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Algyő Község Képviselő-testülete január 15-i ülésén döntött 
a település négy éves fejlesztési céljairól

sorrend meghatározása nélkül

Meg kell építeni a falu főterét, a hozzá 
kapcsolódó kiemelt közterületekkel.

Ki kell alakítani a szabadidő és sportcent
rumot, valamint (lehetőleg a rendelkezