
A HELYI ÖMKORMÁMYZAT LAPJA

bontotta testület

A képviselő-testület áprilisi ülésein számos közér
deklődésre számító kérdésben döntött

Döntött a települési folyékony hulladék 
összegyűjtése, a kijelölt algyői szennyvíztisz
tító telepre történő elszállítása és ártalom- 
mentes elhelyezése tárgyában meghirdetett 
pályázati anyagok elbírálásában.

A kizárólagos szállítási jogot: Frányó J ó 
zsef, Deszk, Alkotmány u. 19. alatti lakos 
n yerte el. Szállítást a 2 7 1 -2 5 8 -a s  telefon- 
szám on lehet megrendelni.

Döntés született a közintézmények előtti 
közterületek, parkok, sportpálya, játszóterek 
gondozására, fűnyírására, virágok ültetésére, 
a Piac tér területének rendbetételére, a beteg 
fák kivágására és pótlására is. Már látható, 
hogy a nyertes Fáklyaláng Kht. elkezdte, 
akkor végzi a m unkát amikor kell, és jó  
minőségben a fű nyírását.

Az új mázsaház lehető legrövidebb időn 
belüli üzemeltetésének megindításához szük
séges kivitelezési munkálatok megkezdődtek. 
A benyújtott pályázatok közül az AGRO-LAK 
Bt. Algyő, Piac tér 19. árajánlatát figyelembe 
véve kapta meg a kivitelezési munkálatok 
elvégzésének jogát.

A kivitelezés befejezését követően megtör
ténik a mázsa áthelyezése, és az üzemeltetés 
beindításakor lehetőség nyílik a régi m ázsa
ház elbontására és területének rendezésére, 
és ezzel egy többfunkciós, pihenést is szolgáló 
piactér kialakítására is.

A régi gyógyszertár mögötti csarnoképü
let és szociális rész felújítása ügyében több

szöri napirendre tűzés és tárgyalás után a 
megszületett döntés értelmében a nyertes pá
lyázó a MONTÁZS Ju h ász  és Varga Bt. Algyő, 
Bartók B. u. 39. lett. A felújítás elsősorban 
algyői fiatalok sportolni, edzeni, mozogni vá
gyó rétegét szolgálná ki.

Hasonló nehézségek után a Kosárfonó 
utcai iskola épületeinek festési és mázolási 
karbantartási munkálatainak elvégzésében is 
döntés született. A június közepén kezdődő 
karbantartási munkálatok elvégzésének jogát 
a KINCSES+MARTON Építési Kft. Hódmező
vásárhely, József A. u. 35. nyerte el.

Sokan érdeklődtek építési telkek kialakí
tása és megvásárlása ügyében. Április hónap 
közepén elkezdődtek a tárgyalások a barakk 
tábor területén építési telkek kialakíthatósá
ga érdekében. Ez magába foglalja a meglévő 
közműhálózat rekonstrukcióját, az építési te
lekalakítási tervkészítés feltétel rendszerének 
meghatározását is.

A tárgyalások jelenlegi állását figyelembe 
véve a telkek alakítása és értékesítése üte
mezve fog megvalósulni. Reményeink szerint 
az első építési telkek értékesítésére a III. 
negyedévben sor kerül.

Megtörtént a Ladik u., Bácska u. nyílt
szelvényű csapadékvíz-elvezető árokrendszer, 
a  Téglás utcai befogadó, a Téglás u. és Bartók 
B. u. közötti és a páros oldalon lévő nyíltszel
vényű árokrendszer felújítási-, karbantartási 
munkálatok, valamint a Vásárhelyi u. 5. Sz. 
előtti lebetonozott rész csapadékvíz-elvezető 
folyóka, és annak bekötési munkáinak kiírá
sa, és pályázati anyagok bekérése is. A Köz
ségfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság ülésé
nek időpontját figyelembe véve, a benyújtott 
pályázati anyagok elbírálására még április 
hónapban sor kerül.



Atqyő Község Képrise(ő-testü(etének
9/1998. (IV. 9.) Kt. sz. rendelete a települési 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgái- 
tatás kötelező igénybevételéről.

Algyő Község Képvlselő-testüIete az egyes he
lyi közszolgáltatások kötelező Igénybevételéről szó
ló 1995. XLII. tv. 2. §-a, 4. § (4) bekezdés, valamint 
a helyi önkormányzatokról szóló LXV. Tv. 16. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján figyelemmel 
a 16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet
ben foglaltakra a települési folyékony hulladék- 
küt kapcsolatos közszolgáltatás kötelező Igénybe
vételéről az alábbi rendeleteket alkotja.

Általános rendelkezések 

1.§.
(1) A település-tisztasággal kapcsolatos fel

adat ellátásáról, így a települési folyékony hulla
dék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról, el
helyezéséről az önkormányzat kötelező helyi köz
szolgáltatás útján gondoskodik.

Algyő község területén lévő ingatlanok tulaj
donosai, használói, bérlői (továbbiakban: tulajdo
nos) függetlenül attól, hogy természetes szemé
lyek, Jogi személyek, vagy Jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaságok az Ingatlanon keletkező te
lepülési folyékony hulladék elhelyezéséről, az ezen 
tevékenységgel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
útján kötelesek gondoskodni.

(2) Mentesülnek a közszolgáltatás igénybe vé
tele alól azok a tulajdonosok akik csatornadíj fize
tésére kötelezettek.

2.§.
A rendelet hatálya Algyő község közigazgatási 

területére terjed ki.

3. §.
A szervezett köztisztasági (folyékony hulladék) 

közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást 
igénybe vevő tulajdonos és a szolgáltató között (a 
PTK közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok 
szerint) szerződéses Jogviszony Jön létre.

Fogalom-meghatározások 

t>. §.
E rendelet alkalmazásában:
a) szolgáltató: Frányó Ferenc vállalkozó, 

Deszk, Alkotmány u. 19.
b) közigazgatási terület: a település kül- és 

belterülete
c) kijelölt folyékony hulladék lerakóhely: Al

győi szennyvíztisztító telep

A települési folyékony hulladék közszolgáltatás 
keretében Való Végzése, igénybevétele

5. §.
(1) A települési folyékony hulladék elszál

lítását eseti megrendelés alapján végzi a szol
gáltató az erre a célra engedélyezett zártrend
szerű, csepegést és szaghatást kizáró eszköz
zel, melyet kizárólag algyői szennyvíztisztító 
telepen az e célra kijelölt folyékony hulladék 
lerakóhelyen szabad elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szolgálta
tás díja természetes személyek részére 300  
F t/m 3.

(3) A szolgáltató a megrendelésnek 48 órán 
belül köteles eleget tenni.

(4) A szolgáltatás díjának megfizetése a telje
sítést követő számla ellenében válik esedékessé. A 
díj meg nem fizetése esetére a PTK szabályait kell 
értelemszerűen alkalmazni.

Egyéb rendelkezések
6. §.

(1) A közszolgáltatás eszközeit kizárólag enge
délyezett telephelyen szabad tárolni.

(2) Az általános szakmai követelményekre 
vonatkozó egyéb előírásokat (16/1996/VII. 5.) 
BM-KTM együttes rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza.

A helyi közszolgáltatás kötelező igénybe vételével 
kapcsolatos szabálysértés

7. §.
(1) Szabálysértést követ el és tízezer forintig 

terjedő pénzbírsággal sújtható az aki:
a) Az e rendeletben szabályozott kötelezően 

igénybe veendő közszolgáltatásokat Jogsza
bálysértő módon nem veszi igénybe.

b) Települési folyékony hulladékot közterület
re leereszt.

c) Települési folyékony hulladékkal kapcsola
tos szolgáltatást jogosulatlanul vagy Jog
szabályellenesen végez.

(2) Ötezer forintig terjedő bírsággal sújtható 
az, aki: a közszolgáltatásban használt eszközeit 
nem a telephelyén tárolja.

Záró rendelkezések
8.§.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Jelen rendelet kihirdetésre került: 1998. április 9.
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Látogatás a Sárga iskola büféjében
Az óraközi szünetek zsongásában nagy a for

galom a Sárga Iskola büféjében. Itt dolgozik az a 
lelkes csapat, akik kiszolgálják társaikat, csillapít
ják éhségüket, szórajukat. Velük szeretnék most 
elbeszélgetni.

— Először is szeretném megkérdezni tőle
tek, hogy kinek az ötlete volt a büfé, hogyan 
jött létre, kik segítettek ebben?

— Osztályfőnökünk kezdeményezésére 1996- 
ban csatlakozott iskolánk a 4H szövetséghez, majd 
1997-ben a JAM (Junior Achievement Magyaror
szág) programhoz. így nyílt lehetőség új dolgok 
bevezetésére. A büfét a JAM-diákvállalkozás kere
tében indítottuk: festésében, berendezésében segí
tettek szülők és tanáraink.

— Hogyan esett a választás rátok?
— Mivel mi ötödikes korunk óta vállalkozób- 

bak voltunk, mint más osztályok, ezért osztályfő
nökünk, — aki a JAM program tanára — először 
minket kérdezett meg, vállalnánk-e a büfé üzemel
tetését. Mi örömmel igent mondtunk, és szüléink 
is támogatták ezt az új kezdeményezést.

— Hogyan működtetitek a büfét?
— A munkát önkéntesen, egymás között fel

osztva végezzük, most már szinte teljesen önálló
an. Felelősöket választottunk, heti beosztás sze
rint dolgozunk, napi könyvelést vezetünk. Adót 
fizetünk az iskola diákönkormányzatának, ame
lyet iskolai rendezvényeken (mint pl. most a Föld 
Napja) hasznosítanak. Reggelente iskolakezdés 
előtt megtörténnek az előkészületek, órakezdés 
előtt és az 1-3. szünetben nyitunk ki.

— Honnan szerzitek be az árut, milyen az 
ellátás, van-e hasznotok, gazdaságos-e ez a 
vállalkozás?

— Hosszas felderítések után a Netti ABC vál
lalta az áruszállítást, tőlük kapjuk az áru legna
gyobb részét. Az ellátást igyekszünk az igényekhez 
igazítani, ügyelve arra, hogy minél egészségesebb, 
olcsóbb áron juthassanak a gyerekek reggelihez, 
tízóraihoz. Az árut nagykereskedelmi áron szerez
zük be, ezért a vállalkozásunk nem veszteséges, 
ehhez persze az is hozzájárul, hogy találtunk 
szponzorokat, akik miatt a kiadásainkat csökken
teni tudjuk. A büfé legnagyobb előnye az, hogy 
megtanuljuk milyen sokoldalú a vállalkozók mun
kája.

— A hasznot mire fordítjátok?
— A korábbi években voltak olyan osztálytár

saink, akik anyagi okok miatt nem tudtak eljönni 
az osztálykirándulásra, ezért a vállalkozás indítá
sakor úgy állapodtunk meg, hogy a hasznot az 
osztálykirándulásra fordítjuk.

— A vásárlások során kialakul bennetek 
valamilyen vélemény a gyerekekről, szokása
ikról, anyagi helyzetükről. Ezekből a tapasz
talatokból kiindulva milyennek látjátok a mai 
gyerekeket, a gyerekek helyzetét?

— Anyagi helyzetük nagyon eltérő, ezért a 
kínálatot úgy alakítottuk ki, hogy a kevés pénzzel 
rendelkező gyerekek is tudjanak reggelit venni 
maguknak. Vannak törzsvásárlóink, de akadnak 
olyanok is, akik csak néha vásárolnak valamit.

— Munkátok során egy kicsit „belekóstol
tok” a kereskedő életbe. Van-e olyan közietek, 
aki ezzel a pályával „kacérkodik”?

— Igen, néhányan szívesen folytatnánk a ke
reskedelmi pályát. Sok tapasztalatot szereztünk a 
vállalkozásokról és jövőre a JAM keretében gazda
sági ismeretekkel bővítjük tudásunkat.

— Megköszönve a beszélgetést, szeretném 
ha név szerint is bemutatkoznátok.

7/b. osztály: Bakos Róbert. Belovai Csaba, 
Csaba Péter, Gera Mihály, Gonda Tímea, Jónás 
István, Kispál György, Katona Gábor, Kiss Melin
da, Kocsis Rita, Kormos Ferenc, Nagy Szilvia, Ne
mes Beáta, Pálföldi János, Radics Réka, Sebők 
Melinda, Hegyi Gabriella osztályfőnök.

Kívánok nektek sok-sok sikert továbbra is.

Kné

MÁJUS



Soós János

Az Újszövetség Csongrád m. 
3. sz. Választókörzet 

képviselőjelöltje

Születtem: Szegeden, 
1940-ben. Két mezőgaz
dasági szakiskolát, két 
technikumi oklevelet, és 

a katolikus Teológiai Főiskola bizonyítványát 
szereztem meg.

Folyamatosan az üllési tanyavilágban él
tem, mezőgazdasági kistermelő voltam, köz
ben helyettesítettem mezőgazdászt, erdészt, 
postai dolgozót, tanárt, népművelőt, falugaz
dászt, földkiadót és tsz-tagot. A Független 
Kisgazdapárt alapító tagja vagyok, de egy 
pártnak sem kötelezem el magam. Önkor
mányzati képviselő vagyok Üllésen és a má
sodik ciklusban. Nem iszom, nem dohányzok, 
büntetve nem voltam. Egyszer házasodtam, 
három sa ját és egy nevelt gyermekünk van, 
vallásos életet élünk.

Képviselőjelöltséget G. Nagyné dr. Maczó 
Ágnes az Újszövetség országos elnöke és Kósa 
Gyula Metész országos elnöke támogatásával 
vállaltam.

Tisztelt választópolgárok, én nem csak 
ígérek, a METÉSZ tüntetéseken teljesítet
tünk is.
Ha parlamentbe kerülök, törvényes eszközökkel azon 
dolgozunk, hogy

• legyenek munkahelyek,
• megélhetést biztosító bérek és nyugdíjak,
• nyugdíjkorhatárt nem emelünkl
• Lakást a fiataloknak,
• hogy legyen hol nevelni az „új magyar nem

zetet",
• erkölcsösen, és félelem nélkül, ingyenes ok

tatással.

Tisztelt Választók! Ne Veszítsék el a reménytí
Ne csüggedjenek! Szavazáskor menjenek 

el szavazni, és a „jót” válasszákl

Ha jónak látják, akkor segítsenek!

Szerény tudásommal és Jó szervezőkész
ségemmel életem hátralévő részében a „sze
gény” magyar népet akarom szolgálni, hatá
rainkon innen és túl.

Egészségnap Algyőn
1998. április 3-án és 4-én egészségnapot szer

veztünk az iskolában és a Faluházban. Pénteken 
az iskolások vettek részt különböző egészséges 
életmódra nevelő és felvilágosító előadásokon 

■ a kábítószer káros hatásai
• fogamzásgátlás
• a dohányzás ártalmas hatásai
• egészséges táplálkozás

Az előadások meghallgatása után teszteket 
töltöttek ki a gyerekek és saját maguk készítették 
el a különböző salátájukat.
Az április fcki Vizsgálatokon megjelent lakosok aránya
Nőgyógyászat orvos: dr. Farkas Elek 50 fő
Urológia orvos: dr. Török László 30 fő
Füll-orr-gége
orvos: dr. Bánki Horváth Ildikó 36 fő
Hallásszűrés védőnők 31 fő
Computeres szemvizsgálat Varga Izabella 68 fő
Vizeletcukor vizsgálat védőnők 32 fő
Taplmasszázs Schimanovszky Sarolta 28 fő

Minden rendezvényen megjelent lakosnak az 
Egészségügyi Főiskolai hallgatók mérték meg a 
vérnyomását.

Megragadva az alkalmat, itt szeretnék köszönetét mon
dani az A Igyői Egészségnapon résztvevő szervezőknek és

S o p ro n i .Á g n e s , Nc\gyv\é K e csk e 
méti K lá ra  (védőnő ), "Páliam é CÁyar- 
mati C7bolya (védőnő),/ dr, ^Molnár 
ria, dr, Ós\  ib o ly a /  dr. ~Coth A ^ária, 
dr. Z a r á n d  1^ ó zsa, .Lantos Tibor, Süli 
Z a k a r  C 7stvánné, K ru z s licz  P á ln é ,  
yVlar+ók P á ln é , S á r i  J m r é n é , K orom  
H eren cn é , P iro s k a  virágbolt, S z w csn é  
Kolinics éErika 
A rendezvény támogatói:

G-Ca D S  g y ó g y s z e r g y á r ,  S .A A )-  
P O Z ;  ^Algyői /\)őegylet, B a k o s  J ó 
z s e f  vállalk ozó, C^yőrj-i J o z s e f n é .

Molnámé Vida Zsuzsa
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Ünnepet 
az Algyői Nyugdíjas klub

Hosszú évek teltek el azóta, hogy Algyőn 
egy EMBER képzetlenül, csupán belső Indítta
tástól, az emberek tiszteletétől, szeretetétől ve
zérelve megálmodta és létrehozta a nyugdíja
sok k lubját. Abban az időben ez igencsak 
egyedülálló esemény volt, de Bajusz Lajos a 
klub szülőatyja megtette ezt a nemes cseleke
detet. Sokan hálásak Is vagyunk neki. Több 
mint 20 évig volt nagyon jó  vezetője a klub
nak, de sajnos halála miatt elveszítettük őt. 
Fájlaljuk elvesztését, de az élet megy tovább 
és nekünk folytatni kell a munkát. Gondos
kodni kell arról, hogy a klubélet színes és tar
talmas legyen, és fejlesszük a közösségformáló 
erejét.

Most elérkeztünk a klub fennállásának 25 
éves évfordulójához. Szeretnénk méltó utódai 
lenni Lajos bácsinak és illően megünnepelni a 
klub Jubileumát. Az ünnepség 1998. május 
15-én 11 órakor lesz a Faluházban.

Az ünnepség kezdetén megkoszorúzzuk 
Lajos bácsi sírját, majd a felkutatott alapító 
tagokat köszöntjük. Ünnepi műsort adnak 
az óvodások, iskolások, az algyői népi 
együttes és meghívott nyugdíjas klubok éne
kesei, táncosai.

Az ünnepi köszöntők és a műsor után 
ebéd és azután jöhet a jókedv, ének és tánc.

Bakosné Fekete Mária
klubvezető

1956 Atgyőn
Szeretném emlékeztetni Algyő tisztelt la

kosságát, hogy itt is volt forradalom és az, 
hogy nem voltak halálos áldozatok elsősorban 
a nép által megválasztott Munkás Tanács ve
zetőségének köszönhető.

Hősök azonban így is akadtak. Azok a sze
gény emberek például akik képesek voltak 
minden áldozatra, két teherautónyi élelmet 
gyűjtöttek össze az éhező pesti népnek.

Most, hogy a világ nagy többsége is elis
meri és fejet h a jt az akkori forradalmárok 
előtt, elérkezett az idő, hogy-Algyőn se feled
kezzenek meg róluk. Úgy gondolom, hogy az

emlékezés minden magyar állampolgár erköl
csi kötelessége, kivéve azokat akik az elnyo
mókkal azonosítják magukat.

Mint azt bizonyára tudják él még néhány 
ember abból a generációból akik most is úgy 
érzik, hogy a helyére kell tenni ezt a kérdést. 
Ez a tíz-tizenkét fős csoport az elmúlt években 
az 1848-as emlékhely előtt koszorúzott saját 
költségén és a saját sírja felett. Az iskola is 
emlékünnepséget rendezett a pedagógusok jó 
voltából, ezúton szeretnénk e nemes cseleke
detet megköszönni kár, hogy későn értesül
tünk róla.

Ez a kis csoport az 56-osok Baráti Körévé 
szerveződött 1997 októberében, a megemléke
zés alkalmával. A Baráti kör kérésének teszek 
eleget amikor e cikket közzé teszem, amely az 
alábbi kérdéseket tartalmazza.

Először is felhívjuk minden polgár figyel
mét, hogy 1998 . május 22-én 19 órakor a 
Faluházban az 56-osok Baráti Köre összejöve
telt rendez, melyre minden olyan érdeklődőt 
szeretettel vár, akik bármilyen formában részt 
vettek az eseményen. Az összejövetel célja, 
hogy átadjuk az utókornak a résztvevők emlé
keit, elsősorban a történelmet most tanuló 
diákoknak.

Szeretnénk ha az iskola és az önkormány
zat is képviseltetné magát, valamint azok a 
pártok és tömegszervezetek akik magukénak 
vallják az 1956-os forradalom eszméit. Jó  len
ne, ha az 1998-as évfordulót úgy tudnánk 
megünnepelni ahogy az 1848-as forradalmat 
hisz nem nehéz belátni, hogy semmivel sem 
volt kisebb Jelentőségű esemény. Ezt azért is 
szeretnénk mert Algyő is ez év októberében 
ünnepli önállóságának első évfordulóját. B í
zom benne, hogy nem kell 150 évnek eltelni 
az 1956-os forradalom méltó megünneplésé
hez és lesz egy hely az önkormányzat Jóvoltá
ból ahol leróhatjuk kegyeletünket.

Végül szeretném megköszönni azon sze
mélyeknek a részvételét, tám ogatását akik 
ugyan nem vettek vagy nem vehettek részt 
a forradalomban de megtisztelték a megem
lékezést.

Tisztelettel és szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, az előzetes bejelentkezést örömmel 
vesszük, főként a terem biztosítása céljából.

Az alakuló 56-os Baráti Kör nevében:

Kovács Károly



A Kereszténydemokrata Néppárt bízik 
dr. Pászti Ágnesben

A  képviselőjelölt ügyvédnő

A képviselőjelöltnő 
az egyházról és Horn Gyuláról

„A z  egyház sze repe  az egész v ilá g o n  
m in d e n ü tt  m e g h a tá ro zó . A z  a d o tt  
tá rsada lom  e rk ö lc s i fo g ó d z ó k a t ad.
K ü lönösen  je len tó 's  fe la d a t h á ru l rá az 
oktatásban, a fiatalság nevelésében . "

„H orn Gyulát személyesen nem ismerem.
O lyan p o lit ik a i egyén iség, am e ly  ellen  
minden porcikám tiltakozik. Általában egy 
m iniszterelnök fazont szab országának is.
Nem lenne jó, ha hazánkat, a magyarságot 
vele azonosítanák."

A kereszténydemokraták jelöltje: dr. Pászti Ágnes.

Dr. Pászti Ágnes közismert szegedi ügyvéd. A  választók eló'tt sem ismeretlen, hiszen négy esz
tendővel ezeló'tt ebben a körzetben indult az országgyűlési választásokon. A  közvetlenségéről, len
dületes tempójáról közismert képviselőjelöltet kérdeztük néhány aktuális témáról.

-  Úgy tudjuk, a legutóbbi amerikai elnökválasztást megelőző kampányt közvetlen közelről kí
sérte figyelemmel. Milyen tapasztalatokat szerzett ott?

-  Fantasztikus élmény vo lt számomra részt venni az ottani kampányban -  mondta dr. Pászti Ágnes.
— A z  egész  lényegében eg y  nagy-nagy show-műsor. Nálunk erre se technikai lehetőség, se pénz 
nincs. Persze így sem jöttem  haza üres zsebbel, mert rengeteg do lgot megtanultam, amit át lehet ül
tetni. Főleg a szervezés területén. Ezt próbálnám a kereszténydemokrata jelöltek esetében kamatoz
tatni. Ott teljes mértékben személyre szóló a választási kampány. Sajnos itt nincs idejük az emberek
nek arra, hogy közvetlenül megismerhessék a jelölteket. Nálunk inkább a pártok elfogadtatására kon
centrálnak.

-  A községekben, Szegeden a kopogtató cédulák gyűjtése sem volt egy sima ügy...
-  Ez valóban fgy van. Szerintem a legjobb módszer az, ha a jelölt személyesen gyűjti az ajánláso

kat. Miért? így jobban megismerik ó't magát. Elbeszélgetve az állampolgárokkal, a választókkal köl
csönösen szereznek benyomásokat, tapasztalatokat. M ód nyílik a személy kapcsolatteremtésre. Ép
pen ezért Ülléstó'l A lgyó lg , Petó'fiteleptó'l Zsom bőig „kopogtattam ” .

-  Hogy érzi, mennyire sikerült szót értenie a választókkal?
-  A zt tapasztaltam, hogy az emberek megnyílnak, szívesen elmondják bajaikat, ha úgy érzik, fi

gyelnek rájuk, és segíteni szeretnének -  vélekedett dr. Pászti Ágnes. -  A  kapcsolatteremtés talán 
azért is m egy könnyen számomra, m ivel munkámból adódóan állandóan emberekkel foglalkozom, 
gondjaikon igyekszem segíteni. Egyként nem igazán érdeklik a nagypolitikai kérdések a választókat. 
A  helyi dolgok izgatják ó'ket, és ez  teljesen természetes. Küszködnek az emberek mindennapjaikkal: 
a családosok, a nyugdíjasok. Ezt a küzdelmet kellene megkönnyíteni számukra, és ez  a KDNP célja, 
e z  az én programom is.

Kovács József

Akinek kérdése van dr. Pászti Ágneshez, az bátran hívhatja őt a 319-773-as telefonon, Illetve 
megkeresheti Irodájában: Tisza Lafos körút 34.



Hogyan tovább?
A KDNP a családokat karolja fel

A Kereszténydemokrata Néppárt prog
ramjának kiemelt része a családpolitika 
gyök eres m eg v álto z ta tása . Az eg é sz  
nem zet létét fenyegető  állapotot m eg  
kell szüntetni. A rendszerváltás előtti 
időszakban is jószerével csak a szólamok 
szintjén létezett a gyermekek és a csalá
dok védelm e. És hogyan lehetne a hely
zeten  válto ztatn i? Egyebek m ellett a 
családi jövedelem adó-rendszer beveze
tésével, az első lakásukat szerző fiatalok 
tám ogatásával, Családi Alap létrehozá
sával.

II. János Pál pápa és Glczy György, a KDNP elnöke.

A földből élők támogatása
A falvakban élők mindennapjaira rányomja bélyegét a m ezőgazdaság áldatlan helyzete. Nin
csenek m eg a feltételei annak, hogy stabil gazdálkodói réteg alakulhasson ki. A KDNP a vi
dékfejlesztési programot támogatja, ennek érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
minisztérium létrehozását. A m ezőgazdaságnak gyökeres szerkezeti átalakításra van szüksé
ge. Az erőforrások egy részét az energiatermelésben lehetne hasznosítani.

Állami földek és önkormányzatok
A kereszténydemokraták szerint a m ég állami tulajdo
nú földeket az önkormányzatoknak kellene átadni. A 
földszerzés lehetőségeit korlátozni szükséges az EU- 
csatalakozás után is. Fontos, hogy a családi m éretű vál
lalkozások bérelhessenek területet. Az élelmiszer-fel- 
dolgozásban tám ogatást érdemelnek a kis- és közepes 
vállalkozások. Állami szinten kell azért tenni, hogy a el
maradott térségek felzárkózhassanak.

Állásokat a munkanélkülieknek!
A társadalom helyzete szociálpolitikai és foglalkoztatás
politikai szempontból is sokat romlott az elmúlt 4  esz
tendőben. Köszönhető mindez az MSZP-SZDSZ-es kor
mány elvonásos elveinek. Az elszegényedés kétségbe 
ejtő méreteket öltött. Családok sodródtak a kilátástalan- 
ságba. Ennek megoldása egyebek mellett a szociálpoliti
kai kedvezmények visszaállítása, az egészségkárosodot
tak esélyegyenlőségének m egterem tése, a munkanélkü- 

. liek számára pedig biztosítani kell, hogy visszatérjenek a
Glcry György és dr Pásztl Ágnes termelésbe, legyen állásuk.

egy lakossagi forumon. K. )•



ICU VIRÁGÜZLET
Vállal:

» • csa lá d i koszorú

• koszorú
• sírcso k o r

• alkalm i cso k o rk észítést

Xapdató: muskátli, kiültetésre virágpalán
ta, virágföld, csomós virág, selyemvirág.

’fBallagásra csokor-rendelést felveszek.

NyÍTVA TARTÁS

hÉTfŐTŐl pÉNTEkiq:

d E : 7-11  Ó RÁiq; d u : 1 ? - l  7 ÓRÁiq 
f  szoiwbAT, vasárnap: dE: 7-11  ÓRÁiq , 

teL : 0 6 - 62 - 4 1 9 - 775 , 18 ó r a  után

Várom kedves vásárlóimat 
a temető melletti virágüzletben.

SIRKO-, 
MŰKŐKÉSZÍTŐ

Vállal
» sírtisztítást 
» sírkiemelést 
» teraszváza-készítést 
» műkő könyöklő-készítést

Érdeklődni: 
az algyői temetőben 
vagy a virágüzletben 
Tel.: 06-62-419-775 

18 óra után

A^ájusban 10 éves
a P iac  téri táp-terménybolt! 

1998. április 7-től május 30-ig minden 
kedves vásárlónk

aki 5000 Ft felett vásárol
SORSJEGYET KAP,
amely részt ve sz  

a május 30-án tartandó sorsoláson.

1. díj: MTB kerékpár 
2. díj: 44 részes étkészlet 

3. díj: 24 részes evőeszközkészlet
és még sok értékes nyeremény.

S O R S O L J A S : május 30-án, 
szombaton "12 órakor.

nyeremények megtekinthetők 
a P iac  téri tápboltban.

J* Tisztelt Megrendelőim!
Májustól új mintakollekcióval 

várom megrendeléseiket.

Továbbra is vállalok 
ékszerkészítést, javítást, 

kőfoglalást és vésést.

Szilágyi P. Imre 
ékszerész 

Vadvirág u. 33.

Nyitva: 
hétfő és csütörtök 

10-18 óráig

4



Iskolai információ

Áprilisban történt
Április 3-án, a Faluház szervezésében az Egész

ség Napja rendezvényein vettek részt felső tagozatos 
tanulóink. Előadásokat tartottak számukra a kábító
szerek és a dohányzás veszélyeiről és a fogamzásgát
lás módjairól. Tesztlapot is kitöltöttek a tanulók, a 
legjobbak jutalmat kaptak. Az 5-6. osztályosok részé
re e témában meghirdetett rajzverseny eredményeit 
kihirdettük, az alkotásokat a falunapokon lehet meg
tekinteni a Faluházban. A program zárásaként hideg
tálakat, salátákat készítettek a tanulók otthonról ho
zott alapanyagokból.

Április 3-án Mórahalmon a Megyei Diákújságíró 
találkozón Hegyi Gabriella tanárnő vezetésével Bakos 
Anikó 7/a, Szalma Ágnes 7 /a és Pálföldi János 7/b 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat.

Április 21-én tartottuk a „Víz világnapjától a 
Föld világnapjáig” című vetélkedősorozatunk záró
napját. Ezt megelőzően a tanulók színes és sokrétű 
feladatokat kaptak, melyeket 1 hónap alatt kellett 
elkészíteniük. A zárónapon tanórák helyett gyógynö
vényekkel ismerkedtek. Virágot ültettek, kerítésre 
rajzoltak, akadályversenyeztek, természetes anya
gokból különböző ötletes alkotásokat készítettek. A 
sárga Iskola folyosóján megrendezett kiállításon gyö
nyörködhettünk az elkészült munkákban. A Fóru
mon közismert előadók válaszoltak a tanulók kérdé
seire.

A vetélkedősorozat díjkiosztása zárta a progra
mokat. A díjak összegét az algyői vállalkozók bálján 
ajánlották fel, és az osztálykiránduláson használják 
fel a nyertes osztályok. Az első helyezettek 30.000, a 
második helyezettek 22.000, a harmadik helyezett 
osztályok pedig 15.000 Ft-ot. A támogatásért köszö- 
netünket fejezzük ki, alsó tagozatban: I. 4/b oszt.fő- 
nök: Kériné Bódi Judit; II. 3/a oszt.főnök: Szabóné 
Kálmán Mária: III. 2/a oszt.főnök: Szebeni Lászlóné. 
Felső tagozatban: I. 8/b oszt. főnök: Táboriné Tanka 
Judit; II. 7/b oszt.főnök: Hegyi Gabriella; III. 8/a 
oszt.főnök: Malustyik Mihályné.

A gyerekek aktivitása és lelkesedése mellett kü
lön örömet Jelentett, hogy rendezvényünket a község 
több ismert közéleti személyisége, köztük dr. Piri 
József polgármester úr is megtisztelte Jelenlétével.

Nagyon köszönjük a szülők segítségét, a büfé 
működtetéséhez nyújtott támogatásukat.
BÜSZKÉLKEDŐ —  Házi Versenyek

Az alsó tagozatban április 22-én megrendezett 
helyesírási versenyen a következő eredmények szü
lettek:

1. oszt.: I. Nagy Róbert 1 /b, fk. tanár: Ördöghné 
Pungor Erzsébet; II. Suti Dóra l/a, fk. tanár: Torma 
Tiborné; III. Bakos Gabriella 1 /b, fk. tanár: Ördöghné 
Pungor Erzsébet. 2. oszt.: I. Rózsa Bettina 2/b, fk. 
tanár: Tóthné Molnár Ágota; II. Lévai Zita 2/a, fk. 
tanár: Szebeni Lászlóné; III. Godó Zita 2/a, fk. tanár: 
Szebeni Lászlóné. 3. oszt.: I. Kerekes Brigitta 3/a, fk.

tanár: Szabóné Kálmán Mária; II. Molnár Nikolett 
3/a, fk. tanár: Szabóné Kálmán Mária; III. Jani Ivett 
3/a, fk. tanár: Szabóné Kálmán Mária. 4. oszt.: I. Vizi 
Dávid 4/a, fk. tanár: Kiss Ferencné; II. Kiss Andrea 
4/a, fk. tanár: Kiss Ferencné; III. Tóth Tibor 4/b, fk. 
tanár: Kéryné Bódy Judit.
Városi Versenyek

Hódmezővásárhelyen a városi matematika ver
senyen III. helyezést ért el: Miklós Attila 3/a, felké
szítője: Szabóné Kálmán Mária. Eredményesen szere
peltek: Kiss Márk és Vízi Dávid 4/a, felkészítőjük Kiss 
Ferencné, Kerekes Brigitta 3/a felkészítője Szabóné 
Rámán Mária.

A városi helytörténeti vetélkedőn Szegeden a 
nem szegediek kategóriájában tanítványaink a követ
kező helyezéseket érték el: I. Süli Zakar Éva és Görög 
Brigitta 6/a; II. Bakos Emese és Szalai Emese 6 /a; 
III. Gonda Attila és Kopasz Bence 6/a.

Kerekes Tímea 8/a a Madách Iskolában a városi 
Kazinczy versenyen 5. helyezést ért el. Felkészítette: 
Abt Imréné.

Április 16-án a Tabán Általános Iskolában a 
Városi Szavalóversenyen Süli Zakar Éva 6/a és 
Dóczi Dalma 7/a képviselte iskolánkat szép sikerrel. 
Felkészítőik Varga Ágnes Ildikó és Sándor Anikó.

Összeállította: Berek Ágota

Óvodai információ
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a rászoruló 

gyermekek étkeztetési támogatásához szükséges 
nyomtatványt az óvodában lehet kérni. Az igénylő
lapok visszaküldési határideje: 1998. június 30.
Óvodai rendezvények

Évzáró ünnepély
• május 28-án (csütörtök) 16 óra SÜNI cso

portban
• május 30-án (szombat) 9 óra MÉHECSKE 

csoportban
• május 30-án (szombat) 10 óra MACI cso

portbein
Óvodai kirándulás

MACI-MÉHECSKE- SÜNI-PILLANFÓ csoport 
kirándulást szervez Balástyára.

Időpont: 1998. Június 4-én (csütörtök), 8 óra
kor az óvoda elől indulunk.

Program: lovaglás, kocsikázás, játékos vetél
kedő, közös ebéd, séta a szabadban.

Visszaérkezés kb. 15 órakor az óvodába. 
Június havi térítési díj befizetése 1998. 

június 4-én 7-17 óráig.

MÁJUS



Sof(szeretetteC ̂ öszöntjü^az Édesanyádat!

‘Várnai Zseni

Csendes éj...
!Á csendes éjben anyámra gondolok, 
szívemben most az ő szíve dobog, 
szegény özvegy volt, sokat szenvedett, 
nem volt egyebe, csak a szeretet, 
szájától vont meg minden falatot, 
és ka mi ettünk, ö is jóllakott.

Játékot venni nem tudott nekünk, 
varrással kereste a kenyerünk, 
ő mesterkélt ünnepre szép babát, 
levágatta íiozzá dús hajfonatát, 
gyöngyöt fíízött, topánkat varrt neki, 
hullottak rá könnyének gyöngyei.

Jíáttam a föld sok szép kirakatát, 
de nem találtam hasonló babát, 
oly tündérszépet, olyan kedveset, 
nem ért más hozzá, csak a szeretet... 
a szeme kék, a haja barna volt, 
s a kóc mögött picinyke szív dobolt.

íXnyám elment, nem érte meg szegény, 
hogy a világ forduljon tengelyén, 
pedig hogy várta, várta mivelünk... 
hogy nekünk is virradjon ünnepünk... 
ó, most ha élne, vehetnék már neki 
ruhát, cipőt, s nem kéne küzdeni.

Ó, emberek, míg él anyánk, nagyon 
szeressük őt, mert elmegy egy napon, 
és visszahozni többé nem lehet 
az elmulasztott jó szót, tetteket, 
a késő bánat mit sem ér neki, 
az élőt kell szeretni, érteni.

M a újra érzem, látom, hallom őt, 
s csak ámulok, hogy mily magasra nőtt, 
és újra szép és újra fiatal, 
s mintha szívéből zengene a dal, 
amit írok e csöndes éjszakán...
Még most is adsz nekem, íXnyám... SXnyám...

1958

Rejtvény HL forduló

SzámrejWény
Egy kislány libákat hajtott ki a rétre. Egy kettő 

előtt ment, nagy hegyesen lépve. Egy meg kettő 
között jobbra-balra bámul. Egy más kettő után 
sétálgat leghátul. Ki felel meg nekem erre a kérdés
re? Hány libát hajtott a kislány a rétre?
Találós kérdések

Ereszen nő furcsa fa,
Koronája föld felé,
Gyökere meg ég felé.
Mi az?

Karcsú szál legényke, fehér a bundája,
Fekete a feje, piros a kucsmája. Mi az?

Szélmalom
Helyesen olvasva a szélmalom betűit egy köz

mondást kaptok. Hogy szól ez a közmondás?

/
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Ha beírod a hiányzó betűket egy szólást kapsz.
Melyik ez a szólás?

—űrész —ásár
-ru
-útor
-vatos
-akoma

—rany 
—ólyom 
—arika 
—blak

—ádió 
—bolya 
—aró 
—lamuszi

Az előző rejtí/ény megfejtése:
1. fahangú: színtelen, tompa emberi hang 
fapofa: faarcú, nem mosolyog
faszesz: falepárláskor keletkező erősen mérge

ző alkohol.
2. Fabatkát sem ér.
3. Petőfi Sándor: Nemzeti dal.
4. íz



Algyői Hírmondó

'Dr. OVÍolnár M ária

csecsemő és gyermekszakorvos 
rendelési ideje

hétfő 8-12 óráig

kedd 8-11 óráig

szerda 13-16 óráig

csütörtök 8-10 óráig

péntek 8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás 
csütörtök 1030-1430 óráig

+ A Ár. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

d R .  Tóik M á r í a

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 8 . m áj'us t a v i  r e n c J e Ié s e

+

+

04—08-ig 
11— 15-ig 
18—22-ig 
25—29-ig

1230— 17 óráig
0 7 3 ° — 1 2  ó r á i g

1230— 17 óráig 
0730—12 óráig

+

Algyői betegek figyelmébeí 

Dr. Hégely Mihály
reuma to lógus* fizio therápiás 

szakorvos 
acupuncthurás szakorvos

Egészségház u. 4. alatt rendel:
hétfő, szerda 17-18 óráig

n

Hálásan köszönöm az algyői Nyugdíjas klub 
azon tagjainak segítségét, akik munkájukkal 
hozzájárultak a Faluház tavaszi nagytakarítá
sához: Süli Istvánné, Süli Jánosné, Hegedűs 
Mihályné, Farkas Sándorné, Frank Ferencné, 
Szilágyi Józsefné, Biacsi Marietta, Ilyés Gás- 
párné, Boldizsár Istvánné, Herczeg Józsefné, 
Maszlag Józsefné, Sziborka Jánosné, Szabó Bé- 
láné, Bakosné Fekere Mária.

Molnáráé Vida Zsuzsanna 
Intézm ényvezető

Háziorvosok május havi 
rendelési ideje

Május 04—08-ig
8—1230 óráig: dr. ősi Ibolya

Május 11—15-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. ősi Ibolya

Május 18—22-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Május 25—29-ig
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Május 4-8-ig dr. Zaránd Rózsa 
szabadságon van, 

betegeit dr. Ősi Ibolya látja el.

Május 18-29-ig dr. Ősi Ibolya 
szabadságon van, 

betegeit dr. Zaránd Rózsa látja el.

Két és fél szobás felújított lakás garázzsal eladó. 
Telefon: 267-564.
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Figyelem! Figyelem! Figyelem! 
MEGNYÍLT

Maiy-Mnry Üzldház Kft. Algyő

ftLQ(yŐ<Ni %astéCy!(ert u. 49. szám aCatt

MARY-MARY Üzletház
KÍNÁLATUNK; 

Rövidáru 

Cipő 

Ágynemű 

Játék 

Papír és írószer

Fehérnemű 

Párna, paplan 

Elektromos kisgépek 

Műanyag áru 

Italáru

Póló, pulóver 

Törölköző 

Üveg-porcelán 

Ajándékáru 

Háztartársi aprócikk 

és sok egyéb áru

Széles választékkal, 
kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Mary-Mary Üzletház Kft.

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

Karsal Lászlóné, Kis Mihályné, Zomborl Móni, Vlgh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyó, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a dtfkfez KFT. Nyomdájában, 800 példányban.


