
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

‘Bajor vendégek. 
CÜgyőn

A ném etországi H ebertsfeldenből 
járt 4 fős hivatalos küldöttség január vé
gén településünkön. A küldöttség tagjai 
voltak: Alfréd Wollinger polgármester, a 
képviselő-testületük két tagja és a hiva
tal pénzügyi vezetője.

A vendégek lá to g atást te ttek  az 
önálló Algyő Polgármesteri Hivatalában, 
ahol találkoztak a képviselő-testület és 
a hivatal dolgozóival. A beszélgetés so
rán kölcsönösen tájékozódtak egymás 
településének gondjairól, tervezett falu
építő programjairól. A szűkebb körben 
m egtartott tárgyaláson pedig a két tele
pülés további kapcsolatának lehetősé
geiről esett szó.

Ebben az évben Hebertsfelden lát 
vendégül 10— 13 éves korú fiatalokat. 
Az augusztus 2— 10-ig tartó meghívás 
értelmében 15 fiatal + 2 felnőtt kísérő, 
sportrendezvényeken, versenyeken ve
het részt. Őket követi augusztus 6-án  
egy 20— 25 főből álló hivatalos küldött
ség, a visszautazás pedig együtt történik

10-én a gyerekekkel. A vendéglátás ná
luk is családoknál történik.

A következő évek programtervezete 
is szóba került a megbeszélésen. Ennek 
értelmében: 99-ben Algyő lenne a foga
dó település, ahol jól dokumentálható 
ünnepségsorozat keretében kerülne sor 
a találkozóra. Majd a kapcsolat hivata
los zárása 2000-re tehető. Addigra vár
hatóan kialakulnak azok a baráti, családi 
kapcsolatok, amelyek értelmet adnak a 
testvérkapcsolatnak.

A programok ilyen előretervezésére 
azért is volt szükség, m ert az Európai 
Közösség Brüsszeli Irodájához csak jól 
megalapozott, mindkét fél és lakóközös
ség által tám ogatott pályázati anyag ke
rülhet. Ezáltal lehetőség nyílik arra, 
hogy a kapcsolatokhoz elnyerjük az EU 
tám ogatását is.

Vendégeink ezután megtekintették  
az idén megvásárolt régi gyógyszertár 
épületét és a szépen felújított templo
m ot. Nem hivatalos programjuk során 
egy napot töltöttek Gyulán. A részletes 
augusztusi programról a későbbiekben 
még tájékoztatást adunk.

Molnárné Vida Zsuzsa
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk Algyő község lakosságát, 

hogy a képviselő-testület a többször módosí
tott gépjárműadó-törvényben biztosított felha
talmazás alapján megalkotta az 1/1997. (XII. 
12.) K. T. sz. gépjárműadóról szóló rendeletét.

A rendelet értelmében az adó alapja a gép
járműnek és a forgalmi engedéllyel rendelkező 
utánfutó, a forgalmi engedélyben feltüntetett 
saját tömege, tehergépjármű esetében az ön
súly plusz a raksúly 50%-a. Az évi adótétel az 
adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 
500 Ft. Motorkerékpár, sátras utánfutó, lakó
kocsi, lakóautó után tételesen 2000 Ft.

A fentiekre tekintettel megkérjük a Tisz
telt gépjármű-tulajdonosokat, hogy a mun
kánk seg ítése  érdekében  a bevallásaikat 
1998. február 20-ig tegyék meg, az 1998. 
január 1-jei állapot, illetve az ezt követő vál
tozásoknak megfelelően.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványt a 
Polgármesteri Hivatalnál Algyő, Kastélykert u. 
40. alatt és a Faluházban lehet beszerezni. Az 
adómentességet csak a jogcímnek megfelelő 
okiratmásolattal igazoltan tudjuk biztosítani.

A bevallást már kitöltő polgároknak az együtt
működését megköszönjük.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 
az Algyő község képviselő-testülete a módosí
tott helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 
felhatalmazása alapján a 3/1997. (XII. 19.) K. 
T. sz. és a 4/1997. (XII. 19.) K. T. sz. rende
letével 1998. Január 1-jei hatállyal megalkotta 
a helyi iparűzési és kommunális adóról 
szóló rendeleteit.

Értesítjük az érintett ügyfeleinket, hogy az 
adó alá bejelentkezéshez, illetve az adóbeval
lás benyújtásához szükséges nyomtatványokat 
szintén a Polgármesteri Hivatalban szerezhe
tik be. A segítő közreműdödésüket szívesen 
vesszük és megköszönjük.

Az önálló A lgyő Polgárm esteri H ivatal 
anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézése: 
az 1895— 1978. IV. 1. napjáig tartó időszakra 
vonatkozó születési, halálozási, házassági ki
vonatait az Algyő Polgármesteri Hivatal állítja 
ki; az 1978. IV. 1-től 1997. IX. 31-ig tartó idő
szakra a Szeged Megyei Jogú Város Polgár- 
mesteri Hivatalától kell kérni; az 1997. X. 1-

Jétől szintén az Algyő Polgármesteri Hivatalhoz 
kell fordulni.

1997. X. 1. napját követően minden anya
könyvi esemény (születés, házasságkötés, elhalá
lozás) ott kerül anyakönyvi bejegyzésre, ahol az 
esemény történt.

Tájékoztató a szemétszállításról
Felhívjuk a lakosság figyelmét, a Szegedi 

Környezetgazdálkodási Kht. meghosszabbítot
ta a díjkedvezmények bejelentésére megjelölt 
határidőt. A nyilatkozatokat kitöltés után az 
Algyői Polgármesteri Hivatalban is átveszik: 
1998. február 12-ig. 1998-ban is 20% ked
vezményt biztosít azon ügyfeleinek, akiknek 
hu lladékszá llítás i d íjhátraléka, tartozása 
n incs a társaság felé. 50%-os díjkedvez
ményre Jogosult az az önálló háztartásban élő 
70 éven felüli egyedülálló vagy házas nyugdí
jas, akinek díjhátraléka nincs.

Az önkormányzat hírei
Algyő Község Önkormányzata visszavásárolta 

a HELIOMED Rt. tulajdonában lévő gyógyszertári 
épületet. Az épület felhasználására kérjük a lakos
ság véleményét. 1998. február 7-én, szombaton 
14— 16 óráig az épület belső tere is megtekinthe
tő. Minden érdeklődőt várunk!

FethiVás
Algyő Község Önkormányzata 1998. február

13-án, pénteken 17 órakor LAKOSSÁGI FŐ- 

RUMOT szerüez.
Napirend:

Polgármesteri tájékoztató 
Az önállósulással kapcsolatos tájékoztató 
Tájékoztató a képviselő-testület eddigi mun

kájáról
1998 éves költségvetés, ahhoz tartozó fejlesz

tési, üzemeltetési elképzelések.
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Algyő Község képviselőtestülete

december 19-én tartott ülésén az ön- 
kormányzati törvény előírásának megfe
lelően m egválasztotta a

— Szociális, Oktatási, Közművelő
dési, Egészségi és Sport Bizottságát. A  
bizottság elnöke: Karsai Lászlóné, tag
jai: Juhász István, Beke Tamás, Juhász 
Sándor, Beck Gábor; külső tag: Lantos 
Tibor, Iván Zsuzsanna.

—  Községfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottságát. A bizottság elnöke: Csúri 
Sándor, tagjai: Beke Tamás, Bakos Jó
zsef.

Megjelent az Önkormányzat 
hivatalos lapja

Algyő község képviselő-testületének köz
lönye. A közlöny tartalmazza azokat a rende
leteket, amelyeket a testület az eddigi ülésein 
megalkotott.

1. szám tartalma: 1/1997. (XII. 12.) KT. 
sz. A  gépjárműadóról

2. szám tartalma: 2/1997. (XII. 19.) KT. 
sz. A  képviselők tiszteletdíjáról és költségté
rítéséről.
3/1997. (XII. 19.) KT. sz. A  vállalkozók kom
munális adójáról.
4/1997. (XII. 19.) KT. sz. A  helyi iparűzési 
adóról.
5/1997. (XII. 19.) KT. sz. Az egyes pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátások
ról.

3. szóm tartalma: 7/1997. (XII. 31.) KT. 
sz. Átmeneti gazdálkodás.
8/ 1997. (XII. 31.) KT. sz. A  vízközműből szol
gáltatott ivóvíz és a vízközművek által bizto
sított szennyvízelvezetés legmagasabb ható
sági díjának megállapításáról és a díjalkal
mazás feltételeiről.

A  közlönyök megtekinthetők a Polgár- 
mesteri Hivatalban, az Algyői Könyvtárban és 
a Faluházban.

GYEVI 
HÁZTARTÁSI BOLT

Szamóca u. 24. 
Február havi kínálatunk

OLCSÓ DISZKONT ÁRflK

Tomi kristály 7,2 kg 1499,-

Ultra viola 5 kg 950,-

P. Igora hajfesték 420,-

Liberó uni pelenka 528,-

Huggies n. pelenkák 400,-

Festékek — műanyagáruk 
nagy választékban!

Szeretettet tiárjuk önt is!

Értesítjük az ÁFÉSZ-tagokat, hogy a 
részközgyűlés 1998. február 23-án, hét
főn 16 órakor lesz az Algyői Faluház
ban. Kérjük a tagság megjelenését.

Területi Küldött Csoport 
Algyő

Ügyvédi iroda nyílt Alyyőn!

Szepesi-Tóth ügyvédi iroda
dr. Gonda János

Fogadónap:
kedd 16— 19 óráig
csütörtök 16— 19 óráig

Alqyő, Géza u. 50.
TeI./Fax: 62^267^026

Tiszteletfát Várom 
teendő ügyfeleimet!
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4 AJgyói Hírmondó

Színházunk (esz?
Néhány egyesületünk januári fórumain már 

szóba került a színház alapításának tervezete, ahol 
az ötlet kedvező fogadtatásra talált. Tavaly október 
óta folynak azok a megbeszélések a Faluház veze
tése, a szegedi „Ötágú síp” Kulturális Egyesület 
vezetői, valamint magánszemélyek között a szín
ház alapításának lehetőségeiről.

Az alapgondolat egy olyan társulat működte
tése, amely felvállalja a Dél-Alföld kis- és közép- 
nagyságú településeinek színvonalas, feltételeikre 
szabott darabok előadását. Egyben alapja és bázi
sa a határainkon túli magyarlakta területek, kis
települések színházi ellátásának, elsősorban ma
gyar szerzők műveivel.

Az Algyői Faluház adottságai megfelelnek 
annak, hogy helyet adjon egy ilyen nemes kez
deményezésnek. A tervünk megvalósításához 
támogatókat kerestünk, nem csak a megyénk

területén belül, de le
vélben kerestük meg a 
Színházi D olgozók  
szakszervezetének fő
titkárát. Valamint tá
mogatásáról biztosított 
a Magyarok Világszö
vetségén ek  elnöke 
Csoóri Sándor úr is és 
még jó néhány orszá
gos szervezet és ma
gánszemély.

A színház meg
nyitását — Jeles évfor
dulóhoz a 48-as sza
badságharc 150 éves 

megünnepléséhez kötjük — 1998. március
14-én tartjuk az algyői Faluházban.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Az Algyői Sportkör Ouadriatlon 
szakosztályának munkájáról

A szakosztályunk 1997 első negyedévében lé
pett a sportkörbe. A múltunk mégis sokkal régebb
re tekint vissza. 1991-ben indult e parányi, mint
egy hét fős csapat, hogy megszerettesse eleinte 
önmagával, később másokkal is a vizek világát és 
a természet adta szépségeket.

Fáradtságos munkával évekig dolgoztunk 
azon, hogy a hajóinkat vízre bocsájthassuk és 
megspórolt pénzünkből kerékpárt vásárolhas
sunk az edzésekhez. A munka gyümölcse az 1996- 
os év. A sportolóink önerőből versenyezték végig 
ezeket az éveket, és 96-ban Európa-bajnokként 
győzedelmeskedtek.

További célunk a 97-es Világbajnokságon való 
részvétel és az első tízbe kerülés volt. Az 1997-es 
sportidényben az összes hazai versenyen csapa
tunk dobogós helyen végzett.

Európai versenyeken is indultunk:
06.21 Anglia/ Lakeland/ Európa kupa futam I. 

illetve II. hely
07.19 Németország Váltó Európa bajnokság 

rv. illetve VIII. hely
A sportág legrangosabb versenye az Ibizai VB. 

Csapataink önmagukon felül teljesítve kiváló ered
ményeket értek el. Az első csapat a IV., a második 
csapat pedig a VIII. helyen végzett. A kilátásaink a 
jövőre nézve igen kedvezőek.

Az 1998-as év versenynaptára:
06.14. Dunaújváros-Európa Kupa Futam 
06.21. Mártély-Európa Kupa Futam 
07.11. Le Lac D Isarles (FRA) -  Középtávú

Világbajnokság
07.19. Wiesbaden (GER) -  Váltó EB
08.15. Sedlicany (CZE) -  EK Futam 
09.27. Ibiza (ESP) -  VB
Ezen felül az összes olyan hasonsportág ver

senyein részt veszünk (félmaratoni futóversenyek, 
duatlon-, triatlon-, kajak-, kerékpárversenyek) 
amelyek elősegítik a csapattagok önkontrollját és 
megmutatják a felkészültségüket.

Az önálló Algyő színeiben még keményebben 
dolgozva próbáljuk megismertetni a községet mind 
hazánkon belül és határainkon kívül egyaránt. A 
sportkör segítségével szinte korlátlanok a lehető
ségeink. Mégis korlátot szab az anyagi háttér. A 
sportoláshoz igenis szükség van támogatásra és 
remélem — sőt hiszem — , hogy számíthatunk az 
Önök segítségére.

A szakosztály tagtoborzót szervez 1998.
02. 06 és 02. 11-én 17.30 órakor az Algyői 
Faluházban. Érdeklődni Canjavec Tamásnál a 
267-031-es telefonon este, vagy délután a 
267-050-es telefonon Kolonics Erikánál.

Várjuk a sportolni vágyó, kihívásokat ked
velő gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket 
egyaránt. Heti három, illetve négy alkalommal 
tartunk edzéseket. Az edzéseken alkalom nyí
lik úszás-, kajakoktatásra, túrázásra stb.

Canjavec Tamás
szakosztályvezető



A Kézilabda Egyesület hírei
Az AKE mindkét felnőtt megyei csapata (férfi, 

női) január 17-én heti három edzéssel kezdte el a 
felkészülést a tavaszi pontvadászatra. A termi fog
lalkozásokat Vásárhelyen és Szegeden tartják a 
csapatok. A női csapat egy jó alapozó időszakkal a 
háta mögött esélyes lehet a legjobb négybe kerü
lésre és ott a rájátszás után akár a bajnokság 
megnyerésére is. A férfiak ebbéli reményei sajnos 
már csak matematikailag vannak meg, de az el
nökség által kitűzött 1—4. hely valamelyikét még 
megszerezhetik. A felkészülés részeként mindkét 
együttes indult a Teremkézilabda Kupán.

Eredmények
Nők:

Algyő KE—Üllés 19-17 
Algyő KE— Sándorfalva 25:16 

Félfiak:
Algyői KE—Észak Büfé 29-9 
Algyői KE— 6 Puttony 10-29 
A női ifjúsági csapat edzéseit ideiglenesen Sza

bó Mihály vette át. A „kézisuli” továbbra is várja 
kézilabdázni vágyó általános iskolás gyerekek je
lentkezését az edzésidőpontokban: hétfő és csütör
tök 1/2 4— 5 óráig a felső tagozat tornatermében.

A Faluház február havi 
tervezett programja

7-én ll\duL A TÁRSASTÁNCBANfolyAM
16 órától gyerekeknek
17 órától felnőtteknek

10-én Ruhavásár+bálásruha
11-én Ruhavásár
13-án LAKOSSÁGI FÓRUM
17-én Véradás
18-án Zsuzsi Tomi és az űrhajó — gyerekműsor 

Gazdaköri gyűlés
1 9 -21-ig Képkiállítás — vásár 
21-én Sakkverseny — pingpongverseny 
23-án ÁFÉSZ közgyűlés
28-án FARSANGI BÁL

hétfő: karate — callanetics 
kedd. néptánc próba 
szerda: sakk szakkör
csütörtök: nyugdíjas klub, karate, callanetics, 

színjátszókor 
szombat: tánctanfolyam

Vacsorádat egybekötött
R0TFÍEST
a Fát uh dz háti

1938. március 7-én, 
szombaton 19 órától

Fellépő művészek: 
ÜRMÖS ILONA énekes 

KOLTAI ZOLTÁN énekes 
MAGYAR DÉNES parodista 
Zene: VIKTÓRIA együttes

Belépő vacsorával együtt: 1000- Ft.

Jegyek elővételben kaphatók 
február 20-tól a Faluházban.

PINGPONGVERSENY
A Faluházban 

1998. február 21-én, szombaton 
10 órától egynapos versenyt rendezünk

I. hElyEZETT 

I I. k EREZETT 

III. hElyEZETT

kupA
piNqpoNqÜTŐ 

póló

Nevezési díj: 100 Ft 
Netfezni a Verseny előtti fél órával tehet

Kedves Olvasónk!
Adójának 1% -át felajánlhatja az 

Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
javára is. 

Számlaszám: 
5 3 3 0 0 0 3 5 -1 5 3 0 0 1 1 7  

Adószám: 1 8 4 5 0 1 1 8 -1 -0 6

FEBRUÁR



1997. október 18-án az Ismerd meq Atgyőt című 
iskolai Vetélkedőn hangzott el a köf/etkező riport, 

amelyet Szalma Ágnes és Szelezsán Marianna Ha osz
tályos tanulók készítettek Süti Zakar IstVánnéVal

SZ. M.: Kedves Éva néni mindannyian tud
juk, hogy az algyői gyermekrendelőben dolgo
zik védőnőként. Mondana nekünk pár szót az 
ott folyó munkáról?

S. Z. I.: Munkánkat két fő részre osztanám. 
Egyrészt foglalkozunk terhesgondozással, más
részt a gyerekek egészségügyi ellátásával 18 éves 
korig. A 14— 18 éves korosztály választhat köztünk 
és a felnőttellátás között.

Terhestanácsadás minden héten van, de csak 
kéthetente jön ki szakorvos Szegedről, a köztes 
hetekben védőnői tanácsadásra jöhetnek a terhes 
kismamák.

A gyerekek ellátását szintén két részre oszt
hatjuk. A hét öt napján van betegrendelés, általá
ban délelőtt, szerdán pedig délután. A délutáni 
rendelést két éve sikerült elérni a szülők kérésére.

Másik tevékenységünk az egészséges gyermekek 
gondozása, szűrése. Csütörtökönként tartunk szá
mukra tanácsadást. Ekkor mérjük a babák súlyát és 
beadjuk a szükséges védőoltásokat is.

A szerda délelőtt az óvodásoké és az iskoláso
ké. Csoportonként, osztályonként végezzük a szű
rővizsgálatokat, ezt ti is tapasztalhattátok, és amit 
nagyon nem szerettek, ekkor kapjátok a védőoltá
sokat is.

SZ. Á.: Milyen terveik vannak a közeljövőre?
S. Z. I.: Közeli nagy tervünk: tévét és vidót 

szeretnénk a váróterembe. A készülékek már meg
vannak csak a felszerelésük várat magára. (Azóta 
már működnek a gyerekek örömére — az összeál
lító megjegyzése.) Mi a célunk ezzel? 4-5 perces 
rajzfilmek vetítésével eltereljük a betegen várakozó 
kicsik figyelmét, oldjuk feszültségüket, félelmüket. 
Másrészt a tanácsadásokon, szűrővizsgálatokon a 
korosztálynak és a témának megfelelő felvilágosító 
filmeket szeretnénk vetíteni.

SZ. M.: Milyen új épületeket terveznek Al- 
győre?

S. Z. I.: Bizony nagyon nagy szükség lenne egy 
bölcsődére itt a faluban. Sok család igényelné ezt 
az ellátást. A romló életkörülmények arra kény
szerítik az édesanyákat, hogy gyermekük 1-2 éves 
korában már újból munkába álljanak. Az is előfor
dul, hogy a munkahely állítja választás elé őket. 
Közülük sokan nem tudják rokonoknál elhelyezni 
csemetéjüket. Mi a rendelő dolgozói úgy gondoljuk, 
egy 20—25 fős bölcsőde kapacitását jól ki lehetne 
használni itt Algyőn.

Algyői Hírmondó

A másik, egyenlőre sajnos nagyon távoli
nak látszó elképzelés egy uszoda építése Al
győn. Sok egészségügyi probléma, hanyag tar
tás, gerincferdülés stb. igényli a gyógyúszást. 
Sajnos a Szegedre utazás időigényes, a tanu
lás mellett nehezen fér a gyerekek, a kiseb
beknél a szülők idejébe.

