
A HELY! ÖMKORMÁNYZAT LAPJA

Tisztelt Választópolgárok!
Az 1998. október 18-i Választáson 
polgármesterjelöltként indul:

Molnár Mihály, 
dr. Piri József,
Vidács János

Képviselőjelöltek:
Árnyas Gabriella független
Árnyas Rózsa független
Bakos András független
Bakos József független
Beck Gábor független
Beke Sándor Tamás független
Borbély János független
Csűri Sándor független
Dr. Gonda János független
Dr. Gubacsi Ede FKGP
Dr. Gubacsi Enikő független
Herczeg József független
Juhász István FKGP
Juhász Sándor független
Karsai Lászlóné független
Kiss Róbert független
Molnár Mihály független
Molnárné Vida Zsuzsanna független
Németh János FKGP
Pálföldi Mártonné független
Patai Pál FKGP
Vidács László FKGP
Zsoldos Zoltán független

A képviselőjelöltek közül kell kiválasztani 
azt a 13 főt, akit alkalmasnak tartanaik arra, 
hogy a település lakóit képviselje az elkövet
kezendő 4 évben. A választáskor lehetőleg 
mindenki vigye magával a „kopogtató” cédu
lát. Ha ezt nem találja, a személyi igazolvá
nyát, illetőleg olyan okmányát, mellyel sze
mélyazonosságát igazolni tudja.

Algyő Községben, mivel itt kisebbségi ön- 
kormányzati választást nem kezdeményeztek, 
mindenki 3 féle szavazólapot fog kézhez- 
kapni.
Szavazatát leadhatja:

1. a polgármesterjelöltre
2. a 13 képviselőjelöltre
3. a megyei önkormányzatban 

jelöltet indító szervezetre.

A szavazás reggel 6 órakor kezdődik, és 19 
óráig tart.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Rá
kóczi telepről—Nagyfáról autóbuszt indítunk, 
hogy a szavazóhelyiség megközelítése az ott 
élőknek se okozzon gondot.

Kérünk mindenkit, hogy éljen törvény biz
tosította jogával.

Akinek a választással kapcsolatban kér
dése van, keresse meg hivatalunkat személye
sen vagy telefonon, készséggel adunk tájékoz
tatást.

Kiss Andrásáé
Jegyző
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Önkormányzati hírek
1997. október 28-án tíz település létrehozta a 

PUSZTASZERI TÁJVÉDELMI KÖRZETÉRT ÖN- 
KORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI EGYE
SÜLET.

Az egyesület tagjai a megjelölt települések 
képviselő-testületei. Az önállóvá vált önkormány
zatunk nem tartozik olyan kistérségi civil szerve
zethez, amely a települési érdekképviseletet ellátná 
és segítséget nyújtana a településfejlesztési felada
tok ellátásában.

A településfejlesztéssel kapcsolatos Jövőbeni 
feladatok ellátása a különféle pályázatok benyúj
tása és kedvező elbírálása érdekében Indokolttá 
vált az egyesülethez való csatlakozás. Különös te
kintettel arra, hogy Algyő Község közigazgatási 
területének egy része a Pusztaszeri Tájvédelmi Kör
zethez tartozik. Az Egyesülethez tartozás feltételei 
biztosítottak és az egyesületi tagság pedig a Jövő
ben nem zárja ki a más térségi szervezethez való 
esetleges csatlakozást. Algyő Község Képviselő-tes- 
tülete megismerte az egyesület alapszabályát, 
csatlakozott az alapító településekhez: Balástya, 
Baks, Csanytelek, Dóc, Felgyő, Kistelek, Ópusz
taszer, Pusztaszer, Sándorfalva, Szatymaz. Az 
Egyesület így önálló szervezetként indíthat Jelöltet 
a Megyei Önkormányzatba, ahol a települések pol
gármesterei kapnak képviseletet.

□ □ □
Elkészült az Algyői Általános Iskola oktatási- 

nevelési programja. Azt az Iskola tantestülete Jóvá
hagyta. A Közoktatási törvény szerint szakértői 
véleményre támaszkodva, a képviselő-testület el
fogadta a programot, s egyben biztosította az ok- 
tatási-nevelési feladatokhoz az anyagi feltételeket.

□ □ □
Algyő község önállóvá válását követően a két 

önkormányzat között megkezdődtek a tényleges 
vagyonátadáshoz szükséges előkészítő tárgyalá
sok. A tárgyalások eredményeként a belterületi 
vagyon egy része szakaszosan, de már átkerült az 
Önkormányzathoz.

Ennek értelmében az Önkormányzatnak rende
letben kell szabályozni a vagyon feletti gondoskodást. 
Ezt alkotta meg a szeptember 25-1 ülésén a testület.

□ □ □
Szilárd települési hulladék gyűjtésére, szállí

tására és ártalmatlanítására vonatkozó pályázati 
felhívás Jelent meg a közelmúltban a megyei napi
lapokban. Az Algyői képviselő-testület döntésének

megfelelően a Polgármesteri Hivatal megpályáztat
ja  ezt a szolgáltatást, annak ellenére, hogy ez az 
ellátás jelenleg is biztosított a településen. A „mi
ért” kérdésre a magyarázat prózai: a vonatkozó 
törvény szerint azt a hulladék- szállítási szolgálta
tást lehet kötelezővé tenni a lakosságnak, amely 
ellátására az Önkormányzat pályázat útján kere
sett szolgáltatót (ugyanez vonatkozik a szippantott 
szennyvízre valamint a kéményseprésre is). Ter
mészetesen Önkormányzatunknak továbbra is az 
a célja, hogy az Algyőn keletkező hulladék a jog
szabálynak megfelelően kerüljön ártalmatlanítás
ra, ne szaporodjanak az utak mentén, erdők szélén 
még Jelenleg is található Illegális szemétlerakók, s 
közterületeink, útjaink továbbra is tiszták, rende
zettek legyenek. Nyilvánvaló, hogy a pályázat nyer
tese csak olyan szervezet lehet, amely jó színvona
lú szolgáltatást biztosít, s rendelkezik engedélye
zett lerakóval (egy ilyen létesítmény befogadó nyi
latkozatával).

Nem elképzelhetetlen tehát az, hogy a szolgál
tatást továbbra Is a Jelenlegi szolgáltató biztosítja, 
ám a pályázat eredményeképpen lehetőség nyűik 
a település adottságait figyelembe vevő, a Jelenlegi 
piaci viszonyoknak megfelelő szerződéses feltéte
lek kialakítására.

□  □  □

1998. október 1 -jétől Vidács Sándor személyé
ben megtörtént az első mezőőr kinevezése.

□  □  □

Befejezéséhez közeledik az egészségügy átvé
tele. Várhatóan a novemberi számunkban már 
bővebb információval szolgálhatunk.

Összeállította: Molnámé Vida Zsuzsa

Röviden a szeptember 3~i 
Lakossági Fórumról

A Fórumot megnyitotta dr. Piri József, Algyő 
Község polgármestere. Elmondta az önkormányzat 
működését, a hivatal kiépítését. A Hivatal 14 fővel 
dolgozik, ez a szám azonban alulmúlja az ideális 
létszámot. A faluban minden államigazgatási felada
tot szakember lát el. A község aktualizált költségve
tése 350 000 000 Ft (ennyi az összbevétel), ebből a 
helyi adó 200 000 000 Ft. Az öröklött vagyontárgyak 
a DÉMÁSZ, DÉGÁZ és Heliomed részvények 
15-18 000 000 Ft értékben.
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A község te(epü(és-üzemetteté>ií/e( kapcsolatos felada
tok megoldási lehetőségei

• A falu csatornázásához kért pályázat siker
telen volt, ezért az erre szánt összeget elkü
lönítve kezeli az önkormányzat a jövő évi 
kivitelezéshez.

• Az Ivóvíz szolgáltatást továbbra is szegedi 
cégek végzik.

• Algyő közvilágítása nagy mértékben elavult, 
nem felel meg az igényeknek. Ez a szolgálta
tás a falunak 500 000 Ft-jába kerül havonta. 
(6 db új lámpatest került felszerelésre.)

• A szemétszállítást továbbra is a Városgaz
dálkodás végzi, az Önkormányzat egy új 
pályázat kiírásával próbálja ennek költsége
it csökkenteni.

• A szippantást egy deszkl vállalkozó végzi a 
falu területén, 300 Ft/m3.

• Az önkormányzat vállalt kötelezettsége sze
rint 25 000 000 Ft-tal finanszírozza a zavar
talan autóbusz-közlekedést.

• Hat alkalommal történt szúnyogirtás ebben 
az évben.

• Hulladékgazdálkodás lehetőségei.
• Három mezőőr áll szolgálatban a külterüle

teken, ezzel Is védve a magántulajdont.
• A rendőrség három tagja teljesít szolgálatot 

a faluban.
• A csatornabekötéshez nyújt támogatást az 

önkormányzat, érdeklődni a hivatalban le
het.

További fejlesztési feladatok
• A Bartók Béla utcai buszmegálló és még két 

esőbeálló kivitelezése, melyekre az ajánla
tok bekérése megtörtént.

• Az önkormányzat megvásárolta a volt Helio- 
med gyógyszertári épületet és egy közösségi 
edzőtermet létesítettek a lakosság számára.

• Készült egy településszerkezeti terv, amely
hez várják a lakosság véleményét. A terv 
megtekinthető a hivatalban.

• A MÓL tulajdonát képező területek megvásá
rolhatóvá váltak az önkormányzat részére. 
Ezzel kapcsolatban későbbi döntés várható.

• A lakosság kérésére szükségessé vált egy 
megálló kialakítása a 47-es út mellett, a 
Köntös cukrászdánál és a Téglás utcai ke
reszteződésben egy lámparendszer kiépíté
se a biztonságosabb közlekedés miatt.

• Ez évben 6 500 000 Ft került kifizetésre 
lakásvásárlási, illetve -építési támogatás
ként.

Kolonics Erika

Iskolai in formáció
Szeptemberben történt
Szeptember 17-én rendhagyó irodalomórán 

vettek részt tanulóink. Az 5-6. osztályosok Petőfi
ről, a 7-8. évfolyamosok a dráma kialakulásáról 
láthattak színvonalas műsort Tomanek Gábor és 
Nagy Erika tolmácsolásában.

Szeptember 19-én 30 tanulónk Indult a SAM
SUNG futóversenyen Szegeden.

Az új tanévben a 7. osztályos tanulók számára 
heti egy órában matematikából nívócsoportos ok
tatást vezettünk be pedagógiai programunknak 
megfelelően.

Differenciált foglalkozásokat tartunk még — 
korrepetálást, Illetve tehetséggondozást — vala
mennyi korosztály számára délutánonként anya
nyelvből, matematikából és Idegen nyelvből.

Hagyományainkat követve a 4H keretében 
Idén is készülünk a karácsonyi vásárra, és ebben 
a tanévben is tanulhatnak nyolcadikosaink alap
fokú vállalkozási ismereteket a JAM szakkör kere
tében.

A délutáni elfoglaltságok körét gazdagítja az 
1-3. osztályos tanulók számára Is beinduló angol 
és német előkészítő szakkör, angolt heti kettő, 
németet heti egy órában tanulhatnak a gyerekek.

Intézményünk ismét otthont nyújt a PRO MU- 
SICA zeneiskola hangszeres foglalkozásai számá
ra. Örömünkre szolgál, hogy ettől már szintetizá
toron is tanulhatnak az érdeklődők. Folytatódik a 
számítástechnika-oktatás, felnőttek és gyerekek 
számára, a Sípos Magániskola szervezésében a 
Fehér Iskolában.

Tanulóink szülei önzetlen segítségükkel sokat 
tesznek Iskolánk szépítéséért. Külön szeretnénk 
köszönetét mondani Rácz István, Kovács László és 
Beloval Barnabás szülőknek, akik a nyáron szé
pen felújított alsó tagozatos Iskolában a tanulói 
öltözőpadok lefestésével még szebbé, barátságo
sabbá tették az épületet. Köszönet Illeti Grodiczki 
István és Radics Balázs szülőket, akik kerti búto
rokhoz való fát ajándékoztak és szállítottak isko
lánkba.

A PRO SZALTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató 
BT. Vezetője, Szűcs Mátyásné 56 400 Ft-tal támo
gatta iskolánk alapítványát, nagylelkű segítségét 
ezúton köszönjük.

Októberi program
Október elején a tornacsarnok megnyitására 

kerül sor.
Október 22-én, az 1956-os forradalom hőseire 

emlékezünk a Faluházban megtartandó ünnepé
lyünkön. Janek Erzsébet

Janek Erzsébet



A második Világháború 
algyői áldozatai

Dr. Kanyó Ferenc ny. főiskolád tanár, a törté
nelemtudomány kandidátusa, nyugdíjasként a 
Csongrád Megyei Levéltár munkatársa, évek óta 
foglalkozik a két világháború szegedi vonatkozású 
eseményeivel, a szegediek és környékbeliek szere
pével. 1996-ban kiadta A második világháború 
szegedi hősei és áldozatai, és Klskundorozsma 
halottal a második világháborúban című könyvelt. 
(Az elsőt Dunalné Bognár Júlia közreműködésé
vel.) Mindkettő történeti áttekintést nyújt a szege
diek, dorozsmaiak részvételéről a világháborúban, 
majd a terjedelem nagyobbik részében levéltári és 
egyéb források alapján betűrendben fölsorolja az 
elesett, eltűnt, fogolytáborban, deportálásban el
pusztult szegedi és dorozsmai katonákat, leventé
ket, polgári áldozatokat.

Az alanti névsort azzal a kéréssel közli, 
hogy bárki, aki az itt szereplők — főként az 
adathiányos — neveknél életrajzi adatokat tud 
közölni, vagy aki újabb nevekkel tud szolgálni, 
ezt szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalban a 
titkárságon vagy a gyógyszertárban leadni. 
(Rövidítések: * = neve az emléktáblán, P = polgári 
áldozat, AH = adathiányok)

1. Ábrahám Mátyás, 2. Angyal László *, 
3. Antal István *, 4. Antal Pál AH*, 5. Bakó 
Sándor P, 6. Bakó Mátyás AH*. 7. Bakos 
Antal, 8. Bakos Mihály *, 9. Bakos Mihály 
AH, 10. Balázs Jánosné Goldstein Ilona, 11. 
Bálint János *, 12. Baráth József AH*, 13. 
Belovai János *, 14. Belovai József AH*, 15. 
Bencsó Zs. András P, 16. IfJ. Biczók Antal *, 
17. Biczók Dezső P*. 18. Birkás Lajos, 19. 
Boros Mihály AH*, 20. Bukovics Lajos AH*, 
21. Boldizsár András *, 22. Burányi János*, 
23. Bús István *, 24. Czirok Ambrus AH*, 
25. Czirok András AH*, 26. Czirok Ede AH*, 
27. Czirok János AH*P, 28. Czirok János 
AH*P, 29. Czirok János AH*P, 30. Czirok 
Lajos *P, 31. Czirok Márton *, 32. Czirok 
Pál*, 33. Détár Antal *, 34. Dómján János, 
35. Domonkos Pál, 36. Farkas Mihály AH*. 
37. Gáspár Lajos, 38. Győrfi Ferenc, 39. 
Győrfl Imre AH*, 40. Győrfi István *, 41. 
Győrfi János *, 42. Hanák Károly AH*, 43. 
Hegyi Antal *P, 44. Hegyi Balázs *, 45. Hegyi 
János AH*, 46. Herke József *P, 47. Herceg 
Imre, 48. Ismeretlen m. katona, 49. Isme

