
A HELYI ÖM KORMÁNYZAT LAPJA

Döntött fllgyő lakossága!
Tájékoztatás az 1998. október 18-i megkérdőjelezett polgármesteri és önkormány

zati képviselői választásról
A polgármesteri és önkormányzati képviselői választás — mint az ország többi 

településein is — 1998. október 18-án megtörtént. A településünkön szavazni négy 
helyen — a Kosárfonó u.-i, a Sárga és a Fehér iskolákban, valamint a Faluházban 
lehetett. Településünkön a választásra jogosult állampolgárok száma 4215 fő. A 
választáson megjelent 1594 fő, a polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok 
száma: 1577. A leadott érvényes szavazatok közül Molnár Mihály 185, dr. Piri József 
1122, Vidács János 270 szavazatot kapott. A polgármesterjelöltek közül legtöbb 
szavazatot kapott dr. Piri József.

A választópolgárok az önkormányzati képviselőként induló 23 jelöltre összesen 
12 971 szavazatot adtak le, melyből a legtöbb szavazatot kapott képviselők: dr. Gonda 
Jánös 910, Borbély János 857, Molnárné Vida Zsuzsanna 727, ifj. Vidács László 708, 
Bakos József 695, Juhász Sándor 669, dr. Gubacsi Enikő 664, Beck Gábor 659, Beke 
Sándor Tamás 601, Herczeg József 574, Csúri Sándor 568, Bakos András 565, és 
Juhász István 560 szavazattal.

A két vesztes polgármesterjelölt, Molnár Mihály és Vidács János választási csalás 
miatt megkérdőjelezték a polgármester-választás eredményének tisztaságát, a Helyi 
Választási Bizottsághoz és a Területi Választási Bizottsághoz fordultak kifogásukkal. 
Mindkét bizottság elutasította a kifogást, így jogorvoslati kérelemmel fordultak a 
Csongrád Megyei Bírósághoz. A bíróság peren kívüli eljárásban a kifogást elutasította. 
Indoklásában kifejtette, hogy a választási csalás ténye nem bizonyított, a Helyi 
Választási Bizottság, valamint a Területi Választási Bizottság is helyes döntést hozott.

Az említett eljárások késleltették a Képviselő-testület alakuló ülését így 
azt dr. Piri József polgármester 1998. nOVGIllbGr 6~Ófl 16 Órára tudta ÖSSZQ"
hívni a Faluházba.

Kiss Andrásné
jegyző
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Algyői Hírmondó

ALGYO KÖZSÉG ÖNKORMANYZAT 
6750 Algyő, Kastélykert u, 40.

MEGHÍVÓ
Algyő Község Képviselő-testületét ünnepélyes alakuló ülésre összehívom.
Az ülés időpontja: 1998. november 6.16 óra.
Az ülés helye: Algyői Faluház, Algyő, Búvár u. 5.
Az ülés napirendje:
1. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

Előadó: dr. Major József Választási Bizottság elnöke.
2. A polgármester és a képviselő-testület eskütétele.
3. A polgármester illetményének megállapítása.
4. A polgármester bemutatkozása, programismertetés.
5. Az Ügyrendi Bizottság megválasztása.
6. Az alpolgármester megválasztása
7. Az alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása.
8. A bizottságok megválasztása.
9. Egyéb kérdések, bejelentések.

Dr. Piri József polgármester

Az Eichhom Ipart Kft. 
Algyő, Téglás u. 132. szám 

alatt működő üzemébe
munkatársakat keres

felvételre

»  SZAkkápZETT NŐkET
VARRÓ MUNkAkÖRbE

» SZAkkÉpZETT fÉrFÍT
SZAbÁSZ MUNkAkÖRbE

» kápEsÍTÉs Nélkül íérFíaI<at 
SZERElŐ MUNkAkÖRbE

Jelentkezni lehet a fenti címen, 
vagy a 267-045 telefonszámon 
munkanapokon 10-14 óráig.

Lulláby
ANGOL NYELVSTÚDIÓ

A FALUHÁZBAN

alap- és középfokú nyelvvizsgára 
való fölkészítés

• felnőtteknek kezdő és középhaladó 
kurzusok

• gyerekeknek iskolai tananyagot 
kiegészítő foglalkozások

Ezenkívül vállaljuk szakszövegek 
és levelek fordítását is.

Érdeklődni a Faluházban, 
vagy a 267-050-es telefonszámon 

16-20 óráig.
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este Totóknál, 
atfagy ki Viszi át...

... A szerelmet a túlsó partra? A már annyiszor 
megtépázott édest és keserűt. Vagy csak egy szik
ráját is. Akad-e valaki Is, aki a beletörődés köny- 
nyebbsége helyett a fájdalmas szembekerülés 
gyötrelmeit, a kínlódást választja némi kis megér
tés, esetleg a későbbi belátás és megbocsátás hal
vány reményében? Szerencsére akad. Mindig vol
tak emberek, akik nehéz helyzetekben, külde- 
tésszerűen egy-egy nemes cél érdekében meghoz
ták a maguk kisebb-nagyobb, nem ritkán számuk
ra is végzetes áldozatukat. Napjainkban sincs ez 
másként, sőt ha lehet ennek az áldozatnak értel
mezése még jelentősebb szerephez Jutott a már 
évek óta tartó nagy menetelésünkben, útban Eu
rópa felé. Mert mi mindig úton vagyunk. Rójuk 
szüntelen a mindig szűk esztendőkben mért kilo
métereinket, s hol a fájdalomtól és fáradtságtól, hol 
a biztos célbaérés tudatának mámorától, szinte 
lerobbantjuk magunkról elnyűttnek és haszonta
lannak vélt értékeinket. A gyengék és hátrahagyot- 
tak a cinikus, megvető pillantásra és gúnyos mo
solyra ítéltetettek a sor végén még összeszedik 
használható értékeinket, tisztességgel eltemetik 
halottatokat és utolsó erejükből könnyeikkel a 
nemzet orcájáról lemossák a port.

Jól emlékszem arra a napra, mikor megala
kult az Algyői Népszínház. Szükségességét sosem 
kérdőjeleztem meg, sőt őszintén örültem is neki. 
Azonban létét, megmaradásának lehetőségét némi 
kis bizonytalansággal könyveltem el. Igazából nem 
láttam mögötte a megfelelő bázist, úgy anyagi tá
mogatottságában, mint emberanyag tekintetében 
sem. Egyedül a Faluházat mint tárgyi és Kátó 
Sándor színművészt, mint a szakmai irányítás 
feltételét láttam biztosítottnak. Ez a szimpatikus, 
nemzetközileg is ismert és elismert kitűnő művész 
felismerte Algyő adottságait, egy több funkciós 
színház és az ezzel járó művészeti élet megterem
téséhez, és élvezve a Csoóri Sándor által képviselt 
Magyarok Világszövetsége támogatását, méltán 
nevezhető a siker kovácsának. Míg első bemutat
kozásuk alkalmával „A lámpás” című darabban 
zömmel hivatásos színészekkel lépett fel, most alig 
fél év múlva már saját nevelésű csapatával mutat
ta be Tóték tragikomédiáját vagy inkább „komitra
gikumát”, külföldi vendégszereplés sorozat után 
hazai pályán is. Hogy milyen sikerrel, azt csak az 
tudja, aki ott volt az előadáson. Vastaps, fütty és 
ováció díjazta a nagy közös munkát, melyben 
együtt volt a tehetség, tudás és az akarat. Altkor 
este Tótéknál jelesre vizsgázott az előadás és a 
közönség is. ÍGY KELL EZT ŐRNAGY ÚR!

Bakos József

KÖZLEMÉNY

ÉR TEsfíjük  Alqyő Közsáq UkossÁqÁT, 

hoqy 1 998. NOVEiwbER hó 1 1'Én
1 8  ÓRAÍ kEzdETTEl kÖZMEqllAlLqATÁST TARTUNk.

A köziviEqhAllqATÁs ta lyE :

Alqyői FaIu^áz, B úvár u. 5.
A kÖZMEqkAllqATÁs NApiRENdjE: 

TElEpÜlÉSSZERkEZETÍ TERV l\yÍlvÁNOS VÍTÁjA.

□  □  □  □  □

Köszönjük a választópolgároknak, hogy 
szavazataikkal hozzájárultak megválasztá
sunkhoz. Kérjük, hogy kísérjék figyelem m el a 
képviselő-testület munkáját, támogatásukkal 
segítsék annak eredményes működését.

Képviselő-testület tagjai

EGESZSEGNAP
az Algyői Faluházban 

1998. november 14-én, 
10-15 óráig.

Nőgyógyászati rákszűrés; 
urológia; szemvizsgálat 
és szemüvegkészítés; 

bőrgyógyászat; füll-orr-gégészet; 
vérnyomásmérés; vizeletcukor- 

megállapítás; testmasszázs; 
lábmasszázs; hallásszűrés.

A  VIZSGÁLATOK INGYENESEK, 
MINDENKIT 

SZERETETTEL VÁRUNK!

NOVEMBER
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Felhívás!

Magyarország északi és észak-keleti megyéi
ben egyre nagyobb méreteket ölt a lakosság köré
ben a gombamérgezés. Sajnos az utóbbi néhány 
hónap statisztikai kimutatása alapján egyre több 
az olyan eset, amelyben a gombamérgezés halállal 
végződik. Egész családok halnak meg értelmetle
nül a hozzá nem értés és a szakembernek be nem 
mutatott, meg nem vizsgált gombáktól.

Mindezek elkerülése érdekében Algyőn a Pol
gármesteri Hivatal létrehozta a gombavizsgáló 
állomást. Gombavizsgálat eddig is több éve volt 
Algyőn ideiglenes jelleggel. A gombavizsgáló állo
más hivatalosan 1998 augusztustól a Korsó u. 16. 
sz. alatt működik (Forrásköz—Korsó utca sarok).

A hatósági feladatkört több évtizedes szakmai 
gyakorlattal rendelkező okleveles gombavizsgáló 
szakellenőr látja el. Minden ehető, vagy árusítható 
gombafajról gombavizsgálati ellenőrzőjegyet, vagy 
ha a gombagyűjtő kéri, akkor gombaárusítási en
gedélyt is kiad, ha a bemutatott gombafajok meg
felelnek az érvényes 16/1982. (XII. 30.) Eü. M. 
számú rendeletben foglaltaknak.

A gombavizsgálat ingyenes minden egyes 
gombagyűjtő és -termesztő polgár számára!

Tudomásunkra jutott, hogy Algyőn sajnos ter
jedőben van az ún. gomba-zugárusítás, a korcs
mák környékén és más helyeken (kivéve a piacot), 
ahol néhány száz forintért kínálják és adják el a 
gombavizsgáló szakellenőrnek soha be nem muta

tott (mérgezést is okozó), rothadásnak indult gom
bafajokat! A gombazugárus ezzel a tettével súlyo
san vét a szabályok ellen, amely elítélendő! Azon
ban a tőlük gombákat vásárló, vagy gombákat 
ajándékba elfogadó személyek nem is sejtik, hogy 
ezen gombák fogyasztása az életük kioltásába is 
kerülhet.

A gombák magas, teljes értékű fehérje tartal
muknál fogva kint a természetben (erdőkben, me
zőkön stb.) és a szabálytalanul (nylon zacskóban) 
történő tárolás miatt a néhány napos fejlődési 
folyamat végeként rothadásnak indulnak. A fehér
jebomlás mérgező terméke a toxin, amely igen 
súlyos elváltozásokat okoz a szervezetben és így a 
halálos gombamérgezések egy részéért felelős. 
Nem ritka az a tény sem, hogy a penészes, kukacos 
és a rágáshelyeken baktériumokkal, különböző 
vírusokkal fertőzött gombákat is gyűjtenek, nem 
vizsgáltatják meg és sajnos el is fogyasztják őket!

Felhívom Algyő lakosságának figyelmét, 
hogy az életük és egészségük megóvásának vé
delmében mindig csak gombavizsgáló szakelle
nőr által megvizsgált, aláírásával, pecsétjével 
igazolt, dátumozott engedély birtokában fo
gyasszanak gombákat. Továbbá a gombaárusítá
si engedéllyel nem rendelkező ún. zugárusokban 
ne bízzanak és ne vásároljanak gombákat, még ha 
az olcsóbb is, mint az üzletekben!

Hajdú Mihály
gombavizsgáló szakellenőr

Kiss Andrásné
jegyző

M i i 1 ' i 1 m  n
n  i i 1111- ' 1 1 ' i

Az Algyői Nőegylet 
60 gyermekkel 

ellátogatott 
a Szegedi Nemzeti 

Színházba. 
A PINOKKIÓ c. 

előadás nagy 
esztétikai élményt 

nyújtott 
a gyermekek 

számára.

Az illusztrációt 
készítette: 

ri l'rfa  Pataki Csilla Etelka
4. osztályos tanuló.
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Bora tétek tükre

Bőrünk legnagyobb szervünk, ezért állandó odafi
gyelést Igényel, jelzi testi és lelki állapotunk változásait, 
fényt deríthet belső szervi problémánkra Is. Életünk 
során megannyi változáson megy keresztül, s mindig 
tökéletesen megújítja önmagát. Ez az optimális állapot 
megőrizhető, ha megtanuljuk helyes ápolását, a felme
rülő problémák orvoslását. Ehhez szeretnék segítséget 
nyújtani néhány tanáccsal. Bőrünket az évszakok vál
tozásával más-más módon kell kezelni.

Néhány tanács az őszi bőrápoláshoz
Minden bőr az erős nyári napsugárzás hatására 

enyhén megvastagszik (az UV sugárzás hatására a 
sejtosztódás gyorsul, a hámsejtek jobban termelődnek) 
amely a nyár elmúltával hámlásnak indul. A folyamat 
gyorsítása érdekében használjunk bőrradírt. Szára
zabb, érzékenyebb lesz bőrünk, az őszi szél, a hideg, 
még inkább igénybe veszi. Leginkább a víz és zsírhiá
nyos bőrt kell védeni és ápolni. Ha a zsírréteg hiányos, 
(ami normál esetben védelmet nyújt a kórokozókkal, 
környezeti hatásokkal szemben), a bőr érzékenyebb, 
ellenálló-képessége csökken, ezáltal sérülékenyebb. 
Jellemzője a húzódó, könnyen kipirosodó, érdes tapin
tású arcbőr,' melyet megfelelő krémmel kezelve panasz- 
mentessé tehetünk. Szükség van hidratáló— vizet pótló 
és tápláló — zsírt és hatóanyagot tartalmazó készít
ményre. A krémezés azért fontos, mert ez a bőrtípus fog 
a leghamarabb ráncosodni ha nem ápoljuk. Kerülni kell 
minden szárító hatású anyag (alkoholos tonik, kőpúder) 
használatát. Érzékenysége miatt gyakran kipirosodik, 
a krémezésen felül esztétikailag is segíthetünk ezen — 
jó minőségű — bőrtípusnak megfelelő folyékony alapo
zóval, amelyek a tévhittel ellenétben egyáltalán nem 
tömítik el a bőr pórusait. AJól megválasztott— Jelenleg 
kapható kozmetikumok — túlnyomó részt minőségi 
készítmények — rendszeres használatuk védelmet 
nyújt a víz- és zsírhiányos bőrnek. A krémes állag is 
biztosítja a bőr víz- és zsírszükségletét. Minden esetben 
krémezzük alá a bőrt.

A másik kezelést igénylő bőrtípus a pattanásos 
(szeborreás) bőr. A fiatalok többségét érintő probléma 
ősszel kicsit rosszabbodhat, hiszen a nyári nap Jótéko
nyan hatott e bőrre (sebgyógyító, hámképző). Most 
viszont hámlani kezd, így érzékenyebbé, gyulladásra 
hajlamosabbá válhat. Ha viszont nyáron nem lett kitisz
títva a bőr, most aktuális hiszen a betömörödött faggyú 
gyulladást okozhat. Ebben az esetben nem szabad 
szárító hatású kozmetikumokat használni, mert ha 
[eszárítjuk a bőr felső hámrétegét, a szőrtüsző kivezető 
nyílása elzáródik, így a faggyú nem tud a bőr felszínére 
ürülni, csak pang s gyulladást okoz. Ajánlom a bőrpu
hító, faggyútermelést szabályozó krémet. Alapozót eb- 
Den az esetben is alkalmazhatunk, de olajmentes le
gyen.

Csak jó minőségű krémet vásároljunk, tartalmaz
zon bőrnyugtató anyagot, így elkerülhetjük a bőrirritá- 
:iót. Természetesen ez csak néhány Jó tanács azoknak, 
ikik el akarják sajátítani bőrük alapvető (helyes) ápo- 
ását.

Tóth Zsuzsanna kozmetikus

Alevói Hírmondó

Mit mutat a Vízmérőóra >

Természetesen a kérdés költői, hiszen mindenki 
tudja, hogy a vízmérőóra az ingatlanon elfogyasztott 
vízmennyiséget méri, amelynek díját majdan kemény 
forintokkal kell a díjbeszedőnek kiegyenlítem. Ám ha 
odafigyelünk, a vízmérőóra segítségével későbbi komoly 
kiadást is megelőzhetünk, egy esetleges csőtörés anyagi 
következményeitől mentesülhetünk.

Miről is van szó? Talán nem mindenki tudja, hogy 
az algyői talaj és talajviszonyok nem kedveznek a földbe 
fektetett vezetékeknek, agresszív hatásuk miatt a szi
getelés nélkül lefektetett horganyzott acélcsövek is 10- 
15 év után korrodálni kezdenek, majd ezt követően 1 -2 
éven belül kilyukadnak. Ha a csőtörés a vízmérőóra 
után következik be, s a vízfolyás (szivárgás) nyomai a 
felszínen nem észlelhetők, a rendellenesség hónapokig 
sem derül ki, a feleslegesen elfolyt víz díját pedig ki kell 
fizetni. Emiatt — túl azon, hogy a nagy mennyiségű víz 
az ingatlan állapotát is veszélyezteti — könnyen össze
gyűlhet havi 2-300 m3 többletfogyasztás, s ennek az 
anyagi következményei pedig tízezres nagyságrendűek.

Hogyan előzhetjük meg a problémát? Elsősorban 
számítsunk arra, hogy a 15-20 évnél idősebb szigetelés 
nélküli horganyzott csövek valószínűleg cserére szorul
nak, de állapotukról feltárással meggyőződhetünk. Ha 
cserélni kell, Javasolt a KPE (műanyag) vezetékre törté
nő kiváltása. Mindezeken túl kísérjük figyelemmel la
kásunk vízfogyasztását. Rendszeresen ellenőrizzük, 
hogy egy-egy hosszabb időszak alatt (pl. éjszaka) mu
tat-e az óra fogyasztást annak ellenére, hogy a lakásban 
nem történt vízvételezés.

A próba idejére zárjuk le a lakásba beérkező vízve
zeték szakaszoló csapját (de semmi esetre sem a vízóra
aknában lévőt, hiszen így a csőtörést sem észlelhetjük)., 
vagy ha a vezeték a lakásban, a falban van elhelyezve, 
a fogyasztók előtti szakaszoló elzárókat. Az is célrave
zető, ha a család tagjaival megbeszéljük, hogy senki ne 
vegyen vizet a próba ideje alatt, s ez esetben különösen 
a WC-használatra kell ügyelni, mivel az öblítőtartály 
automatikusan töltődik fel vízzel. Amennyiben sikerült 
a vízvételezést szüneteltetni, és a vízórán előtte és utána 
leolvasott értékek nem egyeznek, a különbség az éjsza
ka a csőtörésen keresztül elfolyt víz mennyiségét adja.

Mivel a vízmérőóra elég érzékeny, — általában a 
legnagyobb (körbeforgó) mutató skálájának egy osztása 
egy liter víz átfolyását jelenti— néhány óra alatt egészen 
kicsi szivárgást is kimutat. Nagyobb csőtörések eseté
ben a vízkiáramlás hangját a fémvezetékhez szorított 
fülünkkel is észlelhetjük (pl. udvari kifolyó).

Ha odafigyelünk tehát a vízmérőóra előre Jelezheti 
a nagyobb problémát, s így időben elháríthatjuk az 
esetenként nagy kiadással Járó (akár 100 ezer Ft) alat
tomos csőtörést.

Kósa János



Algyői Hírmondó

Könyvtári hírek

Megtörtént könyvtárunkban a leltár, ezért vol
tunk egy hétig zárva. Most már újra a régi nyitva 
tartási renddel állunk olvasóink rendelkezésére.

Jönnek a téli hosszú, sötét esték, Jöjjenek el 
hozzánk olvasnivalóért, így gyorsabban telik az 
idő.

Egy kis csalogató:
A világ száz csodája 
Nevetséges szerelmek 
A gyertyáit csonkig égnek 
Nézd, milyen a Földi 
Hétvégi gyilkosság 
Godzilla 
Méreg

Szeretném a gyerekekkel újra bevezetni a 
hétvégi mesedélutánokat novembertől, pén
tekenként 4 órától. Ha a gyerekeknek jobb, 
akkor tarthatjuk szombat délelőtt is. Szeret
ném, ha minél többen eljönnétek és jól érez- 
nétek magatokat.

Jó dolog tudni azt, hogy bizalommal for
dulhatunk olvasóinkhoz problémáinkkal, le
gyen az polckészítés, szalaghímzés, elromlott 
vízcsap. Ezúton szeretném megköszönni 
munkájukat: Godó Zoltánnénak, Molnár Zol
tánnak, Molnár Balázsnénak, Udvari Sán
dornak.

Kiss Mihályné
könyvtáros

Az öreg hatász és a Tisza

Úszhattok nagy halak! Sajnos nem kell már 
félnötök az ÖREG HALÁSZTÓL. Csak azok a vízi 
szörnyek, harcsák, csukák és miegyebek tudná
nak vallani az erőskezű, okosan értő halászról, 
amelyek sikeresen kerülték el a varsákat, kecéket, 
áteresztőket és más halfogó szerszámokat. A Tisza 
ÖREG HALÁSZA már más vizeken evez. A túlélet 
tengerét adta neki a sors. Örökre.

Gercsó Bandi bátyám más ladikba szálltál. A 
mondabeli Noé bárkáját nyüstölöd október 28- 
adika óta. Kár! Emlékemben visszavillan a halász 
dinasztiát rögzített fotó, amelyen tanítómestered, 
az édesapád és az utódod, Bandi fiad dolgozik 
együtt egy ladikban. Iszonyú, hogy nem lehet meg
ismételni ezt a fölvételt! Marad a mementó.

A Tisza volt a barátod, a munkahelyed. Már 
parányi korodban ez a víz lötyögi etett a hátán, 
hogy hat évtizeden át cipelhessen. Híres és elis
mert halász voltál, de a vadászok között is az elsők 
közé soroltak. Mint vadászmester számtalanszor 
irányítottad a nyugati fegyvereseket. Előttük nyúl 
nem futhatott el!

Gercsó András és a természet eggyé lett, ám 
minden erők fölött te diadalmaskodtál az utolsó 
pillanatig...

Nyugodalmat az öreg bárkában!

Ács S. Sándor

Az Algyői Kisgazdapárt 1998. november 13-án, 
pénteken gyűlést tart a Faluházban.
Szeretettel váijuk a tagokat és szimpatizánsokat!

Vezetőség

Gazdaköri hírek

Az októberi Hírmondóban megírtuk a napra
forgóval kapcsolatos tudnivalókat. Bővebb felvilá
gosítást a Gazdakör november 20-án, 17 órakor 
tartandó gyűlésén tudhatnak meg az érdeklődők.

Előadóként meghívtuk a hódmezővásárhelyi 
KITE Mezőgazdasági és Szolgáltató Rt. munkatár
sát, Balla Imrét.

Mindenkit, aki a termeltetésben részt akar 
vállalni, szeretettel várjuk!

Juhász István

250 1-es hűtőszekrény (401-es mélyhűtővel) 
ELADÓ. Algyő, Tüzér u. 3.

1.2 Opel Corsa Swing ELADÓ. Érdeklődni: szom
baton 12-17 óráig a Szamóca u. 25. Tel.: 268-662

Az Algyői SK számlájára az 1 %-bólbefizetett 54000 
Ft-ot a serdülő csapat felszerelésére fordítottuk. 
Támogatásukat köszönjük!

Vezetőség

NOVEMBER
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Közöny és siker a Választáson

A Várakozás palotája
Rossz érzésekkel mentem — talán kedvetlenül 

és bizalmatlanul— 1998. október 18-án a válasz
tásra. Számtalan oka volt a búskomorságomnak. 
Többek között ezek; amióta kézhez kaptuk az aján
lószelvényeket Iszonyú sok Intrikát, közönyössé
get, közömbösséget hallottam a községben. Emí- 
gyen: megdumálták már az egészet; kidobtam a 
jelölőszelvényeket a kukába; nem megyek én bo
hóckodni, úgyis kitalálták már saját emberüket, 
akik eddig Is csak a saját kenyerüket plrítgatták. 
Satöbbi!

Minden antipátiának a süvege volt az a pocs
kondiázó fizetett hirdetés, amelyet a Délmagyar
ban tettek közzé. Hallottunk már a politikában 
atomcsend-egyezségről. Ez az „atombomba” is 
csendben maradt. A gonosz szerző nehéz fegyvere 
csütörtököt mondottl Nem találta el a becsületes 
embereket!

Nem értem, hogy általában a tisztességes em
berek (de különösképpen az elvetemültek) miért 
nem döbbennek rá, hogy Magyarországon Immá
ron nyolc esztendeje szabad a választás? Megszűn
tek a lózungok, azok, amelyek hirdették: SZAVAZZ 
A HAZAFIAS NÉPFRONT JELÖLTJÉRE! Ezután 
kiírták — nyomtatták — azt az egyetlen nevet. 
Lehetett akkor önállóan szavazni? A kérdésem 
persze költői. Annak Idején valóban manipulálták 
a választást. Hát nem jobb ez a mostani rendszer?

No, mindegy! Vasárnap már jobb kedvre de
rültem, mikor láttam az elegánsan kiöltözött pol
gárokat szavazni ballagni. Algyőn négy szavazó 
helyiség volt: a Sárga, a Fehér, az Új Iskolákban és 
a Faluházban. Ez utóbbit nevezhetjük főhadiszál
lásnak Is, hiszen Itt várták a hivatalos végered
ményt a Jelöltek. Ez 19-lkén az éjszaka közepén két 
óra körül meg is érkezett. Kiderült már akkor, hogy 
sikeresen megválasztották a tizenhárom képvise
lőt és a polgármestert.

Még a választás napján megkérdeztem három 
választót.

Sárga iskola, BÉKÉS ISTVÁN:
— Kiknek szavaz bizalmat?
— Semmi gondom nem volt az eddigiekkel, de 

neveket nem mondok.
— Egyetért a szavazás módszerével?
— Tökéletesen.
— Mit vár el a megválasztott képviselőktől 

s persze a polgármestertől?
— Harcoljanak a csatornázásért, folytassák az 

útépítést, Járjanak közben, hogy a Faluházban 
minél több komoly rendezvény legyen. Lehet ez

néhány vetélkedő, író-olvasó találkozó. A színház 
mellett el tudok képzelni mozit Is. Leginkább a 
fiatalokra gondolok, hogy nekik ne csak a kocsma 
meg a diszkó jusson.

Fehér iskola, BAKOS LÁSZLÓMÉ:
— Mit szeretne a következő négy évben?
— Jó volna együtt tudni a szétszórt Iskolákat. 

Tudomásom szerint van a községnek erre saját 
területe, már olyan ahová új intézményt lehetne 
építeni. Elkelne egy bölcsőde Is és szorgalmazzák 
a lakótelkek kialakítását, ne vonják meg az autó
busz-hozzájárulást. Hiányzik egy mozi, minél több 
munkahely kellene, hogy az újabb cégek Ide hoz
zák a tőkét. Még egy dolog Jut eszembe, bár, lehet, 
ez utópisztikus: akad itt a környékben melegvíz 
kút. Építeni kellene egy fürdőt.

Új iskola, BAKÓ FERENC:
— Hány szavazót várnák?
— Ezerkllencvenöten Jöhetnek...
— Kívánalmai?
— Csatorna- és útépítés, telekkijelölés, sport

körfejlesztés. Ezek jutottak eszembe hirtelen.

Faluház
Mint említettem, este hét óráig szavazóhe

lyiség volt a hallban, utána majdnem hajnalig 
a „várakozás palotája” lett. izgalmasan álmos 
órák teltek közel hajnalig, mikor is az ott vá
rakozók megtudták a választás hivatalos vég
eredményét.

Olvashatták tehát a szabályosan megválasz
tottak listáját, ám nem volt ez olyan egyszerű 
miként legépeltem. Történt, hogy a meg nem vá
lasztott polgármesterjelöltek panasszal, kifogással 
éltek minden lehetséges fórumon. Koholt vádjaik 
eredménye a következő.

A választási bizottság a szavazás napján 
semmiféle szabálytalanságot nem tapasztalt a 
négy szavazókor egyikében sem. Nyilatkozta 
ezt dr. Major József a választási bizottság el
nöke. Bizonyságul álljon Itt a Megyei Bíróság 
határozatának lényege -  tanulságul: A Csong- 
rád Megyei Bíróság peren kívüli eljárásban a 
következő végzést hozta: a bíróság elutasítja 
az önkormányzati képviselők és a polgármes
ter választási ügyében beterjesztett kifogást. 
Ezen végzés ellen felebbezésnek helye nincs.

A választás tehát törvényszerűen hivatalos.

Ács S. Sándor



8 Algyői Hírmondó

Gyermekeink közlekedése

A gyermekek a közlekedés legvédtelenebb és 
legkiszolgáltatottabb szereplői. Közlekedésüknek 
minden évszakban megvan a maga sajátossága (pl. 
a nyár a gondtalan, felszabadult és sajros figyel
metlen rohangálások, kerékpározások i iőszaka), 
ám legnagyobb veszély mégis az előttün álló két 
évszakban, ősszel és télen fenyegeti őket A szoká
sos forgalmi szituációk veszélyességét, é s az eset
legesen bekövetkező balesetek hatását iövelik az 
ezen Időszakra oly Jellemző rossz látás és kedve
zőtlen útviszonyok. Mit teszünk mi fe lnőttek an
nak érdekében, hogy a minden reggel vr’:nak Induló 
kisgyerekek épségben érjenek haza?

Elsősorban azt, hogy — figyelembe véve az 
egyébként rájuk jellemző közlekedési sajátosságo
kat — járművet vezetve még fokozottabban vigyáz
zunk rájuk. Köztudott, hogy a gyerekek veszélyér
zete, ítélőképessége csak az életkorral egyenes 
arányban fejlődik ki, ezért bármikor számíthatunk 
arra, hogy az út szélén álló, elhaladásunkra váró 
gyermek váratlanul a jármű elé iép, vagy takart 
helyzetből indulva (útmenti sövény, álló jármű 
stb.) átfut az úttesten. Az évszak a jellemző hideg, 
csapadék, köd figyelmüket tov í bb korlátozza, s 
egyben a gyorsabb közlekedésre készteti őket. Ha 
Járművet vezetve közlekedő gyermekekkel kerü
lünk kontaktusba, mindig számítsunk arra, hogy 
váratlan, gyors, sokszor nem logikus viselkedé
sükkel veszélyhelyzetet teremtenek.

Óvatosságunk mellett talán még fontosabb az, 
hogy készítsük fel őket a várhatóan előforduló veszé
lyes forgalmi szituációkra. Tudatosítsuk velük azt, 
hogy az útjukat keresztező, mellettük elhaladó gép
járművek vezetői számára rendkívül fontos az, hogy 
időben észrevegyék őket (fényvisszaverő fóliák a ru
házatra, táskára, kerékpárok kivilágítása) és hogy 
mozgásukkal időben Jelezzék közlekedési szándéku
kat. Számoljanak azzal, hogy a rossz látási viszonyok 
a gépjárművezetőket is korlátozzák (pl. nem ritka a 
köd miatti 20-25 m-es látótávolság), ugyanakkor a 
hó és jég miatti kedveződen útviszonyok az esetleges 
veszélyhelyzetek kivédésének lehetőségét csökkenti. 
Csúszós időben a fékút két-háromszorosára is nőhet, 
tehát előfordulhat, hogy egy 50 km/ó sebességgel 
haladó jármű csak 40-50 m megtétele után tud 
megállni.

Röviden összefoglalva, mire figyeljenek gyermekeink az 
utcán közlekedve}

• kivilágítással, fényvisszaverő fóliával segít
sék, hogy a közlekedés többi résztvevői mi
előbb észrevegyék őket;

• mozgásuk legyen egyenletes, kiszámítható,

irányváltoztatási szándékukat időben jelez
zék (kerékpár);

• a lehetséges közlekedési irányok rendszeres 
figyelésével legyenek tisztában a körülöttük 
kialakult közlekedési szituációval (kerék
pározás esetén gyakori hátranézés, úttest 
keresztezésekor többszörös szétriézés);

• takart helyzetből ne lépjenek az úttestre (pl 
buszról leszállva);

• ha nem biztosak elsőbbségükben inkább 
mondjanak le róla, a néhány perces idő- 
veszteség nincs arányban egy esetleges bal
eset következményével.

Végezetül, törekedjünk arra, hogy közleke
désünkkel mi is példát mutassunk a gyerekeknek, 
s arra, hogy mielőtt önállóan útnak indítjuk őket, 
adjunk nekik lehetőséget, hogy előtte szülői kísé
rettel majdnem” önállóan többször megtegyék az 
általuk gyakran használt útvonalat, így készülve 
fel az esetleges veszélyhelyzetekre.

Kósa János

SENWROK

Azt hiszem kevesen tudják, hogy a Megyei I. 
és a Megye III-as labdarúgó csapaton kívül van egy 
kispályás senior csapat is Algyőn. Ebben a csa
patban olyan volt Játékosok fociznak, akik betöl
tötték a 35. életévüket és megmaradt a foci iránti 
szeretetük. Ez a csapat a HMVH-i senior bajnok
ságban szerepel igen szép sikerekkel. 1998. évi 
bajnokságban mint bajnokcsapat ünnepelt.

A csapat büszke tagjai:

Drávái Mihály (Gomt 
Benyák István 
Salamon László 
Bakos Ede 
Balogh István 
Vajda Géza 
Kiss András (Badus)
Juhász István 
Pongrácz János 
Kovács László 
Kovács József (Kupi)
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Iskolai információ

Októberben történt
Október 1-Jén került sor a községi edzőterem 

ünnepélyes átadására, a nyitórendezvényen isko
lánk valamennyi tanulója szerepelt.

Október 2-án Algyő napját egész napos vetél
kedővel ünnepeltük. A falu múltjához és jelenéhez 
kapcsolódó változatos feladatokat oldottak meg a 
tanulók: tréfás ügyességi versenyen vettek részt, 
rajzokat készítettek az előző nap eseményeiről, 
kérvényt fogalmaztak, Algyő történeti TOTO-t ol
dottak meg.

Talán a legérdekesebb a legidősebb és a legfia
talabb Algyőiek felkutatása volt. így látogatta meg 
iskolánkat a 92 éves Magyar Zoltánné. Köszönjük 
fáradozását, valamint mindazokét, akik az osztá
lyok kérésének eleget téve eljöttek: Bakos Józsefné, 
Borbély Károlyné, Tóth János, Tóth Józsefné vala
mint Elekes István.

Községünk legifjabbjai is megérkeztek, élükön 
az 1 hónapos Kiss Norbert, valamint Varga Karoli
na, Vidács Ádám Tibor, Bakos Lili, Boldizsár Gréta, 
Pigniczki Kata. Köszönjük, hogy Jelenlétükkel se
gítették a tanulók versenyzését.

A gyerekek aktivitása és lelkesedése mellett 
külön örömet Jelentett, hogy rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével dr. Piri József polgármes
ter úr, valamint a község több ismert közéleti sze
mélyisége. Köszönet mindazoknak, akik a nap si
keréhez hozzájárultak: a zsűri tagjainak: Herczeg 
Anna, Bakosné Fekete Mária, Karsai Lászó, Török 
Andrásnak, aki halászháló készítésére tanította a 
gyerekeket, a szülőknek akik ebédet készítettek a 
vetélkedő osztályok számára, valamint Korom Fe
rencnek, aki az ezen a napon a 4H által szervezett 
virágárusításhoz a csomagoló anyagot biztosította.

A verseny idején német vendégek érkeztek 
iskolánkba, és ajándékukkal hozzájárultak a né
met nyelvoktatás színvonalának emeléséhez. A na
pot a 7/a osztály szervezésében megtartott suli-bu- 
li zárta.

Október 12-én a 6/b osztályos tanulók Fuji- 
vetélkedőn vettek részt és Szeged nevezetességeiről 
készítettek fotókat.

Október 15-én az idősek napja alkalmából 
iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói műsorral ked
veskedtek az algyői nyugdíjas klub tagjainak.

Október 19-én a Faluházban a 4-8. osztályos 
tanulók Az Árgyélus királyfi, az 1-3. osztályosok 
az Ördög a zsákban című mesejátékot tekintették 
meg a békéscsabai Jókai Színház művészeinek 
színvonalas előadásában.

Október 20-án rendhagyó kémiaórán a hete

dikesek meglátogatták a MÓL központi laboratóri
umát és gázüzemét. Köszönjük Végh Gábornak és 
Végh Gábornénak, valamint a laboratórium dolgo
zóinak, hogy kalauzolták diákjainkat és buszt biz
tosítottak az üzemlátogatáshoz.

Október 22-én a Vásárhelyen megrendezett 
területi matematika versenyen Iskolánk négy ta
nulója, Kutasi Levente 6 /a osztályos tanuló negye
dik, Radics Réka 8/b osztályos tanuló hatodik 
helyezést ért el. Pataki Attila 5/a és Bús András 
7/b osztályos tanuló is szépen szerepelt.

Október 22-én az 1956-os forradalom és sza
badságharc hőseire emlékeztünk a 7/b osztály 
tanulói által előadott ünnepi műsorral.

Október 23-án iskolánk tanulói szerepeltek és 
koszorút helyeztek el az országzászlónál megren
dezett ünnepségen.

Október 28-31. a Mars téri U pavilonban meg
tartott középiskolák börzéjére iskolánk nyolcadi
kosai is ellátogattak a pályaválasztási nyílt napok 
keretében.

Ebben a tanévben is folytatódnak áz alsó ta
gozatos rendhagyó környezetismeret órák. Most a 
második és harmadik osztályosok látogattak el a 
Vadasparkba.

Iskolánk több tanulója megtekintette a Pinok- 
kió című mesejátékot a Szegedi Nemzeti Színház
ban. Köszönjük a Nőegyletnek, hogy ezt lehetővé 
tette számunkra.

A műszaki könyvkiadó tanítási kísérlet pályá
zatán iskolánk szép összeget nyert.

Novemberi program
November 9.16 órától Nyílt nap a Csongor téri 

Általános Iskola és Gimnáziumban
November 12. Nyílt nap az Eötvös József Gim

náziumban
November 16. 17 órától Fogadóóra a Sárga 

iskolában
November 9-13. Nyílt napok az alsó tagozat

ban.

Óvodai információ

Óvodánkban november hónapban 2 csoport
ban tartanak az óvónők szülői értekezletet, melyre 
várják az érdeklődőket. Süni csoport: 1998. no
vember 16., hétfő 1630 órakor

Kacsa csoport: 1998. november 18., szerda 
1630 órakor

A napközis térítési díj befizetése: 1998. decem
ber 3-án, csütörtökön lesz.