SZ. Á.: Mekkora terület tartozik Önökhöz?
S. Z. I.: A mi rendelőnk 30 km-es körzetet lát 

el. A legmesszebb található pontja Csergőtelek. 
Hozzánk tartozik Rákóczi-telep, Farkirét, Nagyfa 
és a tanyavilág egészen Tápéig.

SZ. Á.: Hogyan látják el ezeket a távolabb 
eső területeket?

S. Z. I.: A távolabb lakóknak mindig a 
rendelkezésére állunk, amikor a rendelőben 
vagyunk. Esetükben nem ragaszkodunk a kü
lönböző ellátások  idejének  betartásához. 
Nagyfára busszal megyünk. Eddig egy hónap
ban egyszer kocsit is kaptunk a szakorvosi el
látástól. Máskor Molnár Mária doktornő saját 
kocsijával keresi fel a messze élőket.

SZ. Á.: Nagyon köszönjük a riportot Éva 
néninek.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása
Tájékoztatásul közöljük olvasóinkkal, hogy az 

Algyői Polgármesteri irodánál kihez, milyen ügy
ben lehet fordulni:

Bité Jánosné: pénzügyi vezető 
Ábrahám Julianna: adóügyi előadó 
Kovács Erika: számviteli előadó 
Zakar Péterné: igazgatási ügyek — anyakönyv 
Árvái Sándorné: igazgatási ügyek — segélyek 
Sebők Péterné: községfejlesztési és építési 

ügyek
Csarnainé Zombori Mariann: adminisztrátor, 

marhalevelek intézése 
Török Anikó: igazgatási ügyek

Ügyfélfogadás hétfő: 8— 15 óráig 
szerda: 8— 17 óráig 
péntek: 8— 12 óráig

Polgármester fogadóórája: minden hónap el
ső-második hetének szerdáján 14— 16 óráig

Alpolgármester fogadóórája: minden hónap 
harmadik-negyedik szerdáján 14— 16 óráig.

FEBRUÁR



Iskolai információ
Februári program
10-én Előzetes felvételire jelentkezés

a Csonka János Szakközépiskolában 
9— 11. 3 nap síszünet 
20-ig Alsós vers- és prózamondó-verseny 
27-ig Zrínyi matematika-verseny Makkosházán 

Kémia-verseny területi döntője (7—8 oszt.) 
Népdaléneklési verseny (alsó-felső)

Közeleg az iskolai beiratkozás!
Az Algyői Általános Iskola az 1998/99. tanév

ben két első osztályt indít. A már jól bevált han
goztató—elemző—összesítő módszerekkel tanítjuk 
olvasni gyermekeinket.

Tapasztalt, sokéves gyakorlattal rendelke
ző tanítóink az ideális osztálylétszámok mel
lett egyénre szabott, differenciált foglalkozá
sokkal biztosítják minden kisdiák számára a 
töretlen fejlődést. A tehetséggondozás már el
ső évfolyamon elkezdődik: országos feladatme
goldó versenyek, tantárgyi tanulmányi verse
nyek, pályázatok stb. A szabadidő hasznos el
töltésére a délutáni foglalkozások bőséges le
h etőséget k ínálnak: sportoláshoz, nyelv- 
tanuláshoz, számítástechnikához, néptánchoz, 
kézműves foglalkozáshoz, hittanhoz stb.

Bővebb információval 1998. február 26-án 17 
órakor a Kosárfonó utcai iskolában szívesen ál
lunk minden érdeklődő szülő rendelkezésére.

Óvodai információk
Köszönetét mondunk azoknak a kedves algyői 

vállalkozóknak, akik ajándékaikkal, adományaik
kal színesebbé, gazdagabbá varázsolták óvodánk
ban a MARGARÉTA KISCSOPORTOSOK kará
csonyát.

SZÜLŐFÓRUM keretében a Mentálhigiénés 
Iroda szervezésében előadásokat tartunk a szülők 
részére.

Az előadások időpontja és témái:

1. február 16., hétfő 16 óra 
Témája: A  nehezen kezelhető gyerekek.

2. február 19., csütörtök 16 óra 
Témája: Krónikus gyermekbetegségek

3. február 23., hétfő 16 óra 
Témája: Testi-lelki érettség iskola előtt

Minden kedves érdeklődő szülőt szeretettel 
várunk.

Február 18-án 10 órakor zenés műsoron vesz
nek részt a gyerekek a Faluházban.

Február 20-án FARSANGI mulatságot rende
zünk az óvodában.

Február 26-án a nagycsoportosok szülei ré
szére szülői értekezletet tartunk az iskolában. (Ko
sárfonó u.)

M HSTm en 
B&L

CXz dígy'ói rFalufiáz 

1998. február 22-án rendezi 

a vállalkozók farsangi bálját, 

melyre mindenkit szeretettel várunk! 

‘Belépő vacsorával együtt 

1 5 0 0 ,—  rFt .

Jegyek elővételben 

a HFaluíiázban kaphatók 

február y-től.

FEBRUÁR



A könyvtár hírei
1998. január 1-től könyvtárunk Községi 

Könyvtárként üzemel, s fenntartója az Algyői Ön- 
kormányzat. Továbbra Is a régi feltételekkel várjuk
régi és új olvasóinkat.