retlen m. katona, 50. Kecskeméti István *P, 
51. Kis István *, 52. Kiss Bálint *AH, 53. 
Kiss Imre -AH, 54. Kiss Lóránt *P, 55. Kiss 
Mihály * (doni hh), 56. Kiss Mihály *AH, 57. 
Kiss Sándor AH, 58. Kókay Béláné P, 59. 
Kovács Sándor *, 60. Kovácsházi Mihály 
*AH, 61. Kurkó János, 62. Lakatos Antal *, 
63. Lakatos Mihály *, 64. Lakatos Sándor *, 
65. Lakatos Sándor *, 66. Lele Dezső *AH, 
67. Lele János *, 68. Lele József *, 69. 
Matuszka István *AH, 70. Mészáros Albert*, 
71. Mészáros András *, 72. Mészáros Ba
lázs*, 73. Mészáros Mihály ?, 74. Molnár 
Pál, 75. ifj. D. Nagy Ferenc *, 76. D. Nagy 
Ferenc *, 77. Nagy Berta Péter *AH, 78. 
Nagy Hajdú Sándor AH, 79. Nagy Lajos *P, 
80. Nagy László, 81. Németh János, 82. 
Németh Mihály *, 83. Olasz Ferenc *, 84. 
Pállnkó Gyula *P, 85. Papp József *AH, 86. 
Pataki Gergely, 87. Pataki István *AH, 88. 
Pataki István P, 89. ifj. Pataki Mihály *, 90. 
Podonyi András, 91. Radics Lajos *, 92. 
Rekedt Nagy János, 93. Rovó József *, 94. 
Sarnyai János *, 95. Simon Sándor *AH, 96. 
Süli István *, 97. Süli Urbán János P, 98. 
Süli Urbán Lajos *P, 99. Süli Mihály *, 100. 
Süli Zakar Mihály *AH, 101. Süli Zoltán *, 
102. Szabó András, 103. Szabó György *, 
104. Szabó János, 105. Szabó Sándor, 106. 
Székesi Mihály *AH, 107. Széü Albert *, 108. 
Szél Pál *, 109. Szemerédi András, 110. 
Szilágyi György P, 111. Szilágyi Györgyné, 
112. Szűcs József, 113. Takács István *, 
114. Takács József *, 115. Takács Zoltán, 
116. Tari Zakar János *, 117. Terhes And
rás *, 118. Terhes András György *, 119. 
Terhes Sándor*P, 120. Tombác Mihály, 121. 
Tóth András *AH, 122. Tóth Ferenc *AH, 
123. Tóth István, 124. Tóth István, 125. 
Tóth János *, 126. Tóth János, 127. Tóth 
Buzder József*, 128. Tóth Pál *P, 129. Tóth 
Szilveszter *AH, 130. Tőgyi Károly, 131. Tö
rök Mihály *, 132. Udvari György *AH, 133. 
Ungi Sándor ?, 134. Üllei Kovács András 
*AH, 135. Vámos Mihály, 136. Vaspöri End
re, 137. Varga István, 138. Varga Károly 
*AH, 139. Várszegi Sándor *, 140. Vidács 
József * (an.: Becsei Éva), 141. Vidács Jó 
zsef (an.: Csányi Anna), 142. Vidács Mihály 
*AH.



Gazdakör hírei
Közeleg, vagy talán már Itt is van a kuko- 

rica-betakarítás ideje. Egy-két inform ációt 
szeretnék közreadni, mely az aratás közvetlen 
hozzátartozója. Az idén sem tudjuk elkerülni, 
hogy a learatott, morzsolt kukoricát ne kelljen 
szárítani a biztonságos eltarthatóság miatt, 
hisz 13%-os víztartalom felett nem ajánlott 
nagy tömegű tárolása. Ha szárítunk, akkor pe
dig Algyő közvetlen környezetében két szárító 
jöhet számításba.

Az egyik a Karotin Kft., a volt Felszabadu
lás tsz szárítója, amely 30% -os víztartalomig 
250 Ft/q+ÁFA, azaz 280 Ft/q árért száríta
nak. Ha 30% fölött van a víztartalom, akkor 
jön még rá költség, de a mai hibridkukoricára 
már nem Jellemző az e feletti víztartalom.

Ennél a szárítónál egyetlen megkötés van, 
mégpedig a bevitt kukoricát — tárolókapacitás 
hiányában — még aznap el kell szállítani. A másik 
szárító pedig a Rákóczi Mgtsz tulajdonában a tápéi 
Réten található, ahol a következőképpen alakul a 
szárítás díja. Ha csak tisztítani kell a kukoricát, 
akkor 140 Ft/q + ÁFA árat kell fizetni 13% nedves
ségnél, de ha ennél magasabb víztartalmú a kuko
rica, akkor vízszázalékonként 24 Ft/q + ÁFA-t kell 
fizetni, de itt sem tudják tárolni, mert nincs táro
lókapacitás Jelen pillanatban.

Algyő Szegedtől különválásának évforduló
ja , amely október 1., zászlóavatás és -szente
lés volt az algyői templomban. Az Algyő zászlót 
az Algyői Gazdakör is, több más szervezettel 
együtt szalagozta fel. A szalag fehér alapon 
zöld felirattal — Algyői Gazdakör — és a Gaz
dakör jelképével, a kézfogást ábrázoló hímzés
sel került a zászló rúdjára.

Ezúton szeretném megköszönni a feliratot 
elkészítő Szűcs Szilveszternek és aki mindezt 
kihímezte, Kónyáné Zombori Erzsébetnek.

Következő témánk a közös term eltetés, 
ugyanis többen érdeklődnek a napraforgó-ter
melése iránt. Ezért, kérem azokat a földtulaj
donosokat, akik 1999. évben olajnapraforgót 
termelnének, Jelentkezzenek Juhász Istvánnál 
a Piactéri tápboltban.

A november 20-ra tervezett Gazdaköri gyűlé
sen egy napraforgó termeltető lesz a vendégünk, 
aki elmondja, hogy mit tudnak nyújtani a terme
lőnek, és mennyi a jövedelmezőség a napraforgó 
esetében. A kérdésekre megkapjuk a válaszokat 
november 20-án a Faluházban, melyre mindenkit 
szeretettel vár a Gazdaköri vezetőség.

Juhász István

Olvasói tevét
Kellemes meglepetés ért minket, algyői 

anyukákat — és rajtunk kívül még sok kis
gyermeket — amikor séta közben megpillan
tottuk a Faluház előtt az ügyesség- és kész
ségfejlesztő Játékokat. Rengeteg gyereket von
zott oda a sok újdonság, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Nagy örömet szereztek a szervezők a 
falu gyerekeinek az új játékokkal. Vélemé
nyünk szerint nagy lenne az igény ezekre a 
szép és hasznos Játékokra. Sajnálatos módon 
ezt csak pár napig élvezhették a gyerekek. De 
ez alatt a pár nap alatt teltház volt az új já t
szótéren. Szeretnénk, ha az önkormányzat szí
vügyének tekintené a játszótér fejlesztését és 
m egajándékozná Algyő legifjabb polgárait 
ezekkel a hasznos fajátékokkal.

Molnárné Flórián Éva

Az Algyői 
Móra Ferenc Népszínház 

bemutatja
Örkény István

TÓTÉK
című tragikomédiáját 
1998. október 23-án, 

19 órai kezdettel 

Helyszín: Algyői Faluház

Mindenkit szeretettel várunk!

....

Polgármester-  és 
képviselőjelöltek 

bemutatkozása az Algyői 
Faluházban 1998. október 
16-án, pénteken 18 órakor. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tiszteit Algyőiek!

Az első önkormány
zati ciklus eltelte után is
mét jelentkezem, az Önök 
jóvoltából már képviselő- 
jelöltként.

Köszönöm  eddigi 
segítségüket és kérem 
további támogatásukat 
az október 18-i szava
záson is.

Köszönettel 
Beck Gábor

dr. Gubacsi Enikő 
független jelölt

Először is köszö
netét mondok mind
azoknak, akik lehetővé 
tették, hogy az önkor
mányzati választáso
kon jelöltként indul
hassak.

Néhány sorban 
szeretnék bem utat
kozni. Gyerekkorom 
óta a családom m al 
együtt Algyőn élek. 
Az általános Iskola 
elvégzése után Sze
geden folytattam  a 

tanulmányaimat, és a JATE Jogi Karán Jo
gászként szereztem diplomát. Jelenleg Szege
den egy ügyvédi irodában jelöltként dolgozom.

Életkoromból következik, hogy elsősorban 
a fiatalok szemszögéből látom Algyő helyzetét, 
de ez nem azt jelenti, hogy kizárólag őket sze
retném képviselni. Céljaim között szerepel a 
különböző korosztályok érdekeinek az össze
hangolása. Fontosnak tartom, hogy olyan kö
rülmények alakuljanak ki az algyői emberek 
számára, amelyek lehetővé teszik, hogy to
vábbra is itt éljenek, tanuljanak és dolgozza
nak.

A jövőre vonatkozóan nem akarok felelőtlen 
ígéreteket tenni, de a munkámmal szeretnék hoz
zájárulni Algyő lendületes fejlődéséhez.

Tisztelt algyői Választók !
Ezúton szeretném megköszönni mindazok segít

ségét, akik céduláikkal jelölésemet lehetővé tették. 
Egyben kérem önöket és mindazokat a választókat 
is, akikhez személyesen nem tudtam eljutni, hogy 
szavazatukkal az október 18-i választáson is támo
gassanak.

