.

1997. november 20-án a számlánkon 634 493 
forint volt. Könyvelőnk Bakos Andrásné, számla- 
vezetőnk az Algyő Takarékszövetkezet.

Borbély János
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■
Algyői Hírmondo

Jeles napok, ünnepi jelképek
Az év végéhez közeledve egymást érik azok 

a napok, amelyekhez valamilyen, általában 
többszáz évre visszanyúló néphagyomány, ba
bona, illetve keresztény szokás fűződik. Ezek
nek legtöbbször növényi jelképük is van. Kö
zülük a karácsony a legismertebb, az ünnep- 
várás időszaka; az advent azonban már az 
András napjához legközelebbi vasárnappal el
kezdődik.

itfc dfcfc itfc W

Az adtíent szó érkezést, eljövetelt jelent, 
valamit, amit már régóta nagyon várunk. Ezt 
a várakozást jelzi a Krisztus születését meg
előző négy vasárnap, ezt az időszakot ünne
peljük az adventi koszorú egy-egy gyertyájá
nak vasárnaponkénti meggyújtásával. A gyer
tyák fényének erősödése jelzi a sötétség, a go
nosz hatalmának gyengülését, a Megváltó kö
zeledtét. A hagyomány szerint a koszorút 
örökzöldek, főként fenyők ágaiból fonják, a 
körkörös alap és az örökzöld az örökkévalósá
got jelképezi, míg a pap miseruhájának színét 
követve a gyertyákból három sötétlila, egy pe
dig rózsaszínű, illetve ilyen színű szalagokkal 
díszített.

December 13., Szent Luca napja
A néphagyomány már alig emlékezik a 

vértanúhalált halt szent szűzre, őrzi azonban 
még a boszorkány Luca emlékét. Az 1582-es 
naptárreform előtt Luca volt az év legrövidebb 
napja, amihez boszorkányűzés, bőségvarázs
lás, az új esztendő jövendölése kötődik. A jö 
vőévi bőséget a hagyomány szerint a kará
csonyi gabona és más terménymagvak jelképe
zik. A Luca-napkor vetett, karácsonyra hajta
tott búza, kukorica az alvó és az újjászülető 
természetet is jelzi, a december 13. és a kará
csony közti napok időjárása pedig a következő 
év 12 hónapjának időjárását vetíti elő.

December 2k., Karácsony napja
Jézus születésének ünnepét a 4. század 

óta tartjuk, a karácsonyfaállítás, a lucfenyő 
tisztelete azonban csak 300 éve szokás Euró
pában. Hazánkban a 17. század óta ismertek 
magyarnyelvű karácsonyi játékok, gyakran 
szerepelt bennük a termőág, karácsonyi életfa, 
de ezek inkább ágas-bogas fák részei voltak, 
nem örökzöldek. Dióval, almával, csillaggal dí
szítették őket.

Európában a karácsonyfaállítás előtti bet- 
lehemes és paradicsomi játékokban a fenyő a 
tudás fájának jelképe, illetve a fára tekert pa
pírszalag Ádám és Éva bűnbeesésének elját
szásakor a csábító kígyót jelképezte.

A dió szintén ősi krisztusi jelkép, a lucfe
nyő pedig a meghaló és feltámadó istenek nö
vénye. Európában először Németországban 
díszették fel, a szokás a 19. század közepén 
került hozzánk. A lucfenyő magas gyantatar
talmának köszönhetően erős fénnyel ég, ezért 
ágait egykoron fényfáklyaként is használták. 
Emellett gyógyító erejében Is hittek, tömjénil
latú olajainak erős fertőtlenítő hatását már a 
középkorban is ismerték.

Ma a lucfenyő helyett sokan részesítik el
őnyben karácsonykor a hosszútűs erdei fenyőt 
vagy az ezüstfenyőt, ezek tovább tartják meg 
leveleiket a szobában. A fák kivágása ellen til
takozva pedig többen a jobbnál-jobb minőségű 
műfenyőkhöz ragaszkodnak.