Nyitvatartásunk is a régi:
Hétfő 9 — 12 13— 18
kedd 930— 12 13— 18
szerda 930— 12 13— 18
.csütörtök

930— 12
13 18

péntek 13— 18

Köszönjük támogatóinknak, hogy adomá
nya ikka l gyarap ítan i tud juk könyv- 
állományunkat. Név szerint: Herczeg Ágnes, 
Nyári Andrásné, Kerekes Tímea, Vldács János- 
né, Harcz József, Vida János, Vlda Jánosné, 
Horváth Istvánná, Pataklné Laczlk Etelka, Bia- 
csl Sándor, Blacsl Sándorné, Dénesné Plnczés 
Ágnes, Czlrok Albertné, Süli Istvánné, Lénárt 
Viktor, Pataki Andrea.

Vetélkedőt hirdetünk olyan általános Isko
la alsó tagozatos diákjai részére, akik tagjai a 
könyvtárunknak. Minden hónapban a Hír
mondóban megjelenik a rejtvény, a megoldást 
a könyvtárba kell behozni, névvel ellátott pa
pírlapon. Ez a verseny decemberig tart, és a 
legtöbb pontot elért versenyzők Június végén 
könyvjutalomban részesülnek.

I  forduló
1. Találós kérdések
a) Melyik madárból lesz egy vízinövény, ha a 

középső betűjére vesszőt teszünk?
5 pont

b) Melyik az a város hazánkban, melyet 
visszafelé olvasva a gyermekek nagyon szíve
sen hallgatnak?

5 pont
2. .aba, .lemér, .igó, .ázadó, .roda, .ápoly
A kezdőbetűket helyesen kitöltve és sor

rendben olvasva egy nagyváros nevét kapjá
tok. Melyik ez?

2 pont
3.

Ebbe a kilenc négyszögbe úgy helyezzétek el a 
következő kilenc számot; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, hogy minden sor bármely oldalról össze
gezve 39-et adjon.

10 pont
4. Február a farsangolás ideje. Mettől meddig 

tart a farsang? A farsang rendkívül gazdag népszo
kásokban. írjál legalább 5 népszokást!

2+2 pont
Várom megfejtéseiteket február 20-ig. A he

lyes megoldásokat a következő havi rejtvényeknél 
olvashatjátok.

Kis Mihályné
könyvtáros

Versenyfelhívás!
Az Algyői Sakk Klub 1998. február 21-én, 

szombaton egynapos sakkversenyt rendez. A 
sakkverseny helyszíne a Faluház emeleti terme. 
Kezdési időpont: délelőtt 9 óra. A verseny nemtől 
és korcsoportól függetlenül csak egyéni számban 
kerül kiírásra.

Díjazás: I. helyezés: 10 000 Ft
II. helyezés: 8000 Ft
III. helyezés: 5000 Ft

Nevezés: A helyszínen a verseny kezdése előtt 
8.30 órakor

Nevezési díj: 200 Ft
A versennyel kapcsolatos részletes ismertetés 

a verseny előtt történik. Minden résztvevőt szere
tettel várnak az

Algyői Sakk Klub rendezői

A z Algyői Faluházban 1998. február 
7-től társastánc-tanfolyam in

dul, Nógrádiné Nóvé Zsuzsa v ezeté
sével. Gyerekeknek délután 16 óra, 

felnőtteknek 17 órai kezdettel.
Részvételi díj 

gyerekeknek: 2 0 0 0  F t / l 0 alkalom; 
felnőtteknek: 3 0 0 0  Ft /10  alkalom. 
Jelentkezni a Faluházban Kolonics 

Erikánál szem élyesen vagy  
a 2 6 7 -0 5 0 -e s  telefonon lehet.
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Focihírek
Algyő megye I. osztályban szereplő csapa

ta az őszi fordulót a 15. helyen zárta. „Ez igen 
szerény eredmény” értékeli Terhes István a 
csapat edzője. Lényeg az, hogy úgy kezdhetik 
el a tavaszi fordulót, hogy nem fenyegeti csa
patunkat a kiesés veszélye.

— Nem az eredmény és az eddigi történé
sek elemzésére kérlek, hanem a tervekről, a 
számba jöhető személyi változásokról szeret
ném ha tájékoztatnád az érdeklődőket és a 
szurkolókat.

— A sporktör elnöki tisztére új jelöltünk 
van, a sokak által jól ismert sportember Tóth 
János személyében. A labdarúgó szakosztály 
vezetését Beck Gábor és Fekete János végzik. 
Az erőnléti edzéseket a téli hónapokban mos
toha körülmények között végezzük. Segítőm 
ebben a munkában Hajdú Sándor atlétaedző, 
aki jelenleg válogatott szintű atléta.

— Egy csapat eredményességét nagyban 
befolyásolja az edzéseken történő megjelenés, 
illetve az ott végzett munka intenzitása. Mi
lyen ez a csapatnál?

— Az edzések látogatottsága jó, a felnőtt csa
pat 12-14 fővel dolgozik. A pályákat nem tudjuk 
használni, de a szabadtéri futóedzéseket és a kon
diterem erősítő gyakorlatait jó hozzállással végzik 
a játékosok.

— Lesznek-e új emberek a csapatban, vagy 
van akitől megváltatok?