Bemutatkoznék, Kiss Róbert vagyok, de sokan 
csak Nyestként ismernek. Algyőn élek és dolgozok a 
Lambris KFT-nél. Sokan kérdezhetnék, mit akarok 
ilyen fiatalon az önkormányzatban? Úgy érzem, a 
fiatalokat is képviselnie kell valakinek. Ahogy hala
dunk a korral, egyre nagyobb hangsúlyt kap az 
Ifjúság, hiszen ők a jövő nemzedéke. Nem mindegy, 
hogyan indítjuk őket az életbei Hosszabb távon gon
dolkozva van mit behozni Algyőnek. A telekosztások 
beindításával nőni fog a lakosság lélékszáma, ami 
után már elengedhetetlen egy összevont általános 
Iskola létrehozása, egy megfeleld sportcsarnokkal. A 
fiatalok és a családosok lakáshoz Jutását nemcsak 
pénzbeli támogatással, hanem önkormányzati bérla
kások kialakításával lehetne enyhíteni, amelyeket 
szolgálati lakásnak is ki lehet használni. Ez mellett 
elengedhetetlen lesz a bölcsőde kialakítása, amivel a 
nők helyzetén is javíthatnánk. Egy nő mostanában 
annyit dolgozik, mint egy férfi, de a háztartási munka 
nagy része is rájuk marad. Algyő megfelelő pénzügyi 
helyzetben van, ami nem jelenti azt, hogy szórnunk 
kéne azt. Az emberi tényező legalább annyira fontos, 
mint a pénz. Ez értendő a képviselőinkre és mi 
magunkra is. Sok szó esik az egyetemistákról és a 
főiskolásokról, de egy általános iskolás gyerek se 
kerül kevesebb pénzbe. A beiskolázási segélyen kívül 
iskola-börzéket kell tartanunk, ahol összegyűjtenénk 
a használt könyveket és iskolai felszereléseket! Ame
lyekből a rászorulók és nagycsaládosok válogathat
nának és így néhány ezer forintot megtakarítanak, 
ami Ilyenkor jól jön, mikor havi fizetéseket visz el az 
Iskolakezdés. A polgári összefogás nagyon hasznos 
dolog, már régóta nézegetjük a Faluház bejárata 
fölötti helyiséget, amit ifjúsági klubként kialakíthat
nánk. Már többen Jelezték, hogy Ingyen segítenének 
a tervezéstől a kivitelezésig, így anyagárból ki tud
nánk hozni. Ha az iskolában nem Is, de legalább itt 
Internet elérhetőséget kellene biztosítani, a faluban 
legalább egy helyen. Társadalmi munkával sok szá
zezreket spórolhatnánk meg a falvinak. Nem csak a 
testület felelős a községért, hanem mi magunk isi 
Minél aktívabban részt vállalunk a közéletben, annál 
biztosabb, hogy a jövőben a község úgy fog kinézni, 
ahogy mi szeretnénk.

Egyre sokszínűbb lesz a kulturális élet is. Már
ciusban megalakult az algyői Móra Ferenc Népszín
ház, ami egyedülálló az országban. Célkitűzése a
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kárpát-medencei magyarságnak színvonalas előadá
sokat eljuttatni, olyan helyekre Is, ahol még nem volt 
színház. A vendégszereplésekkel együtt évente 8-10 
előadást nézhet meg a közönség.

Végső soron, de nem utolsó sorban, nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy mlért váltunk el Sze
gedtől. Az ok, hogy elhanyagolt peremkerület lettünk. 
Milyen hamar felejtünk, gondolhatnák a nagyfalak. 
A faluban már beindultak a fejlesztések. Azonnali 
cselekvést követel, hogy fedett buszmegállókat tele
pítsünk még a tél beállta előtt, tekintettel az ott élő 
gyerekekre, idősekre és dolgozókra.

Ne feledjük Kardos Mihály plébános úr szép 
szavalt, ami a március 15-1 ünnepségen hangzottak 
el. Tegyünk egy fogadalmat, amivel jobbá tesszük 
életünket és egy év múlva úgy álljuk az emlékműnél, 
hogy azt mondhassuk:

MEGCSINÁLTUK!

Tisztelettel: Kiss Róbert 
független jelölt

Tisztek Választópolgárok!
Eltelt ez az egy év, melynek során az Önök 

bizalmából önkormányzati képviselőként Algyő Köz
ség Önkormányzatában dolgozhattam. Köszönöm 
Önöknek ezt mind a község, mind az én számomra 
eredményekben gazdag, szép esztendőtl

Köszönöm, először is azért, hogy 1997 őszén 
bizalmat szavaztak nekem, és ez a bizalom az év 
folyamánném csökkent.

Köszönöm, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel 
vagy egyéb kritikájukkal segítették munkámat, mely 
a nagy, egész önkormányzati munkának vált így ré
szévé.

Kérem, gondolják végig az elmúlt évet, ha úgy 
ítélik meg, hogy tevékenységem nem volt hiábavaló, 
akkor bátran állok az újabb megmérettetés elé.

Tisztelettel: 
Molnámé Vida Zsuzsanna

képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Az egy éve önálló községünk tudatos, valamennyi 

lehetőségünket figyelembe vevő fejlesztéséhez, a mi
nél kellemesebb lakókrönyezet kiépítéséhez az szük
séges, hogy a következő négy évre a megfogalmazásra 
kerülő célok megvalósítására alkalmas képviselő-tes- 
tületet válasszunk.

A településfejlesztés stratégiáját, a fontossági 
sorrendek figyelembe vételével kialakítani a község 
lakóinak és képviselőinek közös feladata.

Amennyiben október 18-án bizalmával megtisz
telve a polgármesterjelöltek közül engem választ, biz
tos lehet abban, hogy — mint eddig is — minden 
erőmmel és képességemmel a település érdekében 
álló célok megvalósítását szolgálom.

Hangsúlyozva tehát, hogy a közösségi célok meg
határozása a megválasztásra kerülő képviselő-testü
let és a lakosság feladata, megjelölöm néhány gondo
latban az általam szükségesnek és lehetségesnek 
tartott teendőket.

A település fejlesztését illetően szükséges
nek tartom az előttünk álló négy évben, hogy:

• tovább épüljön a szennyvízcsatorna-hálózat, 
megfelelő állami támogatás igénybevételével;

• a MÓL tulajdonát képező barakk-tábori terü
letek tulajdonjogánák megszerzésével össz- 
közműves építési telkeket alakítsunk ki, meg
felelő sportcentrum épüljön:

• a Jelenlegi elavult, drága közvilágítási-hálóza
tot energiatakarékos rendszerrel váltsuk fel;

• folytatódjon a  szilárdburkolatú utak építése, 
a  már csatornázott utcákban aszfaltszőnyeg 
készítése;

• épüljenek kerékpárutak a település belterüle
ti részén, továbbá Szeged város és Algyő köz
ség között, a két település közös pályázata 
alapján elnyerhető állami támogatással ké
szüljön el a település központi tere, a Búvár 
utca, Fazekas utca, Bartók Béla utca által 
határolt területen, butikok, árusító pavilonok 
elhelyezését is biztosítva.

A település üzemeltetése terén, hogy:
• javuljon a közszolgáltatások színvonala a hul- 

ladék-gazdálkodással, az ivóvíz-szolgáltatás- 
sál, a távfűtéssel, a közterületfenntartással, 
parkfenntartással kapcsolatban. Szükséges
nek tartom a temető önkormányzati kezelésbe 
vételét;

• átvilágítsuk intézményeink tevékenységét, ja 
vítsuk azok működési hatkonyságát (egész
ségügy, oktatás, nevelés, közművelődés stb.);

• a szociálisan rászorultak a szükséges mérté
kű önkormányzati támogatást kapják;

• az önkormányzat támogatta az új, különösen 
a munkahelyteremtő beruházásokat;

> az önállóság által a lakosság részére biztosí
tott eddigi kedvezmények változatlanul meg
maradjanak;

• lakóhelyünk tiszta, Jól Járható útjaival, szépen 
gondozott parkjaival, köztereivel kellemes la
kókörnyezetet biztosítson az itt élők számára.

A Jövőbeni fejlesztések, beruházások forrásait 
jelentő helyi adókkal kapcsolatban fontosnak tartom, 
hogy az eddigi adóval nem terhelt adótárgyak — 
ingatlanok, kisvállalkozások, a mezőgazdasági tevé
kenységjövedelme — a továbbiakban is adómentesk 
legyenek.

Tisztelt Választópolgárok! Kérem, hogy október 
18-án szavazatukkal minősítsék a település érdeké
ben eddig végzett munkámat és szavazzanak bizal
mat további eredményes együttműködésünknek!