December 27., Szent János napja
A karácsony utáni első napon a borosgaz

da elvitt egy palackkal a legjobb borából a 
templomi misére, hogy megszenteltesse a pap
pal. Borszentelés napján tehát kisebb-na- 
gyobb borosüvegek sora vette körbe az oltárt, 
az áldásra várva. A  szentelt bort általános 
rontáselhárításként, a hordókba töltve minő
ségjavítóként használták, illetve a kútba is ön
töttek belőle, fülfájás gyógyítására pedig a fül
be cseppentették.
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A kivágott, majd feldíszített fenyők általá
ban a kukákban végzik. Praktikusabb, ha 
földlabdás fenyőt vásárolunk, amit az ünne
pek elmúltával visszaültetünk a kertünkbe. 
Persze, ez egy kicsit drágább, mint a vágott fa 
és egy picivel több munkát is ad. A földlabdás 
fenyőt ültessük nagy cserépbe, edénybe, amit, 
ha nem túl esztétikus, vonjunk be színes pa
pírral. A  fát a tavaszi fagyok elmúlásáig tart
suk hűvös, világos helyen, és ne hagyjuk ki
száradni a földjét. Amint a kinti talaj állapota 
megengedi, ássunk a földlabdának megfelelő 
nagyságú gödröt, helyezzük bele a növényt, 
ahogyan eredetileg volt, azaz a talaj felszínébe 
essen a földlabda fölső része.
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apróhírek

1997. november 28-i Délmagyarországban 
megjelent hír nyomán érdeklődtünk az algyői Pos
tahivatalban, mit is Jelent az új tarifaváltozás. 
A változás elsősorban a Szegedre küldött levelekre 
és képeslapokra vonatkozik. Az a levél és képeslap 
ami eddig 20 Ft-os bélyeggel ért célba, az most 
27 Ft-ba kerül. Nem változik azonban a csomag és 
a távirat díjtétele. 1997. december 1—15. között 
belföldre küldött karácsonyi üdvözlőlapra csak
16 Ft-os bélyeget kell ragasztani. A  posta új szol
gáltatása: a gépi lottó Jeladása szombaton délelőtt 
8—12 óráig.
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Tulajdonosváltása Hírmondónál
Az Algyői Hírmondó szerkesztősége és az Algyő 

Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának döntése 
értelmében az eddig önkormányzati lapként re
gisztrált Hírmondót 1998. Január 1-jétől az alapít
vány jelenteti meg. A szerkesztőség ettől reijiéli a 
tárgyilagos önkormányzati hírek és kommentárok 
közlését és egyben felajánlja információközlésre az 
újságot a hivatalnak és a testületnek. Mivel a lap 
kiadója eddig sem élt volna meg önkormányzati 
támogatás nélkül, reméljük minden olvasónk ne
vében, erre a jövőben is számíthatunk.

felelős szerkesztő

tikW

Tisztelt Algyőiek
Közelednek az ünnepek és mindenki szeretné 

valamilyen szép és olcsó ajándékkal meglepni a 
családját. Szeretném Jelhívni a Jigyelmüket, hogy 
ne vásároljanak alkalmi árusoktól bizonytalan ere
detű ékszert bevizsgálás nélkül. Sajnos nemrég 
történt pár ilyen eset. Kérem szánjanak rá egy kis 
időt és mielőtt kifizetnék az árát vizsgáltassák be. 
Aki hamis ékszert árul valószínű nem járul majd 
hozzá ehhez. Ez az eljárás nem károsítja az ék
szert, viszont sok kellemetlenségtől megkíméli önö
ket. Ezt a szolgáltatást én ingyenesen végzem. 
Amennyiben már megtörtént a baj tanácsosabb 
lenne Jelenteni a rendőrségen.

Szilágyi P. Imre
ékszerész 

Kívánok minden kedves 
megrendelőmnek egész
ségben és örömökben 
gazdag karácsonyt 
és boldog ú j évet.

Dr. Piri József polgármester fogadóórája
minden hónap első és második szerdáján 14— 16 
óráig.

Molnámé Vida Zsuzsanna alpolgármester 
fogadóórája minden hónap harmadik és negyedik 
szerdáján 14— 16 óráig.

Dr. Siket Judit jegyző fogadóórája minden 
szerdán 14— 16 óráig.

9  $  0  ®  ©

Köszönjük a választópolgároknak, hogy sza
vazataikkal hozzájárultak megválasztásunkhoz. 
Kérjük, hogy kísérjék Jigyelemmel a képviselő-tes
tület munkáját, támogatásukkal segítsék annak 
eredményes működését.