NOVEMBER
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'Dr. Molnár M ária
csecsemő- és gyermekszakorvos 

rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 8-12 óráig
kedd 8-11 óráig
szerda 13-16 óráig
csütörtök 8-10 óráig
péntek 8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás
csütörtök 1 n30 t a 30 ' - • 10 -14 oraig

1230-1430 óráig
Terhestanácsadás

hétfő

Rendel: dr. Kanyó Ádám

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra 
csütörtök 830_930 óráig

L

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

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 998. NOVEMbER Um RENdElÉSE

02—06-ig 

09—13-ig 

16—20-ig 

23—27-ig 

30-án

1230—17 óráig 

0730—12 óráig 

1230—17 óráig 

0730—12 óráig 

1230—17 óráig

+
1998. november16-20-ig dr. Tóth Máriát 

dr. Józsa Csaba helyettesíti
+

Háziorvosok november havi 
rendelési ideje

November 02—06-ig
8— 1230 óráig: dr. ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

November 09— 13-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

November 16—20-ig
8— 1230 óráig: dr. őst Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

November 23—27-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Őst Ibolya

November 30-án
8— 1230 óráig: dr. őst Ibolya 

13—  1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

P —

Ne fáradjon Szegedre 
mozgásszervi panaszaival, 
kezeltesse magát helyben 

M  reumatikus fájdalmaival 
* izületi

és gerincbetegségeivel.

Dr. Hégely Mihály 
Algyő, Egészségház u. 4.

Előzetes bejelentkezés 
napközben is 

a 268-251-es telefonon.

NOVEMBER



Tisztelt vásárlóim 
közeleg a karácsony! (1
Ajándékozza meg szeretteit 

ezüst- vagy aranyékszerekkel!

u ezüst láncok, gyűrűk, karláncok, karkö
tők. 4 00 Ft-tól

i » aranyékszer-készítés exkluzív kataló- 
1 gusból, igény szerint beszerzett drága- 
| kövekkel, kedvező áron,

[ »  egyéb szolgáltatások: javítás, vésés, kő- 
1 foglalás; fájdalommentes füllyukasztás.

S z iU q y i P er]'é s í I m r e

l ákszERÉsz

A lq y ő ,  V/vdvÍRÁq u. 7 7 .  

t e L.: 2 6 8  8 4 9

J  N yÍTV A : 1 

Í/á  ^étFő ás csÜTÖRTÖk 1 0 - 1 8  ÓRÁiq A«1

______ _______________ > á j

|  FOGTECHNIKAI |

• LABORATÓRIUM •

• a Bartók Béla u. 3 4 . %

| szám alatt. •i i• i

| Vállaljuk mindenfajta i

fogpótlás készítését.
! i i i
J Jelentkezni személyesen j 

♦ vagy • 

|  a 06-30-9852-626-os |  

® telefonon lehet. ®

M W Ü M E A

T f ö f i t  TEeV EN !

i j f l í M l M " ® 0 ®

ABLAKSZIGETELÉST VÁLLALOK!

ZO'ZSVirOS energiamegtakarítás!
SVÉD bemarásos szigetelőanyaggal.

Magánszemélyek és közületek 
részére egyaránt.

Üqyvádi írocIánIíat I j j í
MEqNyÍTOTTuk

dR . M iklóssy  SÁNdoR
üqyvád 

teL: 5 2 6 -5 6 0  

Mobil: 0 6 -5 0 -9 5 8 5 -5 5 9

dR. TENkE ANdRÁS

üqyvÉd 

teL: 5 2 7 -5 0 8

ALqyő, VÁsÁRhElyi u. 5.

ÜqyfÉlfoqAdÁs: ksddEM és csÜTORTököN 
1 5 -1 8  ÓRÁiq

11 |*l szEqEdi iRodA: NAqy Jenő u. 5. r  1*1

31— :----------------------------------- J
K ovács Géza, TeL.: 62 729 0 4 5  |
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MARY-A4ARY Üzlclház Kfl.

ALGYŐ, 
Kastély kert u. 49. szám alatt

NAGY ÁRUVÁLASZTÉKKAL VÁRJA VÁSÁRLÓIT

Ruházati termé/(e/(^
» Gyermek szabadidőruhák, gyermek pizsamák és bébiruhák 
» Női szoknyák, blúzok, pulóverek, fehérneműk 
» Férfi és női szabadidőruhák, szabadidőnadrágok 
» Női harisnyák, zoknik, harisnyanadrágok és cicanadrágok

A

» Agyneműk, lepedők, paplanok, párnák, törölközők 
Rövidáru

» Tűk, cérnák, zippzárak, zsinórok, gumik és sok más egyéb apróság 
Üveg- is poTceCánáruí̂

» Vázák, poharak, korsók, tálcák nagy választékban 
íMűsza/Q ci/fáe/^

» Kávéfőzők, darálók, mérlegek, szendvicssütők és háztartási eszközök 
» Hajszárítók, hajformázók, samponok, zselék és hajlakkok 

Vegyi áruiig
» Mosószerek, öblítők, szappanok, szalvéták, papírzsebkendők, WC-papír 
» Pelenkák, szárnyasbetétek és tamponok nagy választékban 

‘Papír-írószer
» Mappák, naptárak, füzetek, írószerek, irodai eszközök, másolópapírok

Több, mint 200 féle napilap, hetilap, havilap, magazin és egyéb folyóirat.

Algyői H írm ondó *  A  helyi önkorm ányzat lap ja  • M egjelen ik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri Józse f * Felelős szerkesztő: M olnárné Vlda Zsuzsanna 

Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete M ária. Borbély János, 

Karsal Lászlóné. K is M lhályné. Zom bori M óni, Vígh Gabriella 

Levélcím : 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készü lt: a  d á k j^ Z  KPC. Nyom dájában. 800 példányban.
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