
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Településüzemeltetési és -fejlesztési közhasznú társaság Atgyőn

1998. november 25-én megtartott testü
leti ülésén az Algyői Önkormányzat képvise- 
lő-testülete döntött arról, hogy a községüze
meltetési feladatok ellátása érdekében köz
hasznú társaságot hoz létre. A GYEVIÉP A l
győi Településüzemeltetési és -Fejlesztési Köz
hasznú Társaság terveiről és jövő jérő l 
kérdeztem dr. Piri Józsefet, Algyő község pol
gármesterét.

Mi indokolja Algyőn a településüzemelte
tési közhasznú társaság (KHT) létrejöttét?

Községünkben azokat a feladatokat, ame
lyek a település működését biztosítják hagyo
mányosan szegedi társaságok, önkormányzati 
közszolgáltatók végzik. így például a távfűtés 
biztosítását a társasházakhoz, a temető fenn
tartását, az ivóvíz biztosítását, a hulladék- 
szállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Az 
önállóság elnyerésével végig kellett gondol
nunk, melyek azok a feladatok, amelyeket a 
jövőben is szolgáltatókkal látunk el, mert pél
dául a törvényi előírás koncessziós pályázat 
kiírását teszi kötelezővé, s melyek azok a he
lyi feladatok, am elyeknek a megoldását mi 
magunk tudjuk ellátni, hiszen Algyőn erre 
elegendő szakképzett munkaerő van, és a he
lyi foglalkozáspolitikában is súlyt helyezünk 
arra, hogy lehetőleg helyi embereket foglal
koztassunk.

Mi a KHT célja, és milyen feladatok meg
oldására hozták létre ezt a társaságot?

Először fontosnak tartom leszögezni, a 
közhasznú társaság lényege, hogy az általa

megtermelt hasznot, eredményt csak közhasz
nú tevékenységre, csak közösségi célokra fo r
díthatja: pl. kulturális vagy sport létesítm é
nyek támogatására. A  KHT tennivalóit alap
vetően két fontos feladatkörre oszthatjuk: a 
településüzemeltetési és -fejlesztési tevékeny
ségre.

Az újonnan megalapított KHT olyan tele
p ü lésü zem elte tés i te vék en ységet is végez 
majd, amelyeket pillanatnyilag nem látnak el 
Algyőn. Nincs közterület fenntartás, egységes 
park gon dozás , a c sa p a d ék e lv eze tő  árkok  
rendszeres felújítása, nincs megoldva végér
vényesen az állatmérlegelő üzemeltetése, h iá
nyos és nem szervezett a piaci tevékenység. 
Valószínű, hogy a temető fenntartásával kap
csolatos va lam ennyi fe lada to t is ennek a 
KHT-nak kellene adni. Természetes, hogy a 
tá rsaság  a lap ító  ok ira tában  fo g la lt  v a la 
mennyi tevékenységi kör csak azért került 
megjelölésre, amennyiben a későbbiekben a 
társaságot egy újabb feladattal bízzuk meg, 
ne okozzon gondot, hogy erre nincs jogosít
ványa. A  községüzemeltetés fontos feladatá
nak tartom még, hogy magához gyűjtse és 
alkalmazza azokat a munkaerőket, akik most 
a különféle intézm ényeknél (óvoda, iskola, 
egészségház) kü lön -kü lön  park fenn tartási, 
kertészeti, kazánfűtői feladatokat látnak el, 
hiszen ha ők egy egészséges gyűjtő társaság
nál vannak alkalmazásban, akkor munkájuk 
is jobban, gazdaságosabban szervezhető. A 
KHT feladata lesz még a közhasznú munká
sok  fo g la lk o z ta tá s á n a k  m e g s ze rv e zé s e , 
amellyel eddig közvetlenül a Polgármesteri H i
vatal foglalkozott.
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A KHT másik fontos feladatkörébe az ön- 
kormányzat fejlesztési célú elhatározásainak 
végrehajtása tartozik: pl. csatornaépítés, csa
padékvíz-elvezető árkok építése, épületek fe l
újítása, sportcentrum kiépítése. Ezeket a fe l
adatokat a KHT vagy maga látja el, vagy szer
ződést köt külső cégekkel a munka k ivitele
zésére. A beruházásoknál azért is előnyösebb, 
ha a közhasznú társaság végzi a tevékenysé
get, mert könnyebb számára az általános for
galmi adó visszaigénylése, mint amikor az ön- 
kormányzat maga végzi közvetlenül a beruhá
zást.

A  KHT beindításához milyen feltételeket 
kell megteremteni?

Rendkívül fontosnak tartom, hogy a tár
saságot megfelelő módon kell ellátni a mun
kavégzés fe lté te le ive l. Indu láskén t a KHT 
székhelyéül kijelöltük a régi kultúrház helyét 
a Kastélykert utcában. A  társaság számára 
biztosított vagyonból pedig be kell szerezni 
azokat az eszközöket, gépeket, am elyekkel 
majd feladatait el tudja látni: pl. fűnyíró gép, 
gépjármű, kertészeti eszközök. Jelenleg a hu l
ladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat 
szerződéssel oldjuk meg, de nem tartom ki
zártnak, hogy a közutak rendben tartását, 
tisztítását az e célra beszerzett, de más fe l
adatra is alkalmas gépekkel végezzék el. Ez 
automatikusan azt is jelenti, hogy bizonyos 
számú munkaerő alkalmazására szükség lesz, 
ez pedig enyhíteni fogja a községünkben levő 
foglalkoztatási problémákat is.

Ki a KHT vezetője?

A társaság működésének a személyi fe l
tételei is biztosítottak. A  KHT vezetőjét egy 
előzetesen kiírt pályázat alapján választotta 
meg a képviselő-testület. Az ügyvezető Molnár 
József, algyői mérnök. Januártól ő szervezi az 
önkormányzattal együtt a munkavégzés felté
teleinek megteremtését kellő óvatossággal és 
a legésszerűbb, leggazdaságosabb megoldáso
kat keresve.

Vannak-e olyan önkormányzatok, ahová 
eljutva alkalmuk nyílt tanulmányozni az ott 
már működő közhasznú társaságokat?

H ason ló  közhasznú tá rsaság  m űködik 
Deszken és Mórahalmon több éve nagy siker
rel. Ezeken a településeken a közterületek 
karbantartására, a közterületeken lévő já tszó
terek, illetve játékok megépítésére és gondo

zására hozták létre. A KHT egy megbízható, 
önállóan gazdálkodó szervezet, amely a gaz
dálkodásáról elszámol az önkormányzatnak, 
de mégis maga végzi munkáját a rábízott fe l
adatkörön belül, és az alkalmazottai vele á ll
nak munkaszerződéses kapcsolatban. Előnye 
még, hogy lakosságközeli, a lakosság érdekeit 
közvetlen módon képviselő társaság, am ely 
m egszólítható, érzékeny arra, hogy m ilyen 
problémák vannak a településen, és tudja je 
lezni azokat azonnal az önkormányzat szám á
ra. Mórahalmon és Deszken is felhívták f i
gyelmünket a fokozatosság elvének betartásá
ra. Csak annyi feladatot kell adni a KHT-nak 
egyelőre, ami a szem élyi, dologi feltételek  
meglétével biztonsággal elvégezhető, majd fo 
kozatosan növelni a rábízott feladatok körét.

Milyen problémákkal fordulhatnak a he
lyi lakosok a KHT-hoz?

Valószínűleg a különféle szolgáltatók (víz, 
gáz, áram) működésével kapcsolatos reklam á
ciók ügyében kereshetik fel a KHT-t. A lakos
ságot folyamatosan tájékoztatjuk a társaság 
működéséről, és az első negyedévben az A l
győi Hírmondó hasábjain visszatérünk arra, 
milyen feladatokat lát el ténylegesen a KHT, 
milyen problémákkal kereshetik fel a lakosok, 
hogyan látszik célszerűnek a jövőben a mun
kájának megszervezése.

Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést. 
Az elkövetkező évhez, annak feladataihoz jó  
egészséget és sok sikert kívánok.

Janek Erzsébet

_______________________  A lgyői Hírmondó

Január 19-én 13 órakor a Faluházban 
orvos-beteg találkozót tartunk ortopéd 
szakorvos jelenlétével. Minden, lábbal 
kapcsolatos problémával, gerincproblé
mával, derékfájás esetén lehet az orvos
hoz fordulni..

Ezért kérjük, mindenki hozzon magá
val TB-kártyát, személyazonossági igazol
ványt, közgyógy igazolványt és előző le
leteket. A felvilágosítás a szűrés alkalmá
val ingyenes.
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Algyő Község Képviselő-testületének a köztisztaságról szótő rendelete

i .  §

Algyő Község területén a köztisztasági szolgál
tatás megszervezéséről és ellenőrzéséről a Polgár
mesteri Hivatal gondoskodik.

Algyő Község közigazgatási területén a kom
munális hulladék szállítására, ártalmatlanítására, 
elhelyezésére a Csm.-i Településtisztasági KHT jo 
gosult.

2. §

(1) A  beépítetlen, illetve használaton kívüli 
ingatlanokat elhanyagolt - gazdátlan - területeket, 
szemét-lerakóhelyeket stb. a Polgármesteri Hivatal 
köteles folyamatosan felderíteni, a tisztaság hely
reállítására a tulajdonost, kezelőt felszólítani, en
nek eredménytelensége esetén eljárni.

(2) A  Polgármesteri Hivatal az (1) bekez
désben felsorolt területek rendbetételére kö
teles intézkedni.

3. S

(1) Amennyiben a tulajdonos, használó a 
reá háruló kötelezettségek (ház és Járda tisz
tán tartása) ellátására más személlyel, szerv
vel megállapodást kötött, a kötelezettségek e l
m ulasztása esetén a tulajdonos tartozik fe le
lősséggel.

4. §

(1 ) A  közterü let szervezett, rendszeres 
tisztán tartásáról és az ott keletkezett telepü
lési szilárd hulladékkal összefüggő tevékeny
ség ellátásáról a rendelet 6. §-ának kivételé
vel a Polgárm esteri H ivatal gondoskodik a 
m egbízott szolgáltató által.

a) Az autóbusz-megállóhelyek tisztán tartásá
ról az ott keletkezett hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról.

b) Az utcai kis hulladékgyűjtő edények felállí
tásáról, rendszeres ürítéséről, tisztán tartásáról, 
fertőtlenítéséről.

c) A  parkok, valamint ezeken keresztül vezető 
gyalogjárdák, sétányok tisztán tartásáról, síkosság 
mentesítéséről, a keletkező hulladék összegyűjté
séről, elszállításáról.

(2) Algyő közigazgatási területéhez tartozó 
külterü leti ingatlanok tulajdonosai, használói 
k ö te lesek  az ingatlanon  keletkező  szilárd  
kom m unális hulladéknak a kijelölt gyű jtő
helyre, hulladékudvarra történő elszállításáról 
gondoskodni.

5. S

(1) Bűzös anyagokat csak légmentesen elzárt 
tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel sza
bad szállítani.

(2) Ha a közterületen szállított anyaggal a 
közterület szennyeződik, a szennyeződést előidéző 
köteles azonnal gondoskodni a szennyeződés eltá- 
vulíLásáról.

6. S

(1) Az önkormányzat által szervezett hulladék- 
szállítást az 1995. évi XLII. tv. alapján hetente egy 
alkalommal kötelező igénybe venni.

(2) A  hulladékszállítás igénybevételéért az in
gatlan tulajdonosai, használói a rendelet 1. számú 
mellékletében megállapított alapdíjat és a hozzá 
tartozó ürítésenkénti díjat kötelesek a Szolgáltató
nak megfizetni.

(3) Kedvezményben részesülnek:
a) 50%-bán mentesülnek a díjfizetés alól azok 

az ingatlantulajdonosok, vagy használók, akik az 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az egy főre 
jutó jövedelmük nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj kétszeresét, valamint lakó-, illet
ve tartózkodási helye másnak ugyanezen a lakcí
men nincsen,

b) és azok a 60 év fölötti egyedülállók akiknél 
lakó-, illetve tartózkodási helye másnak ugyan
azon a lakcímen nincsen,

valamint azok a rokkantnyugdíjasok akinél az 
egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a min
denkori öregségi nyugdíj kétszeresét, valamint la- 
kó-, illetve tartózkodási helye másnak ugyanazon 
a lakcímen nincsen,

c) 100%-bán mentesülnek a díjfizetés alól 
azok az ingatlantulajdonosok, vagy haszná
lók, akiknél legalább az egyik fél a 70. é le
tévét betöltötte, és az egy főre ju tó Jövedel
mük nem haladja meg a m indenkori öregségi 
nyugdíj kétszeresét, valam int lakó-, illetve 
tartózkodási helye másnak ugyanazon a lak
címen nincsen.

A díjkedvezményt a fél kérelmére az Önkor
mányzat igazolása alapján a Szolgáltató állapítja 
meg a korhatár betöltését követő hó 15. napjáig 
benyújtott kérelem esetén a folyó hó első napjától.

Díjkedvezményben azok a kérelmezők része
sülhetnek, akik díjfizetési hátralékkal nem rendel
keznek.

(4) A  díjkedvezmény miatti bevételkiesés
a) a (3) a)-b) pontokban meghatározottak ese

tében teljes egészében a Szolgáltatót,
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■i íi Unni ondó..... ....

b) a (3) c) pontjában m eghatározottak 
esetében egyenlő arányban a Szolgáltatót és 
az Önkormányzatot terheli, de a szolgáltató 
által vállalt díjkedvezményt csak maximum 
80 lakásig vehető igénybe. E fölötti díjkedvez
mény bevételkiesése teljes mértékben az Ön- 
kormányzatot terheli.

(5) A Szolgáltató a szervezett hulladékszállí
tást igény szerint, de legalább heti egy alkalommal 
köteles biztosítani úgy, hogy az ingatlanok elé 
szabvány edényzetben, zsákban, vagy konténer
ben kihelyezett hulladékot megfelelő szállítóesz
közzel engedélyezett lerakóba megsemmisítés cél
jából elszállítja.

(6) Az ingatlanokon keletkezett esetenkénti 
többlethulladék elszállítására - amennyiben a 
szolgáltatást igénybe vevőnek nincs díjhátraléka - 
évente térítésmentesen 10 db emblémás zsákot 
biztosít.

7. §

(1) Az ingatlanok tulajdonosai, használó köte
lesek

a) az ingatlant övező valamennyi járdasza
kaszt, előkertet, a járdák melletti zöldsávot folya
matosan tisztán tartani (tisztítani, hó- és síkosság
mentesíteni, pormentesíteni, vízteleníteni, kaszál
ni, gyomtalanítani).

b) Az ingatlan utcai telekhatárától a burkolat
lan utat a középvonalig, burkolt út esetében a 
burkolat széléig, a telke előtti nyílt árkot, folyókát, 
a telkére vezető Jármű- és gyalogosbejárót (a köz
területet) tisztán és jó karban kell tartani.

c) Az ingatlan és közút közötti részen a fák, 
bokrok, sövények nyesését, ápolását rendszeresen 
úgy elvégezni, hogy azok a járdán, a fasorban és az 
úton a gyalogos- és járműközlekedést ne zavarja, 
az elektromos légvezetékhez ne érhessenek.

(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, 
üzletek kötelesek a bejárat előtt cigarettavég gyűj
tésére alkalmas esztétikus tárolóedényt elhelyezni, 
azok ürítéséről, folyamatos tisztán tartásáról gon
doskodni.

(3) Az utca és egyéb árusítóhelyek (bódék, 
pavilonok, pecsenyesütők stb.) használói kötele
sek az árusításra kijelölt hely körül 10 m-es terü- 
letsávot tisztán tartani.

Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére 
köteles megfelelő zárható edényt kihelyezni és an
nak saját költségén történő elszállításáról, ürítésé
ről, tisztán tartásáról gondoskodni.

(4) A szemétgyűjtő edények tisztítása, fer
tőtlenítése, karbantartása, pótlása a tu lajdo
nost terheli.

8. §

(1) A rendelet 7. §-ában meghatározott járdák 
sóval történő síkosság mentesítése tilos!

S íkosság m entesítéshez felhasználható 
anyagok: fűrészpor, homok, kis szemcséjű sa
lak, kőpor. A  szóróanyag beszerzéséről a tisz
tításra kötelezett gondoskodik.

(2) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta 
többször is hóesés után azonnal, de legkésőbb 
reggel 7 óráig el kell takarítani.

9. §

(1) A  települési szilárd hulladék elhelyezésére 
szolgáló hulladékudvar fenntartásáról és üzemel
tetéséről az Önkormányzat által megbízott szolgál
tató gondoskodik.

(2) A  hulladékudvar használatának rend
jét, valam int a tilalmakat tartalmazó táblákat 
a hulladékudvarban feltűnő helyen ki kell 
függeszteni.

(3) Algyői bejelentett lakó-, illetve tartóz
kodási hellyel rendelkező magánszemélyek a 
tu lajdonukban, használatukban lévő ingat
lanon keletkezett kommunális hulladékot d íj
talanul helyezhetik  el a hulladékudvarban 
napi 1 m3 mennyiségig.

(4) A  kijelölt hulladékudvaron kívül szemét 
lerakása tikos!

10. §

(1) Ez a rendelet az 1 / 1986. (II. 21.) ÉVM-Eüm 
sz. együttes rendelettel együtt érvényes.

(2) Aki e rendelet rendelkezéseiben fog
laltakat megszegi, az egyes szabálysértésekről 
szóló, többszörösen módosított 17/1968. 
(IV. 14.) Korm. sz. rendelet 71. §-ában rögzí
tett köztisztaság szabálysértést valósítja meg 
és 10 000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt
ható.

A fentiek alapján tettenérés esetén a szabály- 
sértés elkövetőjével szemben helyszíni bírság is 
kiszabható.

11. S

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatály
ba, rendelkezéseit 1999. január 1. napjától kell 
alkalmazni.

Megalkotta Algyő Község Képviselő-testülete
1998. december 28. napján tartott ülésén.
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Algyői Hírmondó t

Önkormányzati hírek

Az önkormányzat november 25-én megtartott 
testületi ülésén módosította a GÉPJÁRMŰADÓ
RÓL szóló rendeletét.

Az adó alapja a gépjármű forgalmi engedélyé
ben feltüntetett saját tömege, illetve tehergépjár
mű esetében a saját tömeg és a terhelhetőség 
(raksúly 50%). A  beszedett adókból a törvényben 
meghatározott minimum összeg 50%-a a központi 
költségvetést illeti meg. Az országgyűlés 1998 no
vemberi ülésén elfogadta a gépjárműadóról szóló 
törvény módosítását. A  módosítás értelmében az 
adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után leg
alább 600 Ft, de legfeljebb 1000 Ft. Algyő Község 
képviselő-testülete a súlyadó mértékét 1999. ja 
nuár 1-jétől minden megkezdett 100 kg után 
700 Ft-ban állapította meg. A motorkerékpár, 
lakópótkocsi, lakóautó és a rendszámmal ellátott 
utánfutó adója változatlan maradt, 2000 Ft/év.

❖ ❖ ❖

A testület módosította a lakáshoz Jutás támo
gatásáról szóló rendeletét.

A  támogatás formája:
1. Visszatérítendő kamatmentes kölcsön.
2. Vissza nem térítendő támogatás.
Célszerű a támogatások mértékeiről és az

igénylések feltételeiről a rendelet teljes szövegének 
áttanulmányozása után az ügyintéző segítségét 
kérni.

❖ ❖ ❖

Új intézmény alapításáról döntött a testület.
Közel 12 évi előkészítő munka után '97. no

vember 1-jén hatályba lépett a gyermekek védel
méről és a gyámügyről szóló törvény. Ennek értel
mében célszerűnek látszott egy önálló szervezeti 
egységben 3 főállású szakemberrel elláttatni a fel
adatot. A vezető pályáztatás útján kerül kinevezés
re, addig a feladatot a védőnők látják el.

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT alaptevé
kenysége:

• a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erköl
csi fejlődésének jólétének a családban tör
ténő nevelésének elősegítése, a veszélyezte
tettség megelőzése és a kialakult veszélyez
tetettség megszüntetése, valamint a gyer
mek családból történő kiemelésének meg
előzése.

• szervezési, szolgáltatási és gondozási fel
adatok végzése.

• családsegítő tevékenységet végez, közremű
ködik az igénylő család gondjainak rende

zésében, mentális problémák enyhítésében 
életvezetési, nevelési, egészségügyi taná
csot ad.

• krízishelyzetben segítő beavatkozást végez.

Algyő Község képviselő-testülete 1998. de
cember 28-i ülésén —  többek között — határo
zott néhány közszolgáltatás 1999-ben alkal
mazandó díjairól.

A  víz- és csatornadíj esetében az eddigi gya
korlattal szemben a kétszintű árrendszer kerül 
bevezetésre, ami azt jelenti, hogy a lakossági és 
közintézményi fogyasztók, valamint az egyéb fo
gyasztók (ipar) más-más díjat fizetnek. A módosí
tást az indokolja, hogy az eddigi gyakorlattal ellen
tétben az Önkormányzat üzemelési támogatást a 
szolgáltatónak csak a lakossági és közintézményi 
fogyasztók után fizet. Ennek megfelelően az 1999. 
évi víz- és csatornadíjak

a) lakossági és közintézmények:
víz 85,00 Ft/m3 
csatorna 61,50 Ft/m3

b) egyéb fogyasztók (ipar):
víz 102,00 Ft/m 
csatorna 183,00 Ft/m3

c) szippantott szennyvíz elhelyezési díi
100,00 Ft/m3

A megadott díjak nem tartalmazzák a forgalmi 
adót (jelenleg 12%). A  lakossági díjemelés mértéke 
nem haladja meg a KSH által közölt 1998. évi 
fogyasztói árindexet (14,6%), s alatta marad a 
Szegeden alkalmazott díjaknak (víz 90,60 Ft/m3, 
csatorna 63,00 Ft/m3) is.

A távhőszolgáltatás díját jelentős m érték
ben befolyásolja a más szolgáltatótól vásárolt 
energia (földgáz, elektromos áram) ára, mivel 
az energiaköltség a távfűtő költségeiben több 
mint 60% -ot képvisel. Az 1999-re tervezett 
elektromos áram díjemelésének mértéke már 
ismert (5,4%), s a közeljövőben várható a gáz 
áremelése is. A távhőszolgáltató Algyőn is a 
szegedi díjakat kívánja alkalmazni — 1685 
Ft/GJ + AFA - am ely már fedezetet nyújt a 
tervezett gáz áremelkedésre is. A Testület a 
javasolt díjat úgy hagyta jóvá, hogy azt csak a 
gázárem elés bekövetkezte után lehet a lkal
mazni, addig pedig a szolgáltatott hőenergiát 
a SZETÁV 1654 Ft/GJ áron számlázhatja le. A 
szolgáltató által javasolt díjemelés általában 
több hónap késéssel követi a bevezetett ener
gia-áremeléseket. 1998-ban a januári energia
árem elést követően a SZETÁV csak 1998.

JANUÁR
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március 1-jétől tudta ezt érvényesíteni, és A l
győn nem került sor abban az évben további 
áremelésre, annak ellenére, hogy a SZETÁV 
más szolgáltatói területein — a bekövetkezett 
energia-áremelések továbbhárítására — 1998. 
jú lius 1-jén díjait 10%-kai ismét emelte. A 
távfűtési díj egyébként nem csak az üzemelte
tési költségekhez nyújt fedezetet, hanem bizto
sítja a megfelelő szolgáltatáshoz szükséges fe l
újításokat is. Algyőn 1993-ban történt teljes 
körű felújítás, melynek során a kazánház gé
pészeti rekonstrukciója, valam int a távfűtési 
vezetékek cseréje mellett sor került a modern, 
társasházi hőközpontok kialakítására is. Az 
ország 9 legnagyobb távhőszolgáltatója közül a 
SZETÁV a második legolcsóbb, egy átlagos (52 
m2-es) lakótelepi lakás éves fűtési és melegvíz 
költsége Algyőn kb. 55 ezer Ft, m íg Győrben 
52,500 Ft, Budapesten 82 ezer Ft.

Ugyancsak a december 28-i ülésen fogad
ta el a Testület a köztisztasági rendelet módo
sítását. A módosítást elsősorban a szolgáltató 
személyében bekövetkezett változás indokolja, 
erről a Hírmondó előző számában a lakosságot 
már tájékoztattuk. A szolgáltatási díjak lénye
gesen kedvezőbbek, mint a környező települé
seken, hiszen egy szabványedényzettel (110 
1-es „kuka”) rendelkező lakás éves hulladék
szállítási díja ÁFA nélkül 5020 Ft. Ezt a díjat 
csökkenheti az egyösszegben történő kifizetés 
(— 15%), az átutalással történő díjfizetés (— 
10%) s az eddig megadott nyugdíjas kedvez
mények köre is kibővült. Továbbra is jogosu l
tak a nyugdíjasok az életkortól és jövedelemtől 
függő (50 vagy 100%-os) kedvezményre, vala
mint kibővült a kedvezményezettek köre a rok
kantnyugdíjasokkal, és a 60 év feletti egyedül
állókkal. A kedvezményekről, illetve a jogosu l
tak köréről részletesebb tájékoztatást a Pol
gármesteri Hivatalban adnak.

A  testület összeállította a 99-es első féléves 
munkatervét, javasolt napirendi pontokkal. Meg
határozta az ülések idejét: minden hónap máso
dik péntekjén 9 órától.

Értesítjük a lakosságot, hogy dr. Piri József 
minden héten szerdán, 10-17 óráig fogadóórát 
tart.

Dr. Gonda János alpolgármester minden pá
ratlan héten szerdán 14-17 óráig tart fogadó
órát.

A fogadóórák helye a Polgármesteri Hivatal.

Képviselői fogadóórák

Helye: Polgármesteri hit/atal 

1999. január hónapban
január 6., szerda: 14-17 óráig

Dr. Gubacsi Enikő 
Juhász István 

január 13., szerda: 14-17 óráig 
Bakos András 
Csúrl Sándor 

január 20., szerda: 14-17 óráig 
Borbély János 
Juhász Sándor 

január 27., szerda: 14-17 óráig 
Beke Tamás 
Beck Gábor

1999. február hónapban
február 3., szerda: 14-17 óráig

Herczeg József 
ijj. Vidács László 

február 10., szerda: 14-17 óráig 
Molnárné Vida Zsuzsanna 
Juhász István 

február 17., szerda: 14-17 óráig 
Dr. Gubacsi Enikő 
Bakos József 

február 24., szerda: 14-17 óráig 
Bakos András 
Juhász Sándor

Telekvásárlási igény felmérése

Algyő Község Képviselő-testülete 1999. év 
első felében — a már jóváhagyott részletes 
rendezési terv birtokában —  közm űvesített 
(víz-, gáz-, csatorna- és elektromos áram rá
kötési lehetőséggel) építési telkek alakítását, 
és adás-vételét készíti elő. Az adás-vétel el
őkészítéséhez a lakosság körében előzetes 
igényfelmérés megtartását tartja szükséges
nek. Az építési telkek 650— 800 m 2 terület- 
nagyság között kerülnek kialakításra.

Az építési telkek megvásárlási ára (a terület- 
nagyság figyelembe vételével) várhatóan 1,5 M Ft 
körüli összegben lesz. Bővebb információt a pol
gármesteri hivatalban személyesen a műszaki cso
portnál, ügyfélfogadási időben (szerda: 8-17 óráig) 
lehet kérni.

Sebők Pétemé

JANUÁR
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KOZERÖEKU INFORMÁCIÓK

Iskolai információ

December 1-Jén iskolánk ötödikes és hatodi
kos tanulói közül huszonötén író-olvasó találko
zón vehettek részt a helyi könyvtárban, és beszél
gethettek Simái Mihály íróval, a Kincskereső című 
ifjúsági folyóirat főszerkesztőjével. A  jó hangulatú 
találkozón tanulóink részleteket olvastak fel az író 
műveiből.

December 4-én tanítás után a felső tagozatos 
osztályok Mikulás-bulit tartottak. A  délután fény
pontja a csomagok átadása volt, melyet táncjá ték  
és a szülők által készített csemegék elfogyasztása 
követett.

December 6-án Mikulás-futáson vett részt is
kolánk 45 tanulója.

December 7-én a Gyermelyi tészta pályá
za t d íjátadó ünnepségén Sü li Zakar Éva, 
Gonda Attila 7/a osztályos tanulók és Bo- 
hácsné Képíró Ilona tanárnő képviselte isko
lánkat. A d íjátadás után üzem látogatáson 
vettek részt, majd ezt követte egy rendkívül 
ízletes közös ebéd, melyet a budapesti Vár
kert Casino shéfje készített —  többek között
—  Gyermelyi tészta felhasználásával. Végül a 
vendégek Gyermely község tornacsarnokába 
mentek, ahol az FTC női kosarasaival já tsz
hattak együtt a díjátadáson résztvevő gyere
kek.

December 8-án négy 8/b osztályos tanuló He
gyi Gabriella tanárnő vezetésével Debrecen-Jó- 
csán nemzetközi 4H diáktalálkozón járt. Előbb 
játékos vetélkedőn vehettek részt, majd a vendég
látó 4H-s csoport bemutatta az általuk készített 
nemez és kézi szőttes munkákat és a farmot, ahol 
a Hortobágyon élő ritka állatfajtákat tenyésztik, s 
fennmaradásukat biztosítják.

December 10-én és 11-én zajlott nagy s i
kerrel az im m ár hagyom ányos 4H-s kará
csonyi vásár a Fehér iskola épületében. Az 
idei vásár érdekessége, hogy a tanulók által 
elkészített dísztárgyak mellett vásárolhattuk 
a meghívott kereskedők term ékeit is: ruhane
műt, számológépet, bőrképeket és különféle 
já ték s ze rek e t. Ú jd on ság  m ég, h ogy v a la 
mennyi vásárló sorsjegyet kapott, amelyet a 
vásár végén kisorsoltak. A  díjakat a MÓL és 
a Mars téri Sharp üzlet ajánlotta fel, a fődíj 
egy számológép volt.

December 16-án került sor a Pro Musica Ze
neiskola tanulói hangversenyére, ahol a furulya, 
zongora, gitár és szintetizátor szakos hallgatók 
szép sikerrel mutatták be tudásukat.

December 17-én az óvodában szerepeltek ka
rácsonyi műsorral tanulóink.

December 18-án tartottuk a Faluházban 
az iskolai karácsonyi ünnepélyt, amelyen az 
alsósok a Betlehemi játék című jelenettel lép 
tek fel. Felkészítő tanáraik: Szebeni Lászlóné, 
Torma Tiborné és Barta Edit voltak. A  fe lső
sök karácsonyi dalokkal, verscsokorral és a 
szeretetről, áldozatvállalásról szóló Oscar Wil- 
de mesével, a Boldog Herceggel szerepeltek. 
Felkészítő tanáraik: Varga Ágnes Ildikó, dr. 
Zomboriné Gergely Klára és Janek Erzsébet 
voltak. A műsor sikeréhez hozzájárultak a 
szülők által elkészített színpompás jelm ezek 
és az ötletes díszlet, melyet Táboriné Tanka 
Judit tanárnő irányítása m ellett az iskola 
diákjai és tanárai készítettek.

December 22-én iskolánk énekkara valamint 
a színjátszó szakkör szerepelt a nyugdíjasok kará
csonyi ünnepségén is.

Áz ünnepi előkészületek m ellett term é
szetesen foglalkoztunk mindennapi hasznos té
mákkal. Nagyné Kecskeméti Klára az egészséges 
életmódról tartott előadást az 5. osztályosoknak.

Akikre büszkék t/agyunk
A Természetbarát szakkör tagjai a megújuló 

energiákat hasznosító eszközök modellezése című 
országos pályázaton dicséretet kaptak és könyvju
talomban részesültek.

A  JAM szakkör a „Kell, hogy AdJAM!" pá 
lyázatra nevezett, és a nevezés feltételeként 
ajándékokat küldött az Árpád Nevelőotthon 
gyermekei számára.

Versenyeredmények
Az iskolánkban már hagyománya van az 

Aranyecset pályázatnak. Idei témája A lgyő 
volt. 5-6. osztályosok kategóriájában: 1. Lévai 
Vivien (5/b), 2. Zöld Szabolcs (5/b), 3. Mac- 
zák Mariann (6 /a).

7-8. osztályosok közül a legjobbak: Dom 
bi Dóra, Szelezsán Mariann (8 /a) és Nagy 
Szilvia (8/b) osztályos tanulók voltak.

Köszönjük...
Az Algyői Általános Iskola köszönetét fejezi ki 

Flender Erikának, a Polgármesteri Hivatal munka
társának, hogy segítséget nyújtott egy hátrányos 
helyzetű tanulónk körülményeinek javításában. 
Szeretnénk, ha ez az együttműködő segítő kapcso
lat a jövőben is fennmaradhatna.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Köszönjük Berkes Istvánnénak, Csaba Ernő- 
nének, Tóth Jánosnénak, hogy a Gyógytestnevelés 
szakkör tagjait rendszeresen elkísérték a Sport
uszodában megtartott foglalkozásokra. Hálánk je 
léül egy 20 alkalomra szóló uszodabérlettel aján
dékoztuk meg őket.

Januári program
Január 19. 7/a osztály sportorvosi vizsgálata 

Szegeden
Január 20. 7/b osztály sportorvosi vizsgálata 

Szegeden
Január 25. Nyílt nap a Csongor téri Ált. Isk. 

és Gimnáziumban
Összeállította: 

Janek Erzsébet

A Könyvtár hírei

1999. január 1-jétől megkezdtük az új beirat
kozásokat erre az évre. Az algyői önkormányzat 
döntése alapján erre az évre beiratkozási díjat 
senkinek nem kellfizetnie.

Megváltoztak viszont a késedelmi díjak:
Első felszólító után 100 Ft + a mindenkori 

postaköltség, második felszólító után 300 Ft + a 
mindenkori postaköltség, harmadik felszólító után 
500 Ft + a mindenkori postaköltség. Érdemes 
időben visszahozni a kintlévő könyveket.

A  nyitvatartási idő változatlan: 
hétfő, kedd, szerda fél 10-12 óráig, 13-18 óráig, 
csütörtök 13-18 óráig, 
péntek fél 10-12 óráig, 13-18 óráig.

A  Könyvtárba já ró  fo ly ó ira tok  melyeket 
kölcsönözni lehet: 168 óra, Bravó, Autó-Mo- 
tor, Ifjúsági Magazin, Kiskegyed, Az Otthon, 
Nők Lapja, Őszidő, Burda, Természet, Bianca, 
Tiffany, Heti világgazdaság, Buci Maci, Story. 
H elyben olvasható: Népszabadság, Délma- 
gyarország, Magyar Közlöny. Nagyon sajnál
juk, hogy a Reform, Képes Anna és Képes 
Európa megszűnt, m ert olvasóink körében 
igen népszerűek voltak.

Decemberben új könyveket is vásároltunk, 
melyek feldolgozása folyamatban van, csak né
hány cím ízelítőül: A gyötrelem éve, A legszebb 
Grimm mesék, Asztalos munkák a lakásban, Kösz- 
vény, Pöttyös Panni, Vőfélykönyv.

Érdemes betérni hozzánk, olvasgatni, válogat
ni nálunk.

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót.

Könyvtárosok

A polgármesteri hivatal 
telefonmellékei

Új autom ata telefonközpont működik a 
polgárm esteri hivatalban. Az ügyintézés gyor
sítása érdekében közöljük a hívható melléke-
két.

615 dr. Piri József polgármester

612 Kiss Andrásné jegyző

614 Sebők Péterné községfejlesztés

613 Kósa János községüzemeltetés

618 Kovács Erika 

Szabó Mihályné 

Ábrahám Julianna

pénzügy

620 Bité Jánosné pénzügyi vezető

611 Csarnainé 

Zombori Mariann

titkárság (kezelő)

624 Török Anikó 

Árvái Sándorné

népjólét

625 Zakar Péterné anyakönyv

Flender Erika igazgatás

Kovácsné iktatás

Hargitai Erika

626 Fax

Gyeüiek figyelmébe

Tisztelt Algyőiek. A helyi önkormányzat 
érezve a kemény tél miatt jelentkező lakossá
gi igényt, úgy döntött, hogy segíti a téli tüzelő 
ellátást. Megkereste a falukörnyéki erdők tu
lajdonosait és beszerezte az engedélyt a szük
séges mennyiségű fa nyakalásához. így ez
után lehetőség nyílik arra, hogy a helybéliek
—  m integy „vágd  magadnak” akció keretében
—  beszerezhessék tűzrevalójuk egy részét.

Jelentkezni a 06-20-9660-369-es telefo
non, vagy személyesen Herczeg József önkor
mányzati képviselőnél lehet 9-17 óra között.

Herczeg József
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Isaura Cseretelepen

Gyerekek! Arra van nyugat, induljunk! Egyő- 
tök sem szólhat egy szót sem! Értitek? Új hazát 
keresünk, disszidálni kell. Csönd legyen! A  hatá
ron lőhetnek is a bácsik. Hála Istennek a bácsik 
nem húzták meg a ravaszt.

Akár mese is kezdődhetne így, dehát ez 
nem mese, valóság. Itt Algyőn, túl a Tiszán, 
Csergőtelepen egy tanyában voltam baráti se
gítségül az elmúlt év végén. Herczeg József, 
a jó l ismert kocsmatulajdonos, a község meg
választott képviselője kért, segítsek egy-két 
bútort berakni a kocsijába. Azokat kivisszük 
egy tanyára. Mondtam, gyerünk! Mentünk, 
ám ha hatalmas traktorral nem segít minket 
a Csergőtelep Tsz. elnöke, sosem jutottunk 
volna célhoz. Odaértünk, s ami a legfonto
sabb az Algyői Önkormányzat ajándéka is.

Hát kérem, ott olyan táj, ami a holdon van 
csak nem sárga, mint a tévéből ismerjük, hanem 
koromfekete agyag, amely a keréknyombein leg
alább egy méter mély.

Amiatt volt fontos ennyit írni, mert ott egy 
siralmas állapotban lévő tanyát találtunk. A fala
kat póznák tartották, de nemcsak azok őrizték a

négy-öt centi repedésekkel átszőtt falakat, a Szent
lélek is. A gazdasszony elmondta, hogy jobb itt élni 
az Isten háta mögött, mint Arad és Temesvár kö
zött, Nagyszentmiklóson. Kérdeztem, miért? A vá
lasz: igaz, messzire, de kapható minden élelmiszer, 
ott kint pedig semmi sem.

Herczeg Józsefben jó  embert találtak, aki már 
korábban bizonyította, hogy magyar. Csíkszeredái 
házaspárnak ingyen adott lakást. Most, ugye 
újabb családot segít az önkormányzat támogatásá
val, de mindenekelőtt szívével.

A háziasszony Jeremi Julianna, egyedül neveli 
hét gyerekét, támogatja édesanyját, így vannak a 
parányi, azóta majdnem felújított tanyában. Álljon 
itt a hét utód neve: Melinda (18 éves), Tibor (17), 
Andrea (16), Irén (14), Isaura (11), József (10), 
Julianna (6).

Anyagiakról csak annyit, hogy kaptak 
350 000 Ft kölcsönt, amiből 200 000 Ft-ot a 
gyerekekre elengedtek, 100 000 Ft-ot pedig 
törlesztenek. Az éhes szájaknak az összesen 
63 000 Ft-os segély és családipótlékból ad a 
mama enni.

Ács S. Sándor

A  GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és 
-fejlesztési Kht. FELVÉTELT HIRDET

általános könyvelői állás betöltésére.
Feladatok:
• könyvelés,
• számlázás,
• pénztárkezelés,
• tb-, szja-, áfa-ügyintézés,
• bérelszámolás, nyilvántartás.

A  szükséges végzettségek:
• közgazdasági érettségi,
• könyvelői végzettség,
• munkaügyi, számítógépes ismeretek.

Előny: hasonló munkakörben szerzett gya
korlat, jogosítvány, saját gépkocsi.

Benyújtandó: rövid szakmai önéletrajz, vég
zettségeket igazoló okiratok fénymásolata.

A  pályázat beadási határideje:
1999. január 18.

Helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,
Algyő, Kastélykert u. 40.

A  borítékra kérjük ráírni:
„GYEVIÉP könyvelés"
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T )r .  C M o ín á r  O v íá r ia

csecsemő- és gyermekszakorvos 
rendelési ideje 

Betegrendelés

r

hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek

Csecsemőtanácsadás 
csütörtök

8-12 óráig 
8-11 óráig 

13-16 óráig 
8-10 óráig 
8-12 óráig

1 n30 -i a 30 '  / • 10-14 oraig

1230-1430 óráig
Terhestanácsadás 
hétfő
Rendel: dr. Kanyó Adám

Önálló védőnői tanácsadás 
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra 
csütörtök 830_930 óráig

Sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánók 
minden kedves betegemnek

D r . SzíjÁRTÓ M árta
fog* és szájbetegségek 

szakorvosa
jWgy&s B artók  B é la  u. 76. "I. em. 

Telefon : 06-20-9650-997

Rendel:

kedd 16-18 óráig 

csütörtök 16-18 óráig

Fényre kötő fehér tömések 

Porcelán pótlások minden fajtája 

Ultrahangos fogkőlevétel

Háziorvosok január haiti 
rendelési ideje

Január 04— 08-ig

730— 1230 óráig: dr. 

13— 1730 óráig: dr.

Január 11— 15-ig

730— 1230 óráig: dr 

13— 1730 óráig: dr.

Január 18— 22-ig

730— 1230 óráig: dr.

Ősi Ibolya 

Zaránd Rózsa

Zaránd Rózsa 

Ősi Ibolya

Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Január 25— 29-ig

730— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13_ 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

+
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt

dn. T ó t Ii M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa 

1 9 9 9 .  JANUÁR IhAVÍ RENdElÉSE

+

04—08-ig 

11— 15-ig 

18—22-ig 

25—29-ig

1230— 17 óráig 

0 730— 12 óráig

1 2 3 ° — 1 7  ó r á i g

0730— 12 óráig

+ +
JANUÁR
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Óvodai karácsony

Mint minden évben, az idén is elérkezett a 
várva várt Karácsony. Az ünnepi készülődés han
gulata a mézeskalács átható illatával keveredve 
lengte be az egész óvodát. Gyermekek és felnőttek 
egyaránt nagy izgalommal készülődtek a közös 
gyertyagyújtásra. Minden csoport segített a fenyő
fa díszítésében. A  karácsonyi jókívánságok elhang
zása után ünnepi hangversenyben gyönyörköd
hettünk, melyet az iskolások adtak elő dr. Zombo- 
riné Gergely Klára tanárnő vezetésével. Ezt köve
tően minden csoport bemutatta kis ünnepi műso
rát. Nagy tetszést aratott a Szivárvány csoportosok 
Betlehemes játéka. A  meghitt hangulatú ünnepség 
végén a gyerekek birtokukba vehették a kará
csonyi ajándékokat.

Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani az 
iskolásoknak és tanárnőjüknek a színvonalas műso
rért, mellyel hangulatosabbá tették ünnepségünket.

Külön köszönettel tartozunk dr. Kardos Mihály 
plébános úrnak, személyes ajándékaiért, mellyel 
kedveskedett a gyerekeknek és a dolgozóknak is.

Az óvoda minden dolgozója nevében
köszönettel: 

Bal Istvánná

Február havi térítési díj befizetése február 
4-én, csütörtökön 7-17 óráig.

Szülői értekezletet tartunk a Kacsa cso
portban január 25-én, hétfőn 1630 órakor az 
óvodában.

Nyugdíjasok karácsonya

„ Jía lkan > puhán szirom pereg 
Simogatja öreg kezed"

E sorok hangulatával átitatva közös kará
csonyi ünnepségre invitáltuk az óvoda nyugdíjba 
ment dolgozóit. A  meghívásnak 1-2 személy kivé
telével mindenki örömmel tett eleget.

A polgármester úr és az óvodavezető ünnepi 
köszöntője után a Szivárvány csoport és a Pillangó 
csoport gyermekei kis műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. A  meghatottság fátyolossá tette nem 
csak a vendégek, de a vendéglátók tekintetét is. 
Régi kedves emlékek elevenedtek meg a közös 
beszélgetések nyomán. Újra egy nagy családnak 
érezhették magukat.

A mai rohanó tempójú világban kell, hogy 
megálljunk és emlékezzünk. Érezzük és éreztes

sük, hogy szükségünk van egymásra, embertársa
inkra, egy kedves megértő szóra. Úgy érezzük 
ennyivel tartozunk nyugdíjasainknak. Köszönjük 
nekik, hogy eljöttek újra közénk és szeretnénk, ha 
ez hagyománnyá válna óvodai közösségünkben.

A  karácsony elmúlt, de mi mindig szeretettel 
gondolunk rájuk.

Gazdaköri hírek

A decemberi hónapban a napraforgó termel
tetés eddig sikeresnek mutatkozik, ugyanis ked
vezményes vetőmag akciónkon mintegy 300 ezer 
Ft került befizetésre, december 23-ig. A  napraforgó 
termőterülete az eddigi előrejelzések alapján kb. 
56 ha-ra terjedt ki. A  jelentkezés még nem ért 
véget, hisz 100 ha-ig még mintegy 40-45 ha-os 
területtel lehet jelentkezni olajnapraforgó terme
lésre. Még tart a befizetési akció januárban is, mert 
ha valaki 30-ig a napraforgó vetőmagra előfizet, 
akkor az 1998-as ártól 4%-kal olcsóbban juthat 
hozzá a vetőmaghoz.

Tudomásomra jutott, hogy 1999-től Algyőn új 
falugazdász fog dolgozni. Nevezetesen: Tímár Zoltán. 
Nem tudtam róla sokat informálódni, ezért a legkö
zelebbi gazdaköri gyűlésünkre meghívtam. A  bemu
tatkozáson túl kértem arra, hogy hozza magával az
1999. évi mezőgazdasági támogatásokról szóló ren
deleteket. Ott kapunk választ arra a kérdésünkre is, 
hogy mely napokon tartja fogadóóráit községünkben.

Legközelebbi gazdaköri gyűlésünk 1999. január 22-én, 
pénteken 18 órakor lesz a Faluházban, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel Vár a Vezetőség.

Ezúton kíván termésben gazdag, de árban 
magas, boldog új évet a gazdakör.

Juhász István

Az év első Közéleti klubját rendezzük meg a 
Faluházban 1999. január 20-án 18 órakor. Ven
dégünk lesz dr. Juratovics Aladár, a NKFV Szeged- 
Algyői üzemének nyugalmazott igazgatója, aki a 
168-es kút kitöréséről (1968) tart előadást. Továb
bi vendégünk Bera Sándor tűzoltó főhadnagy és 
Mogyorósi András törzszászlós, akik a zalai gázki
törés elfolytásában vettek részt.

A  Közéleti klub második napirendje a Köztisz
tasági rendelet ismertetése és a szemétszállítás.
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Tisztelt ÁB-s ügyfeleink!
Ezúton szeretnék bemutatkozni Önöknek. 

Lajkó Jánosné Algyő területi üzletkötője vagyok. 
25 éve dolgozom üzleti vonalon az ÁB-nál. Szemé
lyesen felkeresem ügyfeleinket, de addig is amíg 
nem találkozunk, ha biztosítási tanácsadásra 
szükségük van, kérem az alábbi telefonszámokon 
keressenek, hogy segíteni tudjak Önöknek.

Lajkó Jánosné területi üzletkötő

ÁB-AEGON ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RT. 
Kompozit Üzleti Igazgatóság, Szeged 
6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.
Telefon: (62) 482-488 
Fax: (62) 420-166 
Magántelefon: 06-30-965-4255

Minden lakosnak (titánok jó egészséget, és boldog 
újesztendőt.

Az Algyői SK 
pótsziltfesztert

szervez az algyői Faluházba

1999. január 30-án 19 órától!
Zene: EVERGREEN. Tombola: fődíj egy színes tv. 
Belépő: 1700 Ft, vacsorával együtt. Jegyek elővé
telben a Faluházban kaphatók.

Kábel tO-hiba esetén értesítendő
LAKOS ANDRÁS üzemeltető 

telefon:. 438-548 
BERA SÁNDOR

telefon: 268-032, vagy a Faluházban 
minden csütörtökön 16-17 óráig 

LACZI FERENC kábeltévé-szerelő 
telefon: 06-20-9510-330

Fogtechnikai laboratórium

Bartók B. u. 34. szám alatt: fogpótlások teljes köm 
készítése és javítása. Telefon: 06-30-9852-626

A Csiszár Autósiskola

• segédmotor-,
• motoros-,

• személygépkocsi-vezetői

tan folyamot indít 
1999' január 18-án, 18 órakor 

az algyői Faluházban. 
Részletfizetés, diákoknak 3000 Ft 

kedvezmény.

Előadás helye az algyői Faluház. 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

TEM ETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 
ALGYŐ, 

is VÁSÁRHELYI u. 5. 
NYITVA:

Család igénye szerint

KEGYTÁRGYAK
Koporsó
Szemfedő
Urna
Urnaszemfedő
és minden egyéb kegyeleti kellék

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG 
Telefon: 06-30-9433-645 

(Díjmentesen)
TELJESKÖRŰ és DÍJMENTES ÜGYINTÉZÉS

(Szegeden is)

NYITVA:
A Család igénye szerint 
szombat, vasárnap is.

Telefon: 62-425-864 
62-267-033 

06-20-9824-207

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Janek Erzsébet,-Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné,
Szúcsné Kolonlcs Erika, Zombori Móni 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Késjíült: a GOLDPRINT Kft. nyomdájában, 800 példányban.

Villanyszerelés és érintésvédelmi felülvizsgálat, új szere
lések, felújítások és hibák elhárítása. Kovács Gábor Vad
virág u. 37. Telefon: 268-850

JANUÁR