Képviselő-testület tagjai
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A Független Kisgazdapárt Algyői Alapszerve
zete értesíti tagjait és szimpatizánsait, hogy ’97. évi 
évzáró taggyűlését december 19-én 17 órakor
tartja az Algyői Faluházban. Mindenkit szeretettel 
várunk!

£$5 áfe3? sj?

Tisztelt algyői Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni azon szemé

lyek bizalmát, akik a helyi önkormányzati válasz
táson lehetővé tették, hogy képviselőjelöltként in
dulhattam, illetve rám szavaztak.

Bera Sándor
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K hírmondó Karácsonyi Vására 
december 14-én. ezüstvasárnap 
9—16 óráig tart a Faluházban

A vásáron kapható: 
konfekció, fehérnemű, 
vegyiáru, papír, aján
déktárgyak, szőnye

gek, karácsonyi abro
szok, asztaldíszek, kö
töttáru, Rattak nádbú

tor-kiegészítők.
Érdemes megtekinteni 

a kínálatot.
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SzaValóVersenyen 
a  febőben

A könyvtár hírei

Nagy megtiszteltetés ért a minap. Felkér
tek zsürielnöknek a felsősök szavalóverse
nyén. Lázas izgalommal kerestem ki, olvastam 
el — némelyiket többször is — a gyerekek által 
mondott verseket. Hisz nem mehettem oda fel
készületlenül, ott hallva először a verset.

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy milyen 
nehéz verseket választottak a gyerekek. Kíván
csian vártam a versenyt, izgultam — talán job
ban mint a gyerekek — , hogy sikerül nekik 
átélni, feldolgozni a választott költeményt. És 
láss csodát! Egy nagyon izgalmas „vérre menő” 
versenyen voltam, ahol jobbnál jobb szavala
tokat hallhattunk, ragyogó előadásban. A ver
seny szorosságát mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a helyezések között 1-1 pont 
volt a különbség.

Nagyon sok induló volt, s közülük csak 
kevesen részesültek díjazásban, de csüggedni 
nem szabad. Ott a lehetőség, hogy jövőre majd 
nekik kedvez a szerencse. Azt hiszem, hogy 
mindnyájan nyertünk valamit ezen a verse
nyen, gazdagabbak lettünk azzal a sok-sok 
szép verssel amit hallhattunk.

A HELYEZETTEK 
Vers, 5-6. osztály:

I. helyezett: Süli Zakar Éva 6/a osztály
II. helyezett: Kakuszi Ildikó 5/a osztály

III. helyezett: Orbán Gyöngyi 5/a osztály

Próza, 5-6. osztály (mivel kettő induló volt egy díj került 
kiosztásra):

I. helyezett: Maczák Mariann 5. osztály.

Vers, 7-8. osztály:
I. helyezett: Molnár Csilla 8/a osztály

II. helyezett: Kerekes Tímea 8/a osztály
III. helyezett: Dombi Dóra 7/a osztály

és Szalma Ágnes 7/a osztály

A zsűri különdíját egy olyan 7/b osztályos 
tanuló kapta, akit én még nem hallottam szavalni, 
és mindnyájan meglepődtünk, hogy az általa vá
lasztott nehéz verset (Poe: A holló) milyen jól adta 
elő. Ez a tanuló: Pálföldi János.

A verseny valamennyi résztvevője egy-egy ce
ruzát kapott az iskolától.

Kis Mihályné
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További támogatóink:
Mester Jánosné, Kun Szabó 
Jánosné, Fodor Dóra, Marin- 
kuszné Karasz Erika, Gábor - 
né Hevesi Márta, Bal Zsolt. 

Kérem az olvasókat, hogyha véletlenül valaki 
az év folyamán kimaradt a közlésből, jelentkezzen 
a könyvtárban és a mulasztásunkat a következő 
számban pótolni fogjuk.

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 1998-ra 
szóló tagságukat már december 1-jétől megújít
hatják. Díjaink nem változtak, önkéntes hozzájá
rulásaikat továbbra is szívesen fogadjuk. Felaján
lásaikat, türelmüket köszönöm.

A könyvtár ünnepi nyitva tartása:
december 20., szombat 8— 16 óráig 
december 24—28-ig ZÁRVA 
december 29., hétfő és

30., kedd fél 10— 12 óráig és 13— 18 óráig 
december 31., szerda fél 10— 13 óráig
1998. január 1—4-ig ZÁRVA

Kívánok mindenkinek békés, 
botdog ünnepeket

Kis Mihályné 
könyvtáros

VAS-MÜSZAKI BOLT AJÁNLATA

RTL Klub—TV2 antenna 1 800-

Akai 55 cm txt televízió 62 5 0 0 -
Recor 51 cm txt televízió 44 9 0 0 -

Sanyo 37 cm televízió 39 0 0 0 -  ‘

Aiwa C6800 videórecorder 37 8 0 0 -

Philips vízálló halogén

zseblámpa+ajándékelem 1 290-

121-es Jumbo fazék "1£80/^ 1980-

6 0 1-es műanyag kád 1050-

Ciroksöprű 2 2 0 -

TovÁbbÁ Háztartási kisqépEk, pcmszívók,

izzók, ElEMEk, ÍESTÉkEk ÉS vASANyAqok

is kAphATÓk.
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Iskolai hírek

Novemberben történt
E hónapban tartották a Varga Tamás matema

tika verseny első fordulóját, melyen öt 8. osztályos 
tanulónk vett részt.

Több iskola is pályaválasztási tájékoztatót tar
tott a nyolcadikosoknak, így a Széchényi István 
Gimnázium. Déry Miksa Ipari Szakközépiskola, 
Szentesi Kertészeti Szakközépiskola.

26-án délután több mint 30 tanuló gyűlt össze 
a Fehér iskola biológia termében. Közülük 29-en 
Jelentkeztek az iskolai Vers- és prózamondó ver
senyre. Az izgatottságtól vibráló csendben nagyon 
sok szép szavalat hangzott el.

Iskolai mesemondó Verseny eredményei
1-2. osztály

I. Rácz Balázs 1 / a,
felkészítő tanára: Torma Tibor né

II. Bús Renáta 1 / a,
felkészítő tanára: Torma Tiborné

III. Godó Zita 2/a,
felkészítő tanára: Szebeni Lászlóné. 
Különdíját kapott: Baráth János 2/b,

felkészítő tanára: Tóthné Molnár Ágota. 
3-4. osztály v

I. Kiss Andrea 4/a,
felkészítő tanára: Kiss Ferencné

II. Herczeg Ágnes 4/b,
felkészítő tanára: Kiss Ferencné 

III: Maszlag Szilvia 4/b,
felkészítő tanára: Kériné Bódi Judit. 
Különdíját kapott Lévai József 4/b, 

felkészítő tanára: Kériné Bódi Judit.
Az I., II. helyezettek továbbjutottak a városi 

versenyre.
A  Százszorszép Gyermekház KI MIT TUD ve

télkedőjén mese—próza kategóriában a közép
döntőbejutott Tóth Orsolya 2/a, felkészítő taná
ra: Szebeni Lászlóné.

A PROMUS/CA Zeneiskola hangversenye
December 16-án 17 órakor félévi kishangver- 

senyt tartanak a Pro Musika Zeneiskola tanulói a 
Faluházban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
az iskola tanárai, tanulói.

Játékos sportverseny alsósoknak
November 18-án az Arany János Iskolában 

tartották a Szeged Városi játékos sportverseny 
1997/98. évi diákolimpiái elődöntőjét. Iskolánk 
csapata bejutott az első nyolc közé így indulhat az 
1997. december 3-i döntőn a Sportcsarnokban. 18 
alsó tagozatos tanuló teszi próbára ügyességét és

gyorsaságát az elsőségért folyó küzdelemben. A 
gyerekeket Varga Ágnes és dr. Budai Csabáné 
készíti fel.

Összeállította:
Berek Ágota

Decemberi program
december 15— 18-ig: 4H karácsonyi vásár 
december 19. 10 óra: Karácsonyi ünnepség 

a Faluházban 
Züüpedagógiai órák a Vadasparkban 

1-4. és 6. osztályokban 
Sulimozi (kedd délutánonként), 

december 20-tól január 2-ig: TÉLI SZÜNET 
december 23.: Karácsonyi ünnepség 

az Idősek klubjában.

Ói/odai információ

Köszönjük a MÓL Rt. vezetőségének, hogy 
anyagi támogatásukkal (30 E Ft) hozzájárultak a 
játékeszközök bővítéséhez, amelyet az óvodai cso
portokban karácsonyi meglepetésként ajándéko
zunk a gyermekeknek.
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Az óvodások karácsonyi készülődése az AD
VENT napjával kezdődik. Áz összegyűjtött termé
szetes anyagokból készítenek asztali díszeket, fe
nyőfadíszeket és ajándékokat. A karácsonyi előké
szület bensőséges hangulatát a fenyőillatú gyer
tyafényes csoportszoba és a közös éneklés teszi 
ünnepélyessé.
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Ezúton szeretnénk hálásan megköszönni dr. 
Kardos Mihály plébános úr adományát, amelyet az 
óvodások karácsonyához ajánlott fel.

$  $  $  $

A „Méhecske” csoportban december 16-án 
(kedden) 16 órakor néptáncbemutatót tartunk, 
melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket.

® #  <& #■ #

1997. december 20-tól 1998. január 4-ig 
TÉLI SZÜNET. Az első óvodai nap Január 5., hétfő, 
ezen a napon kérjük a napközis térítési díj befi
zetését 7— 17 óráig.

& *  0 #  #

Minden kedves családnak örömteli, 
békés karácsonyt 

és boldog új esztendőt kívánunk.
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Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért alapítvány

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
(Citizens Commission on Humán Rights — CCHR) 
egy 28 országban, mintegy 130 csoporttal működő 
nemzetközi szervezet, amely a pszichiátriai kezelé
sek során felmerülő, sajnos még napjainkban is 
igen gyakori, az emberi jogokkal szemben elköve
tett visszaélések kezelésével és nyilvánosságra ho
zatalával foglalkozik. Az ENSZ Emberi Jogi Bizott
sága elismerését fejezte ki a CCHR által kivívott 
számos nagy reformért, és olyan törvényjavaslatok 
megakadályozásáért, amelyek a pszichiátriai ke
zeiteknek még több jogát vették volna el.

A szervezet Magyarországon alapítványi for
mában működik, és ingyenes jogsegélyszolgálatot 
biztosít olyan emberek számára, akiket pszichiát
riai kezelésük során emberi Jogi sérelem ért.

KÖZLEMÉNV
Ha Önt, illetve barátját, családtagját, ro

konát pszichiátriai kezelése során sérelem érte 
(például elektrosokk-kezelés, túlzott gyógy
szeradagolás, pszichiátriai agyműtét, szexuá
lis zaklatás által), írjon a következő címre: Á l
lampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala
pítvány, 1461 Budapest, Pf.: 182.

Minden információt bizalmasan kezelünk.
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A sportkör nevében köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik támogatták a november 
8-án megrendezett SPORTBÁLUNKAT.

Vezetőség

t i k  Atfc dXfc t i kW W W

December 15-én 17 órakor Gazdaköri gyűlés 
lesz a Faluházban. Meghívott vendég Báló Berta
lan, a Pick Szeged Rt. kirendeltségvezetője. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

SIS ít? SP w

Vállalkozók klubja a Faluházban december 
16-án, kedden 1830 órakor. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.
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Elektromos írógép eladó. Érdeklődni a Faluházban.

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt
dR. TótIi Máría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 997. dECEMbER hAVÍ RENdElÉSE

+

01—05-ig 
08—12-ig 
15—20-ig 
22—23-ig 
29—31-ig

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

+ +

I ..

Háziorvosok december haVi 
rendelési ideje

December 8— 12-ig
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

December 15— 18-ig 
8— 1230 óráig: dr. ősi Ibolya 

December 19-én 
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

December 22—24-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

December 29—31-ig 
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

1997. december 8-tól 18-ig 
dr. Zaránd Rózsa szabadságon lesz.

Ezen idő alatt mindkét 
körzet betegeit dr. Ősi Ibolya látja el.

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése. Megren
delhető: Boldizsár József Algyő, Bartók Béla u. 28. 
Telefon: (06-62) 345-461, (06-30) 530-395
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Algyői Hírmondó 11

Advent Karácsony 
Készülés

Eljött közénk a Szeretet. Újra el
jön Jézus, mint igaz Bíró. Jelen van, 
mint Kegyelemadó.

Várjuk az ószövetségi igazakkal. 
Megyünk elébe jótettekkel. Fogad
juk szeretetét.

Az ószövetség Isten bemutatko
zása. Az utolsó ítélet üzenete felké
szítés az élet záró-vizsgájára. A je
len a segítő szeretet és Isten-szolgá- 
lat gyakorlati alkalma.

Az ószövetség tapasztalatai segí
tenek. A megismert vizsga-tételek 
már ma szolgálatra képesítenek. A 
kegyelmek istenemberi erőt adnak.

Jézus ma is jön. Szükségeink bet
lehemeiben nálunk zörget és bebo
csátást kér. Befogadjuk-e£ Élünk-e 
Vele*

Áldott karácsonyt kíván lelki
p ásztori szere te tte l 1997  kará
csonyán

Kardos Mihály

Csokoládédat betfont málnás kuglóf

Hozzávalók (kb. 18 szelethez): 42 dkg liszt, 
25 dkg vaj vagy margarin, 10 dkg étkezési búzáké- 
ményítő, 17 dkg cukor, 4 tojás, zsemlemorzsa, 37 
dkg mirelit málna, 3-4 evőkanál tej, 10 dkg tej 
tortabevonó, 10 dkg ét tortabevonó, 1 zacskó sü
tőpor, 1 zacskó vaníliás cukor.

Elkészítés: A vajat a cukorral és a vaníliás 
cukorral habosra keverjük, majd egyenként hoz
záadjuk a tojásokat. 40 dkg lisztet összekeverünk 
az étkezési keményítővel és a sütőporral, majd a 
krémbe vegyítjük. Felöntjük a tejjel. A mirelit mál
nát a maradék lisztbe forgatjuk, és a tésztába 
keverjük.

A tésztát kivajazott, zsemlemorzsával behin
tett 3 1 űrtartalmú kuglófformába öntjük. Előme
legített sütőben, 200 fokon (gáztűzhelynél 3-as 
fokozaton) 60-70 percig sütjük. Kb. a sütési idő 
felénél letakarjuk. 10 percig pihentetjük, majd 
kiütögetjük a formából.

A kétféle tortabevonót gőz fölött felolvasztjuk, 
végül bevonjuk vele a kuglófot.

TISZTELT ALGI/ÖI VEVŐINK!

I d a  v in Á q ü z lE T  

> új NyiTVA tartása:
IhétFőtöI pÉiNTEkiq 8-1 8 ÓRÁiq

SZOMbAT 8— 1 2 ÓRÁiq

ASÁRINAp 9-1 2 ÓRÁiq

KARÁCSONyi AJANlATUNk: 

AdvENTi koszoRÚk,

AJTÓ' AblAk' ÉS ASZTAldíSZEk, 

SÍRdíSZEk MÁR 200 FT'TÓl 

kAphATÓk.

XeCCemes ünnepelhet 
és SoCdog új évet ((ívánofi^ 

minden kedves fal(ótársna((\ 
‘TiszteíetteC %pcz((ási %iss Ida 

te i: 267-297
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S Z I L V E S Z T E R  K  M L O I í f t Z B T m

im m t f i  f t R 0 R

l/árjuk Önt és barátait december 3 bén 20  érdtől 
a Falviházban ÓÉVBÚCSÚZTATÓRA

Z e n e .! (B v e rg re e n  e g y ü tte s

U o m b o la ---- S e l t é H  tű z i já té k

j á t é k o s  v e té lk e d ő  

V a c s o m :  

s ü lte s  tá l — éjféJ u tá n  m a  t4 \a  p ö rk ö lt  — p e z s g ő  

B e l  pő  v a c s o r á v a l  e g y ü tt:  2 5 0 0 , — "Pt

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, 

boldog, új évet kívánunk.
G YE V I háztartási bolt

Kellemes ünnepeket 
és

boldog új esztendőt 
kíván minden kedves 

olvasójának 
az Algyői Hírmondó 

szerkesztősége

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, 

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

Készült: a cMkfez KFZ,Nyomdájában. 1000 példányban.
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