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ÍTOHH-napi búcsú
tervezett programjai, július 21-26.

július 21., kedd 18 éra
XépfLiüllítás-menyitó a rFalufiáz galériájában 

július 2t)., péntek 18 éra
Jíangverseny a templomban 

július 25., szombat
11 éra ősgyevieíi baráti JCóre koszorúz az országzászlónál 
H éra Ősgyevieíi ‘Baráti Xöre tagjainak találkozója a ‘Talufiázban 
18 ám Jíangverseny a templomban 

július 26., Vasárnap
8 éra Jíáziasszonyok Szentmiséje

10 óra Ünnepi Szentmise és Xörmenet
16 éra Menettánc: ‘Búcsútér-Xastélykert u.~<jéza u. -Taluíiáz
17 éra gálaműsor a HFalufiáz szabadtéri színpadán 

RészWetfö együttesek:
Martonos táncegyüttese (Vajdaság)
Kispiac táncegyüttese (Vajdaság)
Ralió „Jalinka" (Ukrajna)
Parma „Omnia Preclara Rara" (Olaszország)
Nice „La Ciamada Nissarda" (Franciaország)
Temesvár „Timim!" táncegyüttes (Erdély)
Doroszló táncegyüttese (Vajdaság)
Algyő Hagyományőrző Táncegyüttes

Mindenkit szeretettet (/árunk!
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Algyő újjászületése
A XII-Xin. századból fennmaradt 

írásos emlékekből ismerhetően Algyő 
850 éves. A települési struktúra a Ti- 
sza-partl régi halásztelepülések közé 
sorolta Algyőt. Szeged város közelsége 
csak később lett meghatározó. A la
kosság halászatból, mezőgazdaságból, 
állattartásból élt. A nagy szegedi árvíz 
majdnem teljesen elpusztította, és a 
világháborúk sem kerülték el a telepü
lést. Hosszú évszázadokon keresztül 
rejtve maradt a föld mélyén az az 
ásványi vagyon, ami később Algyő jö 
vőjét meghatározta.

A település legújabb korát, a nagy 
gazdasági fejlődést a szénhidrogén-bá
nyászat megjelenésétől számítják. 
Azóta eltelt 33 év, és Algyő neve 
szorosan összefonódott az olajiparra. 
Dr. PIRI JÓZSEF polgármesterrel a 
MÓL és a település kapcsolatáról, je
lenéről és jövőjéről beszélgettünk.

• Mondana néhány szót a település újabb kori 
sorsáról?

— 1965-ben az itt megkezdődő fúrások, feltá
rások eredményeként került napvilágra, hogy e 
térségben tetemes kőolaj- és földgázvagyon talál
ható. Ez a rendkívüli tény nemcsak a község, de a 
régió arculatát Is megváltoztatta, átalakította a 
gazdaság szerkezetét és fellendítette a munkaerő- 
piacot. Sokan települtek Algyőre, főleg olyan em
berek, akik már ismerték a szakmát. Ok itt gyöke
ret eresztettek, és Algyő népessége keveredett. Ma 
több százra tehető a számuk, és a több generáció
ban együtt élő családok algyőiekké váltak. Különö
sen előnyös volt a lakóhelyhez közeli, stabil jöve
delmet és egyéb juttatásokat biztosító olajipar.

• Hogyan kezdődött a település és az iparág 
kapcsolata?

—  Azok a fellendülő ipari beruházások, me
lyek az olaj- és gázipari létesítmények megépülését 
jelentették, az akkori törvényi rendelkezések alap
ján nem kaphattak lakossági beleszólást, de még 
véleményezést sem. Ezek mind a gazdaságpolitikai 
döntések megvalósulását Jelentették. A beruházá
sok létrejöttek, ezekre szükség volt. Ezt Algyő tud
ta, elfogadta, együtt tudott vele élni.

Az olajipar megjelenése Jelentős befolyást gya
korolt a régióra, de különösen Szegedre, s a város 
a jogszabályi keretek között igyekezett kihasználni

az olajipar nyújtotta támogatási lehetőségeket. Ez 
jelentős mértékben hatott a város fejlődésére. Tö
megesen épültek lakások, a kulturális és a sport
élet gyors fejlődésnek indult. Ebben a folyamat
ban, a gazdasági szempontokat is figyelembe véve, 
Algyőt, Klskundorozsmát, Gyálarétet, Szőreget és 
Tápét Szegedhez csatolták. 1973-ban közös köz- 
igazgatást hoztak létre, ezzel a települések jogi 
önállósága megszűnt. A közvetlen kapcsolat az 
algyői tanács és az olajipar között egyik napról a 
másikra véget ért. A  Szegedhez csatolás miatt 
1990-ig formálissá vált a kapcsolat, azért az olaj
ipar jóvoltából mégis megépült egy-két utca és 
feltöltöttek területeket is.

• Mikor következett be Jelentős fordulat a te
lepülés közigazgatásában?

— A rendszerváltást követően Algyőt már res
pektálták a szegedi önkormányzatban, és ekkor 
jelentős támogatást kapott a község. Ez meg is 
alapozta a falu újbóli önállósulását. A hét év alatt 
több mint 500 millió forintot költöttek beruházás
ra Algyőn az olajipar által fizetett adónak is kö
szönhetően, ami addig összesen alig haladta meg 
az 5 millió forintot. Ezek a beruházások megala
pozták a szuverén település megteremtését.

Az egyik legfontosabb feladat az úthálózat 
helyreállítása volt. 1992-ben pályázattal állami 
támogatást nyertünk egy napi 2 ezer köbméter 
kapacitással működő szennyvíztisztító megépíté
sére, ahol mind a kommunális, mind az ipari 
szennyvizet — köztük a MOL-ét — tisztítják. A 
település közel negyed részét már csatornáztuk. A 
még hiányzó részt négyéves ütemezéssel, állami 
céltámogatással kívánjuk megvalósítani.

Megépült az algyői Faluház, amely társasági 
összejövetelekre, kiállítások bemutatására, alkal
mas. A közösségi ház alapítványi formában, Sze
ged, Algyő, valamint a gazdálkodó szervezetek — 
elsősorban a MÓL — támogatásával készülhetett 
el. A község által megörökölt Ingatlan átalakításá
val épült meg a 20 férőhelyes öregek napközije, 
elkészült a szelektív hulladéktároló és -gyűjtő te
lep. A teljes víz- és gázellátási rendszer kiépítése 
már a 80-as években megtörtént.

Algyőn ez alatt a hét év alatt településrészi 
önkormányzat működött, amely már bizonyos 
önállóságot mutatott a korábbi tizenhét évhez ké
pest. Ez idő alatt fejlődött, mindennapossá vált az 
a kapcsolat, amely a részönkormányzat és a MÓL 
vezetői között kialakult. A döntéseknél egymás 
érdekeire kölcsönösen figyeltek, igaz, a kérdések a 
város önkormányzatán keresztül futottak. A MÓL
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mindig a legfontosabb és legmeghatározóbb gaz
dálkodó szervezet volt és lesz Is a jövőben. Ismerjük 
a Társaság jövőjét, privatizációs lehetőségeit, ezek 
a kérdések az algyőieket komolyan foglalkoztatják.

* Mikor következett be Algyő újbóli önállóso
dása?

— Az igazi lehetőségeink az önállósodásra 
1996-ban erősödtek fel. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
ott kell a terápiát alkalmazni, ahol a baj keletkezik. 
A település alkalmassá és képessé vált arra, hogy 
önálló életet éljen. 1997. augusztus 7-én népsza
vazáson döntött a település arról, hogy kéri az 
önállóságát. Megkezdődtek és több hónapon át 
folytak a tárgyalások a leválás feltételeiről. A  köz- 
társasági elnök 1997. október 1-jétől önálló tele
püléssé nyilvánította Algyőt. A  helyi választásokat 
követően 1998. január 1-jétől már saját helyi ön- 
kormányzattal, önálló költségvetéssel működött.

• Mit jelent a MOL-lál való kapcsolatában Al
győ önállósodása?

Bár még Szegedhez tartozóan Indultak el fo
lyamatok a MÓL Jövőjét érintően —  például az 
erőmű kérdése, a 47-es út körforgalmának kiépí
tése vagy az ott megépülő MOL-töltőállomás — , 
ezek a kérdések nagymértékben leegyszerűsöd
nek. Hiszen a már felelős hatáskörrel rendelkező 
algyői önkormányzattal közvetlenül lehetett tár
gyalni a térségben zajló beruházási és egyéb kér
désekről, amelyet a jogszabályok előírnak. Ilyen 
kérdés volt a régió 
jelenlegi legfonto
sabb beruházása, 
az algyői kombinált 
ciklusú erőmű 
megépítésének elő
készítő fázisa, la
kossági meghallga
tása, elfogadtatása.
Úgy látjuk, hogy az 
erőmű a MÓL jelen
létének meghosz- 
szabbítását jelenti, 
és reményeink sze
rint további mun
kahelyek keletkez
nek. Nagy a várako
zás az erőmű tekin
tetében, és szeret
nénk az újabb fejle
ményeket tudni.

A M OL-lal a 
kapcsolatunk na
gyon jó, de már

nemcsak a MOL-ról beszélhetünk, hiszen a priva
tizáció, a szervezeti átalakítások nyomán létrejöt
tek olyan gazdasági társaságok, melyek akár MOL- 
tulajdonúak, akár MOL-érdekeltségűek, tevékeny
ségük a MÓL működési érdekkörébe esik. Ebben 
a térségben harminc ilyen céget számoltunk össze, 
és valamennyi gazdasági egység vezetőjét meghív
tuk egy beszélgetésre. Ismertettük elképzelésein
ket, a településfejlesztés főbb irányait. Nem tagad
ható, hogy a szervezetek és az önkormányzat kö
zötti kapcsolat egyik köldökzsinórja az adófizetés, 
ezért ezt a kérdést súlypontba állítottuk. Arra 
törekszünk, hogy ne használjuk ki a végtelenségig 
az adófizetőt. Ebben az évben még kénytelenek 
voltunk a szegedi adórendeleteket alkalmazni, de 
már Jövő évtől testreszabottabban, a gazdálkodók 
Igényeit Jobban figyelembe vevő adójogszabályokat 
kívánunk alkotni a helyi adók tekintetében. Az 
Idén a gépjárműadót az országos átlag alatt emel
tük, jelentős kedvezményt adtunk a területünkön 
épülő 50 millió forintot meghaladó beruházásra. 
Ez a gyakorlat vonatkozik majd a MÓL hasonló 
beruházásaira is.

Kapcsolatunk természetesen nemcsak a helyi 
adókban merül ki. Az algyői ember úgy gondolja, 
hogy a MÓL munkát biztosított, életkörülménye
ket Javított, és — ismerve főbb törekvéseit — sze
retné, ha még hosszú időn keresztül meghatározó 
lenne a térségben.

Piskorskiné Szabó Erzsébet

(A MÓL Hírlapból ollóztuk.)

A  Faluház, amely társasági összejövetelekre, kiállítások rendezésére 
alkalmas, elsősorban a MÓL támogatásával készülhetett el
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KÖZÉRDEKŰ 
DÉMÁSZ-információk

1998. július 6-tól a DÉMÁSZ Rt. szegedi ki- 
rendeltségein megváltozik az ügyfélfogadás rendje. 
Az eddigi három kirendeltség helyett a szegedi, 
algyői, deszki, kübekházi, tiszaszigeti és vj- 
szentiváni ügyfelek számára egy, összevont 
Ügyfélszolgálati Irodában kerül sor az áram
szolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére.

Szegedi Ügyfélszolgálati Iroda
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
Tel.: (62) 474-574 
Ügyfélfogadás: 
hétfő-csütörtök 8— 14 óráig 
péntek 8— 12 óráig

Pénzbeszedői fogadóóra
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89.
Tel.: (62) 474-574

Számlabefizetés:
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 89.
Tel.: (62) 474-574 
hétfő-péntek 7— 14 óráig

(62) 474-574 

A Szegedi Ügyfélszolgálati Iroda szolgáltatásai

• számla és egyéb reklamációk rendezése
• éves kigyűjtés (önkormányzati támogatás

hoz)
• ügyfélváltozás (névváltozás) bejelentése
• általános lakossági és közületi közüzemi 

szerződések kötése, bontása
• új bekapcsolások teljesítmény-módosítási 

igények ügyintézése
• közműnyilatkozat-kiadás
• tervegyeztetés
• áramszolgáltatási hibák bejelentése
• hibaelhárítás

DÉMÁSZ ZÖLD SZÁM: 06-80-820-800
\  \  \  s  s

A  DÉMÁSZ díjbeszedési órái 
a Faluházban továbbra is 

kedd 8— 9 óráig, csütörtök 16— 17 óráig

Szemétszállítási kedvezmények

Pa Algyői Önkormányzat a szemétszállítással 
kapcsolatos köztisztaságról szóló rendeletét mó
dosította. A rendelet további kedvezményeket biz
tosít az ingatlan-tulajdonosoknak:

• 50%-bán mentesülnek a díjfizetés alól azok 
az ingatlan-tulajdonosok, vagy -használók, 
akik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltö- 
ték és az egy főre jutó Jövedelmük nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 
kétszeresét, lakó-, illetve tartózkodási helye 
másnak ugyanezen a lakcímen nincsen.

• 100%-bán mentesülnek a díjfizetés alól 
azok az ingatlan-tulajdonosok vagy -hasz
nálók, akiknél legalább az egyik fél a 70. 
életévét betöltötte és az egy főre jutó jöve
delmük nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj kétszeresét, lakó-, illetve 
tartózkodási helye másnak ugyanezen a la
káscímen nincsen.

Az ötödik LoVasnap

Immáron ötödik alkalommal, Július 4-én, 
szombaton az Algyői Gazdakör és Algyő Önkor
mányzata közös rendezésében lezajlott a nagy ér
deklődéssel várt lovasnap. Ez a rendezvény önzet
len segítség és támogatók nélkül nem zajlott volna 
le ilyen gördülékenyen.

Az Algyői Lovasnap támogatói voltak: Al
győi Önkormányzat, Góbik Kontroll Kft., Karasz 
Béla, Diász Kft., Goboker Kft., Juhász Sándor, 
Aranypatkó lovasbolt, Algyői Gazdakör.

Önzetlen munkájukkal segítettek: Nagyfal 
Börtön mentőszolgálata, Molnárné Vida Zsuzsa, 
Kolonics Erika, Berkes István, Vidács László, Ba
kos Antal, Pál András, Németh János, Gavallér 
István, Benyák István, Király Imre, dr. Major Jó
zsef, Herczeg József, Bakos Ede, Vajda Géza, Drá
vái Mihály, Kovács Sándor, Gémes János, Gonda 
András, ifj. Berkes István, ifj. Ambrus István, Vi
dács János.

Ügyes fiataljaink a pályaszolgálatot kifogásta
lanul ellátták egész nap: Börcsök Péter, Koritár 
Zoltán, Vigh Máté, ifj. Berkes István, Köves! Ká
roly, Simon Márton, Borbás Gellért, Juhász Nor
bert. Hangosítás: Olajos György.

Elnézést kérünk azoktól, akik a felsorolásból 
kimaradtak. Köszönjük a közönségnek a lelkes 
biztatást, reméljük a jövő évi lovasnapon is talál
kozunk.

■



Az Ősgyeüiek Baráti Köre 
találkozója elé

Kedves Ösgyetfi Barátunk!
Szíves tudomásodra hozzuk, hogy az Ősgyevi- 

ek Baráti Köre tagjainak hagyományos éves beszá
molóját az idén Július 25-én (szombati nap) ren
dezzük meg, amelynek fő színhelye a Faluház lesz. 
A találkozó vonzóbbá tétele érdekében két, ún. 
házon kívüli eseményt is a programba Iktattunk.

A részletes műsort a következők szerint kíván
juk lebonyolítani:

Algyő védőszenLJe, Széni Anna llszLeleléie a 
szokásos zenei koncert lesz a templomban pén
teken este 18 órakor, amelyen minden érdeklődőt 
szívesen lát a plébánia (előtte mise).

Algyő alapításának 860. évfordulójára emlé
kezve koszorúzás az országzászlónál szombaton
11 órakor, amelyen szeretnénk, hogy minél több 
ÖBK-tag venne részt (fotókészítés is).

A Faluházi program eseményei (szombaton):
• 14— 16 óra között fogadás, Ismerkedés, be

szélgetés (egy pohár pezsgővel) és az új ta
gok szívélyes köszöntése. (Egyébként büfé 
is van a Faluházban.)

• 16 órakor tájékoztató az ÖBK elmúlt évi 
munkájáról és Algyő község önállóvá alaku
lásának körülményeiről, valamint közelebbi 
és távolabbi terveiről (előadó: Karsal László 
ÖBK-elnök és dr. Piri József polgármester.)

• 17— 18 óra között emlékezés a 140 éve szü
letett Dankó Pistára (ea.: Telekné Tóth An
na, a Dankó Alapítvány kuratóriumának 
titkára), majd Dankó-nótacsokor (énekel 
Réti Csaba operaénekes, kis zongorán — 
pianínón — kísér Kiss Ernő zongoramű
vész).

• 18 órakor csoportos fényképfelvételek ké
szítése a Faluház lépcsőin (Bakosné Fekete 
Mária), majd tombolajáték (Botyánszky Ká
roly irányításával).

• 19.30 órakor ünnepi vacsora (szabad szedé- 
ses bográcsos marhapörkölt burgonyával, 
vagy kagylótésztával, savanyúsággal. Sza
kácsmester Kothencz Tibor ÖBK-tag.)

• 21 órától baráti beszélgetés, koccintgatás, 
éneklés, tánc (zenél Balázs Zsolt).

• Éjfélkor záróra (Himnusz).
Mindezek közlése mellett a vezetőség reméli, 

hogy a tervezett programot az ÖBK tagjai jónak 
tartják és maradandó emlékekkel lesznek gazda
gabbak e színes találkozó után. Természetesen a

program bármelyik eseményéről távol lehet ma
radni, 111. menet közben be lehet kapcsolódni.