Tisztelettel: dr. Piri József



ÜNNEPELT A FALU
Az önállóságát visszanyert Algyő 

első éves évfordulóját ünnepelte ok
tóber 1-jén. Erre a napra elkészültek 
a képviselőtestület által már koráb
ban elfogadott jelképek (címer, zász
ló), melynek használatát rendeletben 
határozta meg. A címer elfogadását 
komoly vita előzte meg, míg végül a 
lakosság által is megismert a Hírmon
dóban közzétett 18 elképzelés közül 
egy új, összetett változatot fogadott 
el a testület

A címertervet készítette: Szűcs 
Szilveszter és Szűcs Szilveszterné.

A címer leírása
Az Önkormányzat címere: a címer 

egyszerű álló, kerek talpú pajzs kör
befutó ezüst szegéllyel. A pajzs belső 
m ezejét alsó harmadánál hullámos 
ezüstpólya egyszer vágja. Az ezüstpó
lya a Tisza folyót jelképezi. A pólya

fölötti mező hasítással osztott. A he
raldikai nézetben jobb felső zöld ol
dalon élével jobbra néző csoroszlya 
és hegyével felfelé, élével balra fordu
ló ezüst ekevas van, tőlük jobbra és 
balra egy-egy hatágú arany csillag, az 
ekevas alatt ötszirmú arany virág. A 
baloldali vörös mezőben aranyszínű, 
kéttagú csüngős honfoglalás korai ru
hadísz, melynek fölső tagja csúcsára 
állított négyzet alakban stilizált virág, 
alsó része csepp alakú. A címerpajzs 
hullámpólya alatti harmada kék szí
nű, benne jobbra úszó hal.

A pajzson szembeforduló, fekete 
bélésű, ezüst színű, pántos sisak he
lyezkedik el, nyakában arany medali
on. A sisakon arany, nyitott leveles 
korona található vörös és zöld ékkö
vekkel. A sisaktakaró kék és arany.

A cím erpajzs kerek talpa alatt 
ezüst szalagon fekete betűkkel AL
GYŐ fölirat.

Algyő község zászlója fehér színű, 
arany rojtokkal, középen hosszanti 
irányban a település, ALGYŐ felirat
tal. A zászló szélessége: a címerpajzs 
szélességének kb. háromszorosa. A 
gyönyörűen hímzett zászlót ezen a 
napon Gyulay Endre megyéspüspök 
áldotta meg a templomban. A zászló
ra felkötötték az összetartozást jelké
pező szalagjukat az önkormányzat, 
az intézmények és a civil szerveze
tek.
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A nap látványos programokkal 
folytatódott. Átadásra került a ren
dőrségi szolgálati helyiség.

Színpom pás tornabem utatóval 
vették  birtokukba az iskolások a 
gyógyszertári raktárépületből kialakí
tott EDZŐTERMET.

Bajor vendégeink számunkra egy 
kondigépet ajándékoztak, melyet rög
tön ki is próbálhattak. Látványos be
mutatók (rendőrségi, tűzoltó) tették 
feledhetetlenné a délelőttöt.

Ünnepélyes kihelyezett testületi 
ülés színhelye volt a Faluház, itt ke
rült sor a kitüntetések átadására.

A LG YŐ  K Ö ZSÉG  ELSŐ  D ÍSZ
POLGÁRA  címet kapott halála után 
Süli András. A magyar naív festészet 
legnagyobb, legeredetibb alakja. Vég
re az utókor is tisztelgett szülőházá
nál, ahol megkoszorúzott tábla örökí
ti meg emlékét. A posztumusz kiadott 
érmét és oklevelet a festő legközvet
lenebb első rokona, Suti Pali bácsi 
vette át.

ALG YŐ  K Ö Z SÉG ÉR T  kitünte
tést kapott Kovács Antal az Algyői 
Általános Iskola nyugdíjas pedagógu

sa. Hosszú éveken keresztül magas 
színvonalú munkát végzet tanítvá
nyaival, a vezetőkkel való kapcsolata 
példaértékű volt. Diákjai nagy szere
tettel gondoltak vissza tanítási óráira. 
A lgyő község k ép v iselő -testü lete  
sportban elért kiemelkedő teljesítmé
nyéért öt fiatalt részesített díjazás
ban. Fekete Erzsébet, aki atlétikában 
mutatott kiváló teljesítményt. Az Al
győi Sportkör Quadriatlon Szakosztá
lyának négy sportolója, Canjavec Ta
más, Kövér Imre, Csúri Szabolcs és 
Csamangó Péter vette át az oklevelet, 
érmet és a pénzjutalmat.

A testületi ülés után szórakoztató 
műsor zárta a település önállóságának 
egy éves évfordulójának rendezvé
nyeit.

Összeállította: 
Molnárné Vida Zsuzsanna

Fotó: Kiss Gabriella
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Óvodai információ
Az óvoda alaptevékenysége mellett külön fog

lalkozásokon vehetnek részt a gyermekek:
• logopédiai foglalkozás heti 1 alkalommal 

(szerda délelőtt)
• hittan foglalkozás heti 1 alkalommal (kedd 

délelőtt)
• néptánc foglalkozás heti 1 alkalommal (hét

fő délelőtt)
• ovifoci 2 csoportban (szervezés alatt)

1998. október 19-én, hétfőn 10 órakor a Falu
házban színházi előadást „ÖRDÖG A ZSÁKBAN” 
címmel tekinthetik meg a gyermekek. Belépődíj: 
250 Ft, melyet a csoportvezető óvónőnél kell ren
dezni.

Egyéb kulturális programot 2 havonta szerve
zünk a gyermekeknek hirdetmény szerint.

A napközis térítési díj befizetése 1998. no
vember 4-én, szerdán 7-17 óráig.

Takarékszövetkezeti információ
Algyón a tavalyi évben sokféle hír lá

tott napvilágot az Algyői Takarékszövet
kezettel kapcsolatban. Egy ideig úgy tűnt, 
hogy a község egyetlen pénzintézete meg
szűnik. Napjainkban pedig jelentős átépí
tési munkálatoknak lehetnek tanúi a falu 
polgárai. Az eltelt időszakról kérdeztük 
meg a Takarékszövetkezet két vezetőjét 
Magyar Lászlóné (M. L.) és Jász Péter (J. 
P.) ügyvezető igazgatókat.

M. L.: Valóban a tavalyi év a Takarékszövetke
zet életében az egyik legjelentősebb változásokat 
hozta. A bankfelügyelet 1997 közepén felállította a 
szövetkezet elnökét és bankfelügyeleti biztost ne
vezett ki a helyére. A szövetkezet fizetésképtelenné 
válhatott volna. Hangsúlyozom, hogy válhatott vol
na. Azonban az OTIVA, a Takarékszövetkezetek 
Intézményvédelmi Alapja a szövetkezet segítségére 
sietett, s több, mint 220 millió forint pénzügyi 
támogatást adott a Takarékszövetkezet részére. Az 
OTIVA támogatása mellett az integráció másik 
szerve a Takarékbank is a nehéz helyzetbe került 
Takarékszövetkezet segítségére sietett.

Miben nyilvánult meg az OTIVA, illetve a 
Takarékbank Rt. segítsége?

M. L.: Az OTIVA állampapírt adott át a Taka
rékszövetkezetnek, aminek kamataival a szövetke
zet rendelkezik. A Takarékbank segítsége ennél egy 
kicsit bonyolultabb.

A Takarékbank a privatizációját követően 
megkezdte a fiók hálózatának átadását valamelyik 
helyi takarékszövetkezetnek. A flókátadással a 
szövetkezeti szektorhoz kerülnek a Takarékbank 
ügyfelei is. a legnagyobb vállalatok maradnak csak 
a Banknál, de a finanszírozásba bevonja a takarék- 
szövetkezeteket is, akik így olyan vállalatokat fi
nanszírozhatnak meg a lehetőségeik figyelembe 
vételével, amiket maguk nem tehetnének meg. 
Hogy csak néhány példát említsek: a Paksi Atom
erőművet, vagy a MATÁV Rt.-t.

A fenti stratégia alapján a Takarékbank vállal
ta, hogy az egyik legnagyobb és legjobban működő 
Igazgatóságát a szegedit átadja az Algyői Takarék- 
szövetkezetnek. Az OTIVA és a Takarékbank között 
létrejött megállapodás, illetve ajánlás alapján ke
rültünk tavaly december 27-én megválasztásra a 
Takarékszövetkezet élére, mint ügyvezető igazga
tók. Azóta látjuk el ezt a tisztséget is. Ugyanakkor 
a Takarékbank Szegedi Megyi Igazgatóságát is ve
zetjük, addig az ideig, amíg a két szervezet össze
vonása nem történik meg.