— Néhány játékossal már konkrét megál
lapodást kötöttünk. Jójárt Zsolt, Kuti Ákos és 
Papp Attila a SZEAC-tól, Kiss Balázs, Tóth Lu
kács, Hegyeshalmi Tibor a SZVSE-tól, Bóka 
Ferenc a Móravárosi Kinizsitől, Kadnár Albert 
(kapus) a Tápéból igazolt hozzánk. Ács Sándor 
tőlünk a Tápéba igazolt, Andracsek Roland pe
dig bevonult katonának.

— Ebből a felsorolásból még a laikus szá
mára is világos, az egyesület célja egy tiszte- 
sebb helytállás elérése. így van ez?

— A csapat a tavaszi idény befejezését szeretné 
a tisztes középmezőnyben végezni. Ez a 10-11. 
helyet jelenti. Minimum ezt el is várják tőlünk 
mindazok, akik anyagiakkal támogatták az algyői 
focit, de a szurkolók jogos elvárása is ez.

Molnárné Vida Zsuzsa

Kupaeredmények
Bordányban január 31-én 4 csapat részvéte

lével: Bordány, Algyő, SZVSE, Tiszasziget, az elő
készítő korosztály (84., 85., 86. szül. év) számára 
kupamérkőzéseket szerveztek.

Eredmények
Bordány-SZVSE 1:2;
Algyő-Tiszasziget 1:1;
SZVSE-Tiszasziget 2:1;
Algyő Bordány 4:1;
SZVSE-Algyő 1:1;
Bordány-Tiszasziget 0:4.

Helyezések
I. SZVSE 7 pont,
II. Algyő 5 pont,
III. Tiszasziget 4 pont,
IV. Bordány 0 pont.

Az algyői csapat összeállítása: Bogdán Pé
ter, Gonda Attila, Kovács József, Pataki Sándor, 
Salamon Norbert, Salamon Róbert, Lele Dániel, 
Udvari Péter.

A torna támogatói: Udvari Antal „Vadász” 
söröző; dr. Gonda János; Salamon László; Podonyi 
Tibor; Bogdán Gábor; DEMI Bt. SPORT ABC (Ti
szasziget).

A torna szervezői voltak: Vincze Ferenc Bor
dány, Terhes István SZVSE, Salamon László Algyő.
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— —  ........... Algyői Hírmondó

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt
dn. To t Ii M áría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 998. febRuÁR Ihaví rencJeIése

02— 06-ig 0730— 12 óráig
09— 13-ig 1230— 17 óráig
16— 20-ig 0730— 12 óráig
23— 27-ig 1230— 17 óráig

A szakrendelések igénybevétele
1998. január 1-jén életbe lépett az új Egész

ségügyi Törvény. Ez a törvény a mai kor követel
ményeihez alkalmazkodva szabályozza többek kö
zött a szakrendelések és a fekvőbeteg intézmények 
igénybevételének rendjét.

Az utóbbi hetekben támadt félreértések — 
melyeket főként az elektronikus médiában hallot
tak (TV, rádió) eredményezek — indokolttá teszik, 
hogy részleteiben vizsgáljuk meg a beutalások új 
rendjét.

Sürgősségi esetben bármely szakrendelés 
és gyógyintézet beutaló nélkül, térítésmente
sen igénybe vehető.

Orvosi beutaló nélkül, térítésmentesen, 
továbbra is igénybe vehetők az alábbi szakren
delések:

• bőrgyógyászat
• fül- orr- gégészet
■ nőgyógyászat
• általános sebészet
• baleseti sebészet
• szemészet
• onkológia
• urológia
• pszichiátria
valamint a következő gondozók: ideggondozó, 

bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó, onkoló
giai gondozó és az addiktológiai gondozó.

Beutaló nélkül csak térítés ellenében vehe
tők igénybe a fe l nem sorolt szakrendelések és 
a laboratórium.

Részben az előzőekhez kapcsolódva hívom fel 
mindenki figyelmét az algyői VÉRADÁSRA: 1998. 
FEBRUÁR 17-ÉN A FALUHÁZBAN, ahol a vérvétel
lel egybekötve térítésmentes koleszterinszűrést is 
végeznek.

Dr. Tóth Mária
háziorvos

Köszönet a Véradóknak és felhívás Véradásra
A Magyar Vöröskereszt Szervezet nevében há

lás köszönetemet fejezem ki, és békés boldogságot, 
jó egészséget kívánok azoknak a véradóknak, akik 
1997 évben Algyőn adtak vért. Köszönetét mond
hatok — úgy érzem — azok nevében is, akik a 
kapott vérnek köszönhetik az életüket, illetve az 
egészségüket.

A köszönet után, most újra arra kérek minden 
segítőkész, Jóérzésű embertársamat, hogy minél 
többen vegyenek részt az 1998. február 17-én 
9— 15 óráig a Faluházban tartandó véradáson.

Bakosné Fekete Mária 
véradószervező

Háziorvosok február havi
I rendelési ideje
i

Február 2—06-ig
| 8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

\ Február 9— 13-ig
8— 123® óráig: dr. Ősi Ibolya 

! 13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Február 16—20-ig 
 ̂ 8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
i 13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Február 23— 27-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

r

Értesítem kEdvES bETEqEÍiviET, hoqy MAqÁiv 

RENdElÉSEMET 1 9 9 8 . JANUÁR 6 'TÓl A BARTÓk 

BéIa u. 7 6 . I. emeIet aIatt FolyrAToivi. 

ReincIeIésí idő: kEddEN ÉS CSÜTÖRTÖkÖN
16-18  ÓRÁiq.