Ugyanakkor a jó előkészítő munka érdekében 
kérjük a mellékelt jelentkezési lapot kitölteni és 
borítékba helyezve az ÖBK címére július 15-ig 
visszaküldeni.

Egyébiránt a vacsora és a részvételi költség 
összege 550 Ft személyenként, amit postautalvá
nyon kérünk feladni, vagy Bakosné Fekete Mária 
(Kastélykert u. 100/a, tel.: 62-268-412) gazdasági 
vezetőnél a jelentkezési lapok egyidejű átadása 
mellett befizetni. A  Jelentkezési lapon szíveskedje
tek Jele7.n1, hogy a pörkölt mellé burgonyát („B”), 
vagy tésztát („T”) kívántok-e fogyasztani?

Végezetül az örömteli találkozóig szeretettel 
köszöntjük az ÖBK tagjait, személyes életükben 
pedig Jó egészséget és sok örömet kívánunk a 
részükrel

Baráti üdvözlettel:
Karsal László

ÖBK-elnök 
Dombi Gyula
ÖBK-tltkár

A polgármesteri hit/atal 
telefonmellékei

Új automata telefonközpont működik a pol
gármesteri hivatalban. Az ügyintézés gyorsítása 
érdekében közöljük a hívható mellékeket.

615 dr. Piri József polgármester

612 Kiss Andrásné Jegyző

614 Sebők Péterné községfejlesztés

613 Kósa János községüzemeltetés

618 Kovács Erika pénzügy
Szabó Mihályné 
Ábrahám Julianna

620 Blte Jánosné pénzügyi vezető

611 Csarnainé
Zombori Mariann titkárság (kezelő)

624 Török Anikó népjólét
Árvái Sándorné

625 Zakar Péterné anyakönyv
Flender Erika Igazgatás
Kovácsné
Hargitai Erika Iktatás

626 Fax
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Olvasói tevét

Tisztelt Szerkesztőség
A kérésem az lenne, hogy a Volánnal egyeztetve, 

szeretném kérni, hogy a Hírmondóban tüntessék fel, 
hogy az Algyőre, Illetve Algyőről Szegedre utazók:

• ha van szegedi bérletük, mennyit kell ráfi
zetniük egyes megállókig,

• ha Jeggyel utaznak - egységesen melyik 
megállóig mennyit kell fizetniük,

• ha Algyőn belül, akár egy megálló erejéig, de 
mennyibe kerül a viteldíj?

Ugyanis szegedi ismerőseim több alkalommal 
Jöttek ki Algyőre és utaztak vissza Szegedre, és 
eddig mindig más tarifát fizettek, illetve figyelembe 
sem vették a szegedi bérletüket.

Az olvasói levelet eljuttattuk a Volán Illeté
keseihez, erre érkezett a következő válasz:

Tisztelt Asszonyom!
A helyi járati autóbusz összvonalas bérletjegy 

Szeged-Algyő viszonylatban történő felhasználásá
val kapcsolatos megkeresésére az alábbiakban tá
jékoztatom.

Helyközi autóbuszjáratainkon — melyekhez 
Január 1 -jétől az Algyőre közlekedő járatok is tar
toznak — a helyi autóbusz összvonalas bérletje
gyek a helyi járati tartifahatárlg történő utazásra 
érvényesek. A  helyi Járati tarifahatár Algyő eseté
ben a MÓL Rt. központ, a Szeged—Hódmezővásár
hely közötti járatoknál a MÓL Rt. bej. út, illetve 
amelyek ott nem állnak meg.

Továbbutazás esetén a helyi összvonalas bér
letjegyeket „kiegészítőként” csak a helyközi Járato
kon is bérlettel rendelkező, napi rendszerességgel 
utazóktól fogadjuk el, az eseti, nem rendszeres 
menetjegyes utasoktól nem.

Ez utóbbi Indoklására szükségesnek tartom 
az előzményeket ismertetni. 1991 -tői rendelet nem 
kötelezi a Volán társaságokat arra, hogy a helyi 
járati bérletjegyeket helyközi Járataik azonos sza
kaszán elfogadják, mert a helyi viteldíjak csak a 
helyi közlekedés költségeire nyújtanak fedezetet. 
A  Volán társaságok az elmúlt években éltek a 
megszüntetéssel, mely mára szinte országos gya
korlattá vált.

Társaságunk ezt a lehetőséget üzletpolitikai 
kedvezményként 1997. Január 1-jéig változatlan 
formában biztosította. Ettől az időponttól gazda
sági körülményeink a kedvezmény részbeni korlá
tozását tették szükségessé: a több ezres ingázó 
bejáró dolgozót, tanulót sújtó „automatikus” ár
emelés elkerülése érdekében a helyközi járatokon 
is bérlettel utazók részére fenntartottuk, a menet- 
jegyes utasoknál megszüntettük a helyi bérlet ki
egészítőként való felhasználását.

A  fizetendő viteldíjat, a helyi bérlet felhaszná
lási lehetőségeit a vonalra megállapított viteldíj
táblázat tartalmazza, mely kérésre az autóbuszve
zetőnél megtekinthető.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Tisztelettel:

Heintz Ferenc
ért. és marketing Igazgató

Szeged-Tarján—Atgyő menetdijtábfázat
Szeged-Tarján. Víztorony tér (1)
60 Szeged, Budapesti krt. (2)
60 60 Szeged, Szélső sor (3)
60 60 60 Szeged, Diadal u. (4)______
60 60 60 60 Baktól csatorna (5)
60 60 60 60 60 Favllla vendéglő (6)_______
60 60 60 60 60 60 Felszabadulás Tsz (7)
60 60 60 60 60 60 60 Nógrádi tanya (6)
80 80 60 60 60 60 60 60 MÓL Rt. központi bejáró (9)
80 80 60 60 60 60 60 60 60 MÓL Rt. központ (10)
80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 Földgép Váll. bejáró (11)
80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 Algyői bejáró (12)
80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 Algyő, Bartók u. (13)
80 80 80 80 80 80 80 60 60 * 60 60 60 60 Algyő, új-lakótelep (14)
80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 Algyő, Téglás u. (15)
110 80 80 80 80 80 80 80 60 80 60 60 60 60 60 Algyő, Kastély kert u. (16)__________
110 110 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 Algyő, Óvoda (17)
110 110 110 80 80 80 80 60 80 80 80 60 60 60 60 60 60 Algyő, Csónak u. (18)
110 110 110 110 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 Algyő, Radnal u. (19)

Megjegyzés: A helyi „Ö” bérletjegy érvényes: Szeged-Tarján Víztorony tér-MOL Rt. központ közötti utazásra, továbbá helyközi 
bérletjeggyel az út részbeni fedezetére.
A megkülönböztető jelzéssel ellátott (Algyő felirat) helyi „ö ” bérletjegy a vonal teljes hosszán érvényes. (Helyi „Ö” bérletjegy: Szeged 
aut. összvonalas, kombinált, T/NY aut. összvonalas, kombinált.)
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A1GYŐI ÍRÓNŐ

Életmentők-sziVátültetés

Úgy lettem  újságíró, hogy 1968 kará
csonyának valamelyik előestéjén a szerencsém 
és Török Zoli barátom bevitt a Délmagyaror- 
szág szerkesztőségbe, ahol állást kínáltak a 
sportrovatban. Pofátlanul ez volt a válaszom: 
cigánymunkát nem vállalok. Persze megbán
tam ezt, s a következő év márciusától a laphoz 
szegődtem. Hivatásom lett a betűvetés és sze
relmem az írás. így lettem hát tollnok, de ho
gyan lett a 24 éves algyői írónő Kun Sándorné 
Tóth Zsuzsanna?

— Közép- és felsőfokú egészségnyújtási tanfo
lyamot végeztem, de a szakmában nem dolgoztam, 
csupán a kötelező gyakorlatokon vettem részt. Em
bereken segíteni a legnemesebb dolog. Ez adta a 
könyvemhez az alapötletet.

— Fogta magát, odaült az írógéphez és írt 
egy könyvet?

— Azért nem ilyen egyszerű a dolog. Iszo
nyúan nehéz betörni az irodalomba, mégis 
megpróbáltam, ezek szerint sikerült és tényleg 
odaültem az írógéphez. A téma adott volt, lel
kemben éreztem a könyvet, de sokáig nem ta
láltam kiadót, nem volt ajánló levelem sem, 
míg végül a kézirathoz Szentmihályi Szabó 
Péter pécsi egyetemi tanár írt véleményt. Ez 
segített, s ráakadtam Debrecenben a Tóth Ki
adó Kft.-re. Náluk jelent meg az első regé
nyem. Csodálatos érzés volt kezembe venni a 
saját könyvemet.

Szentmihályi Szabó Péter úr többek között 
így írt az akkor még Doktor úr című műről: 
„Kun Sándorné regénye igazi romantikus or
vosregény. A  könyv egy fiatal lelkiismeretes 
orvos, később kórházi mentőorvosról szól és a 
halálból visszahozott Eszternek a történetéről. 
Kun Sándorné munkája felkelti sokak érdek
lődését, ezért folytatásokban való közlésre az 
egészségügyi vagy hölgylapokban éppúgy el
képzelhető, mint könyv alakban való megjelen
tetése.” Ez volt hát az ajánló levél. Életmentők 
címmel 1998 tavaszán kiadatott a könyv 10 
ezer példányban.

— Miért szerepel angol néven Eszter?
— A kiadóm kérte, hogy tegyem át Angliába a 

történetet.
— Könyve megjelenése előtt hallottam Önt 

nyilatkozni a rádióban.
— Az más téma volt. Játékot akartam, akar

tunk csinálni, amelyben az elsősegélynyújtást ta
nulhatták volna a versenyzők. Sajnos Magyaror

szágon mindent a pénzre fognak. Egyszerűen 
nincs. Az anyagot mikrofilmre vettük, de pénz még 
mindig nincs.

— Említette, hogy ráakadt a debreceni 
kiadóra. Hogyan?

— Rengeteget kilincseltem, de kudarc kudarc 
hátán. Próbálkoztam Pécsen is és még sok helyen, 
de nem kellett a kézirat, s aztán Debrecenben 
végre elolvasták. A szerződés megkötése után már 
sokan kapkodtak az írásért, de Tóthék rendkívül 
becsületesek, s így a kéziratot nem adtam senki
nek, hiszen becsületért becsülettel tartozik min
denki. Én így vallom.

— Életmentők lett végül a cím. Életmentés 
és kórház folyik a televízió minden csapjából. 
Ez befolyásolta?

— Egyáltalán nem. Mi több, nem is érdekelt. 
A témám adott volt, a regény tartalma is más. Ez 
maga az élet a kemény valóságával.

— Hogyan fogadták a regényt a család
ban? A férjétől hallottam, hogy Ön szinte egész 
nap verte az írógépet. Az örökös kopogást mi
ként viselték az otthoniak?

— Hogyan fogadták? Kitörő örömmel. A 
másik kérdésére a válaszom: tényleg rengete
get kopogtam, de az nem zavart senkit. Kislá
nyom nyugodtan aludt, a férjem pedig tv-zett. 
Sokszor éjszaka jutott eszembe valami, felkel
tem és folytattam a munkát. Az éjszakai mű
szak ellen sem volt kifogás.

— Hogyan tovább?
— írok és tanulok, vagy tanulok és írok. 

Nem tudom, melyik a helyes sorrend. írom a 
második könyvemet és már csak néhány oldal 
hiányzik, de elrom lott az a fránya írógép. 
Emellett tanulok. Borsod megyében kereske
delmi szakmunkásképzőbe jártam, viszont azt 
kettétörte egy baleset. Most kereskedelm i 
technikumot végzek, elsős vagyok.

— Tudom, hogy Mezőkövesden született. 
Hogyan került Matyóföldről Algyőre?

— Egyszerű ez: férjhez mentem 6 évvel ezelőtt.
— Érettségi után a kereskedelmet választ

ja  vagy az irodalmat?
— Imádok írni, magamnak akarok bizo

nyítani, így hát az utóbbi lesz a munkám. Híres 
írónő akarok lenni.

— Mondta, hogy csak néhány oldal hiány
zik a második könyvéből. Az miről szól, mikor 
olvashatjuk?

— Bízom abban, hogy decemberben kapható 
lesz. A  témája a szívátültetés.

Ács S. Sándor
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A „ fociedző"  Válogatott atléta

Egy válogatott sportoló segíti az algyői labda
rúgókat. Ő Hajdú Sándor, aki atléta s így a futóe
dzéseket tartja. A fiatalember 32 éves és augusztus 
18-án a Budapesten rendezendő atlétikai Európa- 
bajnokságon indul a 4x400-as váltóban. Mondja 
ő: a foci nem csak futásból áll, de anélkül elkép
zelhetetlen a játék. A válogatott sportolóval a foci
pályán beszélgettem az atlétikáról.

—  Labdarúgókat edz, hol focizott?
— Sosem voltam labdarúgó, csupán imádom 

ezt a nagyszerű játékot. A 13 éves fiam viszont 
futballozik. Az Algyő volt kitűnő edzője, Terhes 
Pista trenírozta őt először.

—  Biztos már hogy indul az EB-n?
— Igen.
—  Mire számít?
— Kérdezhette volna úgy is, mire számítunk? 

Kovács Dusán, Milos Péter és Szél Tibor váltótár
saimmal úgy érezzük, hogy bekerülünk a döntőbe. 
Nagyszerű edzőnk, Orós Ferenc jól készített fel 
bennünket.

—  Rengeteget kell edzeniük. Ön Pesten él?
— Nem. Szegeden lakok, hetente 3-szor 

utazok a Népstadionba. A  költségeim et az 
OTSH fedezi.

—  Eddig milyen eredményeket értek el?
— 10-szer nyertünk a magyar bajnokságon és 

4-szer győztünk Európa-bajnokságon.
A beszélgetést megköszöntem, sok sikert kí

vántam és kívánok ezúton is az augusztusi konti
nensviadalon és Jövőre, a világbajnokságon.

Szezonzárás; Vereséggel

Befejeződött június 21 -én a Megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokság. Algyő a zárómérkőzésen 
Kiszombor együttesét fogadta és súlyos, 4:1 ará
nyú vereséget szenvedett, a tavaszi szezonban a 
harmadikat. Az edző nélküli társaság szárnyasze- 
getten vergődött az utolsó meccsen. Emlékezzünk 
azért a szépre, a nagyszerű szereplésre. Ősszel 11 
pontot szereztek és a 15. helyen végeztek, ta
vasszal pedig 31 pont az eredmény, ami a 11. 
helyre hozta fel a csapatot. Az algyői együttes 
9-szer nyert, 4-szer döntetlent játszott és 3-szor 
szenvedett vereséget. Végeredményben kitűnően 
szerepelt a csapat, a gólkirály 8 találattal Kiss 
Balázs lett.

A. s.

Az Alqyői SpoRTköR 

STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁGOT
RENdEZ 1 9 9 8 .  július 1 8 'Á N , SZOMbATON

9 ÓRAÍ kEzdETTEl A SpORTpÁlyÁN. NEVEZÉS 

A hElySZÍNEN, VAqy e IŐZETESEN A SpORTpÁ'

lyÁN BAloqk Istvánnál 

Nevezésí díj: 2 5 0  Ft/fő.

A z  A lq y ő i SpoRTköR 1 9 9 8 "b A N  is 

MEqRENdEzi a z  ím m á r  InAqyoiviÁNyos 

LÁBTENISZBAJNOKSÁGÁT. 
IdEjE: 1 9 9 8 .  július 2 5 . 9  ó r a . 

HElyE: A lq y ő i s p o r tte Ie p , TENiszpÁlyÁk. 

N evezés : a  InElyszÍNEN, VAqy e Iő zetesen  

a  spoRTpÁlyÁN, BAloqh Is tv á n n á I. 

N evezésí d íj: 2 5 0  Ft/fő.

MÍNdENkÍT SZERETTEI VÁRUNk!

PÁL1/AAVATÓ
Az Algyői Sportkör 1998. augusztus 2-án, va

sárnap 10 órai kezdettel egész napos pályaadatát 
rendez a sporttelep új labdarúgópályáján.

A programból: labdarúgótorna 4 csapat rész
vételével; öregflúk-mérkőzés; tombola; 11-esrúgó- 
verseny; sörsátor, büfé; vurstli

A  részletes programról időben tájékoztatjuk a 
tisztelt közönséget. Jó szurkolást, kellemes szóra
kozást!

Vállalkozók, kereskedők figyelem!
Az algyői sporttelepen elkészült és augusztus 

2-án átadásra kerül az új labdarúgópálya, mely
nek kerítésén lehetőség van hirdetési felületek 
kialakítására. Kérünk mindenkit, aki ezzel a lehe
tőséggel élni kíván, Jelezze igényét Beck Gábornál 
a 267-225-ös telefonszámon.

A sportkör ezetősége
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Helyesbítés

Az előző havi Hírmondóban a házigondozó 
szolgálat telefonszáma hibásan jelent meg.
A házigondozó szolgálat helyes telefonszá
ma: 267-048. A hibásan megadott telefon
szám tulajdonosától ezúton szeretnénk elné
zést kérni.

Veres Katalin
klubvezető

A Szent Anna búcsú templomi programjai

Július 24-én, pénteken 18 árakor
Zene és énekkar és kulturális műsorest Lajos 

István zenetanár vezetésével, a Dugonics Gimnázi
um, a Karolina Iskola, és a Szent Gellért kórus lép 
fel T. Kiss Gabriella vezetésével.

Július 25-én, szombaton 18 érakor 
Effata együttes zenél 

Július 26-án, Vasárnap
8 órakor: Háziasszonyok szentmiséje.
Zenei rész Farkas Klára vezetésével.
10 órakor: Ünnepi szentmise és körmenet 

Fudala István újszegedi plébános vezetésével. Éne
kel a Szent Gellért Kórus.

Mindenkit szeretettel Várunk.
Kardos Mihály

plébános

Értesítjük Tisztelt Olvasóinkat, 
hogy augusztus hónapban 

nem jelenik meg 
az Algyői Hírmondó.

Szerkesztőség

1 éves sárga tojótyúkok kiárusítását megkezdtük. 
Érdeklődni: Molnár János, Kócsag u. 3. Telefon: 
268-500

ELADÓ! LEHEL hűtőszekrény 120 literes, 3 éves, 
1 évet használt, kitűnő állapotban.
Irányár: 25 000 Ft. Érdeklődni: Pataki László, 
Algyő, Bartók B. u. 80. II/7.

r tXnyatejes Világnap 
199 S. július 31-én 
az fllgyöi rFalufiázban 
1 4 ,  órai kezdettel

Program

• term észetesei arvyatejjel
• fo gam zásgá tlá s  szoptatás  

alatt
• -filmvetítés:

„íí-let a  méhen bel ül"
• termékkóstolás arvyatej-el-

választást serkentő teákból
Minden érdeklődőt szerette! Várunk! |

^  védőnők

FIGYELEM!

Olcsó, jó ÁllApOTÚ 

bAlÁs qyERMEkRuhÁk l<AphATÓk 

6 éves komq:

P l . :  NAdRÁq, TÍpEqŐ, pulÓVER, 

dzsEki, sApkA, szokNyA síb .

V aJ*NÁNÉ M AR qiT

Alqyő, CsÁisqó u. 6.



Iskolai hírek
1998. Június 13-án 9 órakor került sor a nyol

cadik osztályosok ballagási ünnepségére. A megható 
eseményt tanévzáró követte a fehér Iskola udvarán. 
Iván Zsuzsanna igazgatónő beszédében összefoglalta 
az év eredményeit, Jutalmat adott át a tanulmányi 
és egyéb területen kimagasló eredményt elért tanu
lóknak.

Az 1997/97. évi tanévben 41 -en lettek kitűnő 
tanulók. Az Iskolai átlag 3,9. Két tanulót utasítottak 
évfolyamismétlésre, nyolcán javítóvizsgát tehetnek. 
235 a tantárgyi és nevelőtestületi dicséretek száma 
összesen. Két tanuló ért el nyolc éven keresztül ki' 
emelkedő tanulmányi eredményt. Molnár Csilla és 
Kerekes Tímea.

A JAM vállalkozói ismeretek szakkör tanulói si
keres vizsgát tettek, melyről angol-magyar nyelvű 
diplomát kaptak.

A Büfé működése sikeres volt, a bevétel részben 
fedezte a működtető 7/b osztály kirándulásának költ
ségeit.

A 8. osztályosok közül mindenki felvételt nyert 
középiskolába vagy szakmunkásképzőbe.

Az Algyői Általános Iskola Alapítvány kuratóri
umának elnöke, Molnár Jánosné lemondott tisztsé
géről. Iván Zsuzsanna igazgatónő ajándékkal köszön
te meg áldozatos munkáját. A kuratórium új elnökéül 
Elekesné Meszesén Katalint választották.

A ballagás és a tanévzáró hangosításáért köszö
netét fejezi ki az Iskola vezetése a Faluháznak.

A NETT1 ABC egész éves segítségét a Büfé mű
ködtetésében és a rendezvények lebonyolításában na
gyon köszöni az Általános Iskola és az Alapítvány is.

BÜSZKÉLKEDŐ
Az ötpróba összetett atlétikai csapatverseny or

szágos döntőjén az Algyői Általános Iskola tanulói 
képviselték Csongrád megyét. Budapesten is szép 
teljesítményt nyújtottak a fiúk, a középmezőnyben 
végeztek.

A csapat tagjai: Kiss Szabolcs, Fábián Zoltán, 
Kovács Péter, Sebők Ferenc, Horgosi Zsolt, Udvari 
Péter. Felkészítő tanáruk: Ficsór Barnabás.

Spanyolországban a Nemzetközi diákolimpián 
Fekete Erzsébet súlylökésben II. helyezést 
ért el.

Berek Ágota

— Erzsiké, tavaly ekkor tájt rendezték Görög
országban a diákolimpiát, melyen 4. helyezést értél 
el. Most milyen eredménnyel jutottál el a dobogó 
II. fokáig?

— Elmaradtam az eddigi legjobb eredményem
től, ha azt meglököm, aranyérmes lehettem volna, 
így 12 m 16 cm-el egy szlovén sportoló lett az első. 
En 11 m 66 cm-t löktem, ami azért volt, mert 
sokáig fájt a vállam és edzéseket kellett kihagyni.

— Milyen sportágakban rendeznek nemzetkö
zi diákolimpiát?

— A klasszikus atlétikai számok mellett az 
úszás és a tenisz az, amivel nevezni lehet. A súly- 
lökésen kívül indultam a 4x100 m-es váltófutás
ban is, sajnos itt rossz váltás miatt nem értünk el 
eredményt.

— Most voltál nyolcadikos, hallom a ballagási 
ünnepséged a verseny miatt 1 hetet késett. Mik a 
terveid, melyik iskolában folytatod a tanul
mányaidat?

— A Gábor Dénes gimnázium közlekedési sza
kára vettek fel. A tanulás miatt azonban az edzé
seket nem szeretném abbahagyni. Továbbra is tag
ja  maradok a SZVSE sportegyesületnek, ahol Kéri 
Ferenc az edzőm.

— Mi volt alegszebb élményed Spanyolországból?
— A három napig tartó odautazás, a három 

napos verseny és a három napig tartó visszaút egy 
kicsit elfárasztott. Spanyolország nagyon szép volt, 
Barcelona gyönyörű város, mégis a legnagyobb él
ményt az Jelentette, amikor felállhattam a dobogóra. 
Görögország óta erre készültem. Csodálatos volt.

— Erzsiké, nekünk nagy örömet jelent, hogy 
ismerhetünk egy ilyen kiváló kis emberkét mint 
amilyen te vagy, sok sikert és kitartást kívánunk a 
további munkádhoz.

Igaz, hogy Fekete Erzsiké nem az Algyői Sport
egyesület tagja, de úgy érzem, valamit tenni lehet
ne a további fejlődése érdekében. Ajánlom figyel
mébe az illetékeseknek.

Molnárné Vida Zsuzsa

A diákolimpia II. helyezettje
Idén a spanyolországi Logronó adott 

otthont a nemzetközi diákolimpiának. A 
három napos versenysorozatban 25 or
szág 37 városából gyűltek össze a sporto
lók. Magyarországot az idén Sopron— 
Szombathely—Szeged képviselte. A 16 
szegedi sportoló között volt Fekete Erzsi
ké, az Algyői Általános Iskola 8. osztályos 
tanulója.

JÚLIUS I



<D r .  M o ln á r M á r ia

csecsemő- és gyermekszakorvos 
rendelési ideje 

Július 1-3-ig
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

8-12 óráig 

8-11 óráig 

13-16 óráig 

8-10 óráig 

8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtök 1030-14 óráig

Július 6-31-ig
hétfő 8-10 óráig

kedd 8-10 óráig

szerda 13-15 óráig

csütörtök 8-10 óráig

péntek 8-10 óráig

Csecsemőtanácsadás: 
csütörtök 10-12 óráig

Könyvtári hírek

ÉRTEsÍTjük oIvasóínI<at, ho q y 

köNyvTÁRUNk 1 9 9 8 . AuquszTus 10 - t ő I  

AuquszTus 2 0 - iq  szAbAdsÁq míatt zárva  

TART. NyÍTÁS: AUqUSZTUS 24 'Él\l, hÉTfŐN 

fÉl 1 0  ÓRAkoR.

+
A ár. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt

+

dn. TótIi Máría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1998. július Ihaví rencJeIése

+

01— 03-ig 1230— :

06— 10-ig 0730— :

13— 17-ig 1230— :

20— 24-ig 0 7 30— ;

27— 31-ig 1230— :

r

Háziorvosok július hari 
rendelési ideje

Július 01—03-ig
8— 1230 óráig: dr. Őst Ibolya

13_ 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 06— 10-ig
8— 1230 óráig:

13— 17'
dr. Zaránd Rózsa 

30 óráig: dr. Őst Ibolya

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

Július 20—24-ig
13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 27—31-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Július 13-tól dr. Ősi Ibolya 
szabadságon van, betegeit 
dr. Zaránd Rózsa látja el.

+

n



Nincs ideje? Nincs beszerzője? Nincs gépkocsija? Kévé 
Segít Önnek a MARY-MARY Ü Z L E T H /

Nyitva: hétfőtől péntekig 8 - 1 2  óráig, 1 4 - 1 8  óráig 
szombaton 8 - 1 2  óráig ------- —  —-- -----------

y L L Q y ő  \ hkwy-Majy ÜzletPáz Kft. Algyő 

%asté[y!(ert u. 49 . szám aCatt /

KÍNÁLATUNK:

s az információja?
ÍZ

Ágynemű 1461 Ft-tól 3599 Ft-ig Vázák 459 Ft-tól 1649 Ft-ig
Lepedő 1233 Ft-tól 2111 Ft-ig Hamutartók 299 Ft-tól 405 Ft-ig
Asztalterítő 1136 Ft-tól 2922 Ft-ig Poharak 42 Ft-tól
Paplan 3461 Ft-tól 4533 Ft-ig Étkészletek 4200 Ft-tól 8999 Ft-ig
Párna 2259 Ft-tól 2598 Ft-ig Jénai edények 1266 Ft-tóll699 Ft-ig
Pléd 3900 Ft-tól 5985 Ft-ig Kávéskészlet 1733 Ft-tól 2599 Ft-ig
Útitakaró 1299 Ft Kaspók 1287 Ft
Törölköző 569 Ft-tól 2111 Ft-ig Evőeszközkészlet 4859 Ft-tól 3884 Ft-ig
Törölköző szett (7 db-os) 3884 Ft-tól 4046 Ft-ig Vasalók 5184 Ft-tól
Plüss női köntös 7312 Ft fényképezőgépek 999 Ft-tól 7990 Ft-ig
Plüss férfi köntös 6900 Ft Telefonok 2990 Ft-tól 4190 Ft-ig
Női fürdőruha 1820 Ft-tól 4800 Ft-ig Kávéfőzők 1459 Ft-tól 8639 Ft-ig
Melltartó 1391 Ft-tól 3900 Ft-ig Edénygarnitúra 3919 Ft-tól 6790 Ft-ig
Női fehérnemű 150 Ft-tól 4300 Ft-ig Órák 1990 Ft-tól 3250 Ft-ig
Férfiing 999 Ft-tól 3900 Ft-ig Tálcák 419 Ft-tól 1170 Ft-ig
Női toppok, blúzok 999 Ft-tól 3599 Ft-ig Ételhordók 618 Ft-tól 780 Ft-ig
Gyermek színes pólók 249 Ft-tól 999 Ft-ig Kerti asztal (műanyag) 3132 Ft-tól 4537 Ft-ig
Unisex pólók 420 Ft-tól 3899 Ft-ig Kerti szék (műanyag) 1133 Ft-tól 1629 Ft-ig
Zoknik 125 Ft-tól 195 Ft-ig Porszívók 12999 Ft
Harisnyanadrágok 125 Ft-tól 480 Ft-ig Kenyértartók 2199 Ft
Sportcipők (férfi és női) 3319 Ft-tól 3419 Ft-ig Szennyestartó 2110 Ft
Női szandálok 2599 Ft-tól 4875 Ft-ig Hűtőtáskák 1690 Ft
Női dpők, papucsok 648 Ft-tól 4500 Ft-ig Műanyagedények 124 Ft-tól 616 Ft-ig
Gyermek dpők 1462 Ft-tól 5400 Ft-ifc Gyertyák 68 Ft-tól 168 Ft-ig
Gyermek dpők, papucsok 350 Ft-tól 4499 Ft-ig Tésztanyújtógép 6990 Ft
Viaszos vászon (140 cm) 1170 Ft/m Süteményes mérleg 1609 Ft-tól 1990 Ft-ig
Szúnyogháló (120-150 cm) 260 Ft-tól 420 Ft-ig Gyermek bili 244 Ft-tól 528 Ft-ig

Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Algyői Hírmondó e 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 L ászióné, Kis Mlhályné, Zomborl Móni. Vlgh Qabrlella 
Levélcím: 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a Kr«.. Nyomdájában, 800 példányban.