Ezek szerint a Takarékszövetkezet még 
nem teljesen állt át az új működési pályára?

J. P.: Az új működési pálya fogalom valóban 
helyes. Talán érdemes lenne erről a működési 
pályáról előbb pár dolgot elmondani mielőtt vázol
nánk, hogy jelenleg hol állunk. A Takarékszövet
kezetnél korábban lévő számítástechnikai rend
szer felett eljárt az idő. Egy új rendszer bevezetése 
vált szükségesség. Ugyanakkor szükségessé vált a 
bankbiztonsági feltételeknek való megfelelés, amit 
szigorú törvényi előírások határoznak meg. Ez 
utóbbi hiányában a Bankfelügyeletnek jövőre jogá
ban áll bármelyik kirendeltséget azonnali hatállyal 
bezárni.

Az elmúlt hét hónapban az Algyői Takarékszö
vetkezetnél kialakításra került az új, integrált szá
mítástechnikai rendszer, ami az országban Jelenleg 
csak négy helyen - Szigetváron, Mohácson és Nagy- 
vázsonyban - működik. Illetve nagytestvére” a Ta
karékbanknál. A rendszer előnye, hogy egy köz
ponti szerverhez kapcsolódva állandó kapcsolat
ban vannak az egyes kirendeltségek egymással. 
Azaz egy algyői lakos, akinek a folyószámláját Al- 
győn vezetik, Szegeden a takarékszövetkezeteknél
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felveheti a pénzét gyakorlatilag a befizetést követő
en azonnal. A rendszer lehetőséget biztosít arra, 
hogy mind a vállalkozók, mind a lakosság kártyá
hoz Juthasson és ezáltal pénzét az ország több száz 
pontján felveheti, illetve kereskedőknél fizessen 
vele. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Takarék- 
kártyát a MOL-kutaknál is fel lehet használni. 
Takarékszövetkezetünknél a kártyaüzletág hete
ken belül Indul. Nemzetközi kártyát - reményeink 
szerint - ez év októberében kezdjük el forgalmazni.

Az új számítástechnika lehetőséget teremt ar
ra, hogy a vállalkozók terminálon kapcsolódjanak 
hozzánk, azaz, hogy csak a készpénz igényük ki
elégítése érdekében kelljen a kirendeltségekbe be
jönnie, ezáltal jelentős munkát takarítana meg.

A bankbiztonság terén is Jelentős fejlődést 
értünk el. Befejeződött az algyői fiók átépítése, 
amit elsősorban a bankbiztonsági követelmények 
teljesítése indokolta. Ezzel egy időben az ügyfél 
teret is átalakítottuk, hogy az ügyfelek bankszerű, 
kulturált környezetben vehessék igénybe szolgál
tatásainkat. A kialakításnál tekintettel voltunk az 
adatvédelmi követelményekre is. Megkezdtük a 
Retek utcai kirendeltség bankbiztonsági átépítésé
nek tervezését, illetve árajánlatainak megkérését.

Az új vezetés biztoséul kialakította a Taka
rékszövetkezet rövid- és hosszú távú stratégi
áját. Megtudhatunk-e ebből valamit?

M. L.: Rövid távú célként a korábbi kockázatos 
kihelyezések csökkentése fogalmazódott meg. Fel
adat még a korszerű, a banki munkát elősegítő 
feltételek megteremtése. Ez a már említett bank
biztonsági követelmények kielégítésén túl a belső 
szabályozottság megteremtését is magába foglalja. 
De ide tartozik a gazdaságos működés megterem
tése is, hatékony költséggazdálkodással.

Hosszú távú stratégiaként egy olyan pénzinté
zet megteremtését fogalmaztuk meg, amely mind 
a lakoság, mind a vállalkozók részére a kereske
delmi bankokéhoz hasonló termékeket és kondíci
ókat határoz meg. Ugyanakkor a takarékszövetke
zeti hagyományokat is ötvözni kívánjuk a banki 
gyakorlattal.

Algyő önálló lett az elmúlt évben, területi 
adottságai kiemelkedően jók, már jelenleg is 
nagyon sok önálló ipari, kereskedelmi létesít
mény van a területen. Mit tud a Takarékszö
vetkezet ezen vállalkozóknak kínálni?

M. L.: Mint korábban már említettük, egy 
korszerű számítástechnikai rendszer került beve
zetésre, amellyel ugyan olyan szolgáltatásokat tu
dunk nyújtani, mint bármelyik szegedi bank. A 
Takarékbank és a Takarékszövetkezet összevoná
sával a banknál folyó teljes körű szolgáltatás meg
jelenik a takarékszövetkezetnél is. A terminálon

történő kapcsolattól a devizaszámla-vezetésig, az 
export-import ügyletek pénzügyi lebonyolításán 
keresztül a hitelezésig mindent kínálunk. A rövid 
lejáratú hiteleken túl, a jelentős bankszámla for
galmat bonyolító ügyfeleinknek folyószámla-hitelt 
is kínálunk. A beruházási hitelezéssel tartós ügy
félkapcsolatot szeretnénk kialakítani. Termé
szetesen a hitelezésnél a bankoknál is megszokott 
hitelkérelmet kell az ügyfeleknek beadni és a dön
tést a Takarékszövetkezet Cenzúra Bizottsága hoz
za meg.

Mit tudnak ajánlani azoknak, akiknek 
sürgősen van szükségük átmeneti időre pénzre 
és nem érnek rá hitelkérelmet összeállítani, 
nincs idejük a banki bevizsgálás időigényét 
kivárni.

M. L.: Semmi gond, a Takarékbanknál Jelen
leg is nagyon közkedvelt hitelezési forma a Lom- 
bard hitel” már a Takarékszövetkezetnél is elérhe
tő. Különböző értékpapírok, betétkönyvek, deviza
számla-betét fedezete mellett egy nap alatt hitelhez 
lehet jutni. Ezek a fedezetek sok esetben nem a 
vállalkozásé, hanem azok tulajdonosaié. A magán- 
vagyont nem kell mozgatni, tovább kamatozhat, 
maradhat valamilyen jó befektetésben, ugyanak
kor a vállalkozás forgatja a kapott hitelt az üzleti 
életben.

Szeretnénk Algyőnek, mint önálló település
nek a fejlődését avval is elősegíteni, hogy van egy 
önálló bankja”, amelyik az itt megtelepülő vállal
kozások számlavezetését, hitelezését megoldja.

A takarékszövetkezeteket a lakosság 
banhjaként is szokták emlegetni, ezen a terü
leten milyen elképzeléseik vannttk a jövőre 
nézve?

J. P.: Ilyen új dolog lesz az átutalási betét
számlához kapcsolódó bankkártya, valamint el
őkészítés alatt ál a betétszámla-tulajdonosoknak 
ajánlott folyószámla hitel. Akik rendszeres jövedel
müket havonta az átutalási számlájukra kapják, 
egy nem bonyolult hitelkérelem kitöltése után fo
lyószámla hitelt kaphatnak. ÚJ megtakarítási 
konstrukciók bevezetését is tervezzük.

Tehát én úgy érzem az eddig elhangzot
takból, hogy egy megújult szemléletű takarék- 
szövetkezet szeretné a szolgáltatásait kínálni 
az algyői polgároknak, úgy is mint magánsze
mélyeknek, és úgy is mint vállalkozóknak.

M. L.: Igen, így van és még valami bíztató a 
jövőre nézve: Takarékszövetkezetünk az első félév
ben 20 millió forint nyereséget ért el, ez reméljük 
erősíti a bizalmat felénk. Megígérjük az olvasók
nak, hogy minden új ajánlatunkról ezen helyi 
újságbein rendszeresen tájékoztatást adunk.
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T)r. JVÍolnár Mária

csecsemő- és gyermekszakorvos 
rendelési ideje

O któber 7—22-ig rövidített rendelés 
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

Terhestanácsadás 
hétfő 10-12 óráig

Önálló védőnői tanácsadás 
kedd 13-14 óráig

Október 26-tól visszaáll a megszokott 
rendelési és tanácsadási idő.