BEjEÍENTkEzÉs: 0 6 ' 20 ' 650 ' 9 97 ês teIeFo 
NON.

dr. Szíjártó Márta
fogszakorvos
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Tisztelt megrendelőim!
Vállalok továbbra is ékszerjavítást; 
kőfoglalást, vésést, valamint egyedi, 
igényes kivitelezésű ékszerkészítést 
katalógusból, igény szerint beszer
zett drágakövekkel is.

Várom megrendeléseiket új nyitva- 
tartással.

Szilágyi P. Imre 
Vadvirág u. 33.

NYITVA: 
hétfő 10— 18 óráig 

csütörtök 10— 18 óráig

m á m

é r t é k ű  a já n d é k u t a lv á n y o 

m a t  60,000  fo r in té rt. 

;A z  u t a lv á n y  t u la jd o n o s a  

a  C^\old S u n  "TTravel u t a z á s i 

ir o d á v a l m e g k ö tö tt 

s z e r z ő d é s  alapján  

^ A u s z t r iá b a n  töltheti 

s z a b a d s á g á t ,

R é s z le t e s  é r d e k lő d é s :  

S ö t é t n é  F e k e t e  (G a b r ie l la  

jW g y ő ,  V a d v i r á g  u, 4 2 .

iy j8 .  március i-jén

VIRÁGÜZLET
» nyűik a temetőnél

• Koszorú

• Sírcsokor

• Alkalmi csokor

készítéséi és díszcsomagolást vállalok. 
Száraz és selyemvirágok, virágföld, 

virágcserép, tápoldatok 
nagy választékban kaphatók.

NyÍTVA TARTÁS

hÉrfŐTŐl pÉNTekiq:

d E : 7 -1  1 Ó RÁiq; d u : 1 5 -1  7  ÓRÁiq  

SZOIVibAT, VASÁRNAP: d E : 7 -1  1 ÓRÁiq

Várom kedves vásárlóimat!

2 db fotel, 2 db ágyneműtartós heverő, és ROBI 151-es 
típusú Rotációs kapa eladó. Fazekas u. 54.

// //

SIRKO, MUKO 
KÉSZÍTÉSE

» Sírtisztítás 

» Sírkiemelés 

» Betűvésés 

tavalyi áron megrendelhető!

Érdeklődni: 
0 6-62 -419-775  
számon lehet.
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Vízszintes
1. A csapadék. 6.

Török eredetű férfinév.
9. Becézett Mária. 12.
Chamford francia  gon
d o lk o d ó  m on d á sa  
(folytatás a vízsz. 19. és 
a függ. 22. sz. sorok
ban). 15. ...-Denis-i Kró
nika (Nagy Francia Kró
nika). 16. Műholdas té
véállomás. 17. Keresz
tül. 18. Névelő. 19. A  
megfejtés második ré
sze. 21. Teher, nép. 22.
Ruhát tisztít. 24. Zeusz 
kedvese. 25. Éjszakai 
mulatóhely. 26. Rangjel
ző szócska. 27. Lámpa 
része. 29. Halló, rég. 31.
Budapesti egyetem. 33.
Meggyőződés. 35. A  tan
tál vegyjele. 36. Felada
tot kiszab valakire. 38.
Évszak. 40. Kezével je 
lez. 42. Portugál és bol
gár gépkocsik jelzése.
43. Kari... — indián regények írója. 45. Az 
asztácium vegyjele. 46. Középen kidob! 47. 
Botrányt kavart angol hercegnő. 49. A  sza
badba. 50. Az egyik törpe. 52. Állami tarto
zást fizető. 54. Zairéi és olasz gépkocsik je l
zése. 56. Igyekezz! 58. A  sav is ilyen anyag. 
59. Postai vény. 61. Kirakatperben van! 62. 
Lényeg, filozófiai kifejezéssel. 63. ... és a 
detektívek — E. Kástner regénye. 64. Űrma
nó. 66. Angol férfinév. 67. Néma élet! 68. 
Lám. 69. Csillagkép.

Függőleges
1. Házat építeni kezd. 2. Részben mezei! 

3. Európai vulkán. 4. Tortát készíteni. 5. 
Maga. 6. ...-tenger (Karib-tenger). 7. Az egyik 
oldalról. 8. USA hírügynökség. 9. Kistestű 
kutyafajta. 10. Római kettő. 11. Szándék. 12. 
Kötőszó. 13. A  kriptón és ittrium vegyjele. 14. 
Német igen, kiejtve. 20. Fordított hon! 22. A

megfejtés befejező része. 23. Részekre vág. 
28. Kutrica. 30. Azon a helyen. 32. Kacat. 
34. Képmagnó. 37. Arany János egyik balla
dájának asszonya. 39. Olaj-féle. 41. Idegen 
tagadás. 42. 3,14. 44. Aranykorona-érték. 
46. Parázsló. 47. Tészta-féle. 48. Római Bi
rodalom provinciája volt. 50. Végzet. 51. 
Üvegbe zárt szellem. 53. Az „Isteni színjáték” 
írója. 55. Igevégződés. 57. Besúgó. 59. Cen
timéter. 60. Fekete István gólyája. 63. Ez a 
tárgy. 65. Hajó része. 68. Izomrögzítő. 70. 
Kör része. 71. Esti rész!

Sz. G.
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