Háziorvosok október hat/i 
rendelési ideje

Október 01—02-ig
13—1730 óráig: dr. ő s i  Ibolya

Október 05—09-ig
8— 1230 óráig: dr. ő s i Ibolya

Október 12—16-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

| 13—1730 óráig: dr. ő st  Ibolya

Október 19—22-ig
8—2230 óráig: dr. ős t  Ibolya 

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Október 26—30-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa

13—J 730 óráig: dr. ő s i  Ibolya

Október 1-9-ig dr. Zaránd Rózsa 
szabadságon van, betegeit 

dr. ősi Ibolya tálja eh

L

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

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 8 . o laóbER Ihaví rencJe Iése

01—02-ig 
05—09-ig 
12—16-ig 
19—22-ig 
26—30-ig

0730—12 óráig 
1230—17 óráig 
0730—12 óráig 

1230—17 óráig 
0730—12 óráig

+ +

Felhívás Véradásra %

Ismerem embertpróbáló, ^önyörtelen mai 
életüntigt. ‘Etitte  ̂ellenére én Hiszem azt, 
fiogy Algyő lakosságának a szíve mélyén 
mindig marad Hely a szeretetneí^és a baj
bajutott embereiben vaCó segítésnek 'Eb
ben bízva szeretné^ megígérni mindenütt, 
de főleg a fiatalodat, fiogy minél többen 
vegyenek részt az 1998. október
14-én> 9—14 óráig, a Jaíufiázban tar
tandó véradáson.

Bakosné Fekete Mária
véradószervező



Bolondos, boszorkányos este 
1998. október 3 1-én a Faluházban

K ev és  ünnep árul el ilyen s o k a t  a  múltról. 
A HALLOWEEN a z  an golszász  n ép ek  egyik  
legkedveltebb  é s  legtitokzatosabb m ulatsága.

M indenszentek e lő esté jén ek  (október 31.) 
ered e te  j ó  n éhány  év sz ázad d a l a  Krisztus szü
le té se  előtti időkre vezethető  v issza. A kelta  
leg en d a  szerint a  dru ida fe sz tiv á l a  ha lá l lord
j á n a k ” é s  a  sö tétség  h erceg én ek " napja, am ikor 
m indazok a k ik  a b b a n  a z  évben  h a lta k  meg, 
összesereg len ek , hogy b e ju ssa n a k  a  mennyor
szág ba .

A dru ida új év novem ber e lse jén  kezdődött, 
szám u kra  a  tél é rk ez ésé t  é s  a  ha lá l uralmát 
Je len tette  ez  a  nap. Ám egyúttal ez  a  cerem ónia  
a  Nap isten én ek  is szólt: köszön etét m ondtak  
az  aratásért, a  b ő  term ésért. K ésőbb , Le. 55- 
ben, am ikor a  róm aiak  a  sz igetországba is meg
vetették  a  lábukat, Pom onának, a  gyüm ölcsök  
isten nőjének is fe la ján lo ttá k  ez t a z  ünnepet.

A druidák, a  hajdan i pogán y  kelták , hittek  
a  g o n o sz  s z e l le m e k e t  k ie n g e s z t e lő  term é
szetfeletti erőkben , ebből a  hagyom ányból táp
lá lkoz ik  a  mát H allow een  is. Tüzet raknak, 
körülülik é s  a  tűz ropogása, a  lángok sejtelm es  

f é n y e  m ellett egy  tapasztalt m ai „boszorkán y” 
az  ősi dru ida Időből fen n m arad t kísértetekről 
szóló  leg en d áka t m esél.

A H allow een  m ára c sa k  egy  bolon dos esté 
vé szelidült, d e  a  rém ék  ünnepéből azért vala
mit m egőriztek: a  kivájt tökből fo rm á lt  f e j  a  
ben n e ég ő  gyertyával, rém isztő szim bólum ként 
az  írektől szárm azik . A leg en da  szerint egy  
J a c k  nevű fé r f i  fö sv én y ség e  m iatt nem  nyert 
b eb o csá jtá s t  sem  a  p o k o lb a  s em  a  mennyor
szág ba , s  arra ítéltetett, hogy lám p ássa l a  k e 
z éb en  a  fö ld e t  já rja . A m ásik  s z o k á s , a  házról 
h ázra  já r á s  is a z  írektől ered. A g y erek ek  az  ír 
eg y h áz  ősi istene, Nuck Olla n evében  ap rósá
gokat, éd e s s é g ek e t  gyűjtenek m indenszentek  
estéjén .

A m erikában  1840-től, a  nagy ír bevándor
lástól k ezd v e  ünneplik meg ez t a  napot. A kko
riban a  f iú k  é s  a  lányok a  sz a b a d b a n , a  tábor
tűz m ellett diót törtek, a  h éját a  lángba szórták  
é s  en n ek  fe liz z ó  fé n y é b e  nézve m egjósolták az  
eljöven dő év szerelm eit. A tökben  lévő lángoló 
gyertya f é n y e  sötét é jsz a k á n  m essz e  világít, 
k e r ek  szem et, sz é les  szájat, hosszú  orrot váj

n ak  ki, így kajánu l mosolyog. É jfélkor a  népi 
h iedelem  szerint a  fö ld e k e n  kinnhagyott tökök  
táncra perdü lnek.

O któber utolsó é jszaká ján  holdtöltekor m a
nók, k ísértetek, gon osz  szellem ek  tám ad tak  f e l  
é s  m ás e ffé le  szörn y ek  zörgettek a  szom széd ok  
é s  a  bará tok  ajtaján . E nnek em lékére  je lm ezes , 
m aszkos  g y erm ekek  riogatják mind a  mai na
p ig  a  rém üldözőfelnőtteket. Már h etekke l e lőbb  
lá za san  törik a  fe jü k e t  a  minél fé le lm eteseb b , 
izgalm asabb  Je lm ezeken . A szü lők c s a k  seg íte
n ek  a  tervezésben  s  alig várják, hogy kellőkép 
p en  m eg ijedhessen ek"  a  misztikus m anók, bo
szorkán yok, varázslók  láttán, a k ik n ek  hónuk  
alatt világít a  tök lám pás é s  oldalukon lóg a  
tarisznya, telis-tele a z  eddig  gyűjtött nyalánk
sággal.

Anyakönyvi hírek
1998. április 1-jétől szeptember 30-ig történt 
születések; házasságkötések és halálesetek 

Születés
Rozgonyi Ádám: 1998. ápr. 3. Dombi Szíl- 

via-Rozgonyl János, Varga Alexandra: 1998. 
ápr. 5. Benke Mária-Varga Tamás, Angyalffy 
Dávid: 1998. ápr. 6. Dr. Babcsányl Judit-An- 
gyalffy Zsolt, Kecskeméti Kata Sára: 1998. 
máj. 1. Tanács Katalin-Kecskeméti Sándor, 
Deák Gyöngyi: 1998. máj. 13. Kiss Gyöngyi- 
Deák Zoltán, Suti Zsolt: 1998. máj. 1. Vajna 
Edit-Suti Zsolt, Kovács Réka: 1998. máj. 19. 
Söllei Mária-Kovács József, Zsoldos Rebeka: 
1998. máj. 19. Hegedűs Csilla-Zsoldos László, 
Zombori Dávid: 1998. jún. 9. Kelemen Kata- 
lin-Zombori Antal, Kovács Gergely: 1998. jún. 
16. Bacsa Erika-Kovács Gábor, R. Nagy Imre: 
1998. jún. 18. Bajnai Erzsébet-R. Nagy Imre, 
Bodó Máté: 1998. jún. 19. Tóth Mária-Bodó 
Gyula, Kecskés Dominik: 1998. jún. 24. Faj- 
kusz Erika-Kecskés István, Molnár Szabolcs: 
1998. aug. 1. Drgák Andrea-Molnár József, 
Kovács Gergely: 1998. aug. 5. Borza Éva-Ko- 
vács Zsolt, Szobácsi Noémi: 1998. aug. 27. 
Bárkányi Erika-Szobácsi Attila, Szetlik Noémi: 
1998. aug. 28. Pozsár Anikó-Szetlik Zoltán, 
Ferencfi Olivér: 1998. aug. 30. Herédi Angéla- 
Ferencfi Mihály, Ozsváth László: 1998. szept.
3. Kecskés Valéria-Ozsváth László. Kiss Nor-
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bért: 1998. szept. 8. Molnár Judit-K lss László, 
Fletan Beatrix: 1998. szept. 10. Terhes Ibolya- 
Fletan Clandln, Molnár Fanni: 1998. szept. 
10. Vidács Gabrlella-Molnár Gábor, Jónás Gá
bor: 1998. szept 9. Tündik Tünde-Jónás Gá
bor, Kecskeméti Zsanett: 1998. szept. 20. 
Szentes Bíró Andrea-Kecskeméti Zoltán. 

Gratulálunk!
Házasságkötés

Csókási Csaba-Bauer Brigitta, Balla Ká- 
roly-Aradán Csilla, Kiss Zoltán-Papdi Edina, 
Köböl Zoltán-Révész Brigitta, Szőke Zoltán- 
Szőke Ildikó, Qell Péter-Kucsera Márta, Bakos 
Gábor-Teleki Éva, Varga Zoltán-Pető Melinda, 
Födi István-Temkó Éva, Czentye József-Hor- 
váth Erika.

Sok boldogságot kívánunk!
Haláleset

Belovai Mihály, Gál József, Gyöngyi Sán
dor, Farkas Józsefné, Török Ferenc, Vakarcs 
József, Pál Józsefné, Kerekes Mihály, Pinczés 
Fülöp, Süli István, Laczi Árpád, Kovács János, 
Nagy Berta Sándorné.

Részvétünk a  családnak.

Egészségnap
az Algyői Faluházban 

1998. november 14-én,
10-15 óráig.

Szűrővizsgálatok: 
nőgyógyászati, urológiai, 

fül-orr-gégészeti, vizeletvizs
gálat, vérnyomásmérés, 

vércukor, szemüveg-készítés 
és lábmasszázs.

Minden érdeklődőt szerettei, 
várunk!

__ JÉL___ JÉL___ ________________JÉfc____

IDA VIRÁGÜZLET V 
októberi ajánlata
Mindenszentek koszorúi 

nagy választékban kaphatók: 
tobozos, mohos, fenyős, bogyós 

és selyemvirágos kivitelben.

árvácskák, szálas krizantén 
megrendelhető!

ALqyő, VÁsÁRltElyi u. 21. 
TeLeFon: 267  297  
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NyÍTVA t a r t á s :

Iié tFő tő I p ÉN T E k iq  8 -1 8  Ó R Á iq  

szoivibAT 8 -1 2  Ó R Á iq  

VASÁRNAP 9-1  2 Ó RÁ iq

JWt JHC. J *

1998. december 5-én
SZÉPSÉGNAP

megrendezésére kerül sor 
a Faluházban.

Divatbemutatót is tervezünk, 
melyre várjuk azoknak 

a lányoknak a jelentkezését, 
akik kedvet éreznek egy ilyen 
színpadi produkcióban való 

részvételhez.

Jelentkezni a Faluházban 
1998. november 5-ig, személyesen 

vagy telefonon. J



Szegedtől 2 km-re 
az Algyői úton található 

a Kastély Hotel
A gépkocsival vagy busszal érkezőknek az egész nap 

este kivilágított parkoló nyújt biztonságot
Nyitva tartás: Hotel: Non Stop

Szauna: Non Stop 
Biliárd: Non Stop 
Étterem: 8-23  óráig

A hotel 34 férőhelyes, a szobákban zuhanyozó, 
Wc, színes tv, telefon.

SZEGEDEN EGYEDÜLÁLLÓ 2 vacsorás lakodalom 2 5 0 0 ,- Ft/fő
. NYÁRON: 240 személy részére fedett kerthelyiség márciustól áll 
s/N. rendelkezésükre zöldövezetben virágok és tuják között.

X ^ ^ s T É L E N :  180 fő részére fűthető kerthelyiség.

\  f  Algyői út 126. Telefon: 62-480-637
\ l  Üzletvezető: PAPP JENŐ

Egyéni vállalkozók részére 

könyvelést vállalok; 
TB-munkaügyi ügyintézéssel. 
Érdeklődni: a temető melleti 

„Icu" virágüzletben, vagy 

a 06-62-9419-775-ös 

telefonszámon.

A Csiszár Autósiskola segédmotor-, motoros-, 
személygépkocsi-vezetői tanfolyamot indít
1998. október 15-én, 18 órakor az Algyői Falu
házban. Részletfizetés, diákoknak 3000 Ft ked
vezmény. Előadás helye az Algyői Faluház. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kecsketej eladó! 100 Ft/l. Algyő, Téglás u. 123. 
Telefon: 268-738.

Új boroshordók, virágdézsák, káposztás dézsák 
megrendelhetők. Eladó 3001-es szüretelő kád. 
Tóth Gyula, kádasmester Algyő, Bartók B. u. 21.



Nincs ideje? Nini 
S

NYITVA: hétfői 
szombaton 8-12

A L gy ő
%asté[y((ert u. 49. sz 

KÍNÁLATUNK:

cs beszerzője? Nincs gépkocsija? Kévé 
egít Önnek a MARY-MARY ÜZLETH/
tői péntekig 8-12 óráig, 14-18 óráig
A / •

s az információja? 
ÍZ

urjlb V / 
\ Man/-M(íty Üzletház Kft.

:ám aCatt /

Ágynemű 1461 Ft-tól 3599 Ft-ig Gumicsizmák 1544 Ft-tól 2242 Ft-ig
Lepedő 1233 Ft-tól 2111 Ft-ig Vázák 459 Ft-tól 9650 Ft-ig
Asztalterítő 1136 Ft-tól 2922 Ft-ig Poharak, Techno poharak 58 Ft-tól 2632 Ft-ig
Gyapjú paplan 5194 Ft Kávéskészlet 1733 Ft-tól 4300 Ft-ig
Pléd 3900 Ft-tól 5985 Ft-ig Tálaló edények 999 Ft-tól 5714 Ft-ig
Törölköző 569 Ft-tól 4046 Ft-ig Vasalók 5184 Ft-tól
Plüss női és férfi köntös 6900 Ft-tól 7312 Ft-ig Fényképezőgépek 999 Ft-tól 7990 Ft-ig
Melltartó 1391 Ft-tól 3900 Ft-ig Kávéfőzők 1459 Ft-tól
Női fehérnemű 199 Ft-tól 4500 Ft-ig Órák (fali és ébresztő) 1755 Ft-tól 5616 Ft-ig
Férfiing 999 Ft-tól 3900 Ft-ig Tálcák 419 Ft-tól 3368 Ft-ig
Bébiruhák, tipegők 568 Ft-tól 2567 Ft-ig Ételhordók 780 Ft-tól 999 Ft-ig
Szabadidő ruhák 2178 Ft-tól 6100 Ft-ig Porszívók 12 999 Ft-tól 21 999 Ft-ig
Szabadidő nadrág 999 Ft-tól Elktromos palacsintasütő 6414 Ft
Babatakarók 1820 Ft Kenyértartók 2199 Ft
Pólyabetét 950 Ft Szennyestartó 2110 Ft
Bébi dpő 699 Ft Műanyagedények 46 Ft-tól 1723 Ft-ig
Bébi zsák (variálható) 5639 Ft Konyhai mérleg 1759 Ft-tól 2196 Ft-ig
Gyermek póló 249 Ft-tól 999 Ft-ig Személymérleg (digitális) 2329 Ft-tól 8109 Ft-ig
Zoknik 125 Ft-tól 195 Ft-ig Gyermek bili 244 Ft-tól 799 Ft-ig
Harisnyanadrágok 125 Ft-tól 480 Ft-ig Társasjáték 646 Ft-tól 884 Ft-ig
Sportcipők (férfi és női) 3319 Ft-tól 3419 Ft-ig Játékautók 60 Ft-tól 2880 Ft-ig
Női cipők, papucsok 1050 Ft-tól 4500 Ft-ig Háromkerekű bicikli 3740 Ft-tól
Gyermekcipők 1562 Ft-tól 5400 Ft-ig Tudományos számológép 3248 Ft-tól 4300 Ft-ig
Tornacipők, váltócipők 360 Ft-tól 973 Ft-ig Esernyő férfi, női, gyerm. 599 Ft-tól 799 Ft-ig
Ruhaszárító (fa, műanyag) 1899 Ft-tól 2760 Ft-ig Felmosó szett 569 Ft
Ruhaszárító (kör) 366 Ft-tól 389 Ft-ig Tükrök (dekoratív) 2825 Ft-tól 5969 Ft-ig
Kézkrém 198 Ft-tól 454 Ft-ig Manikűrkészlet 1800 Ft-tól 5600 Ft-ig
Folyékony szappan 368 Ftg Johrtnie Walker Whisky 3769 Ft

Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Készült: a cttkfez KFC, Nyomdájában, 800 példányban.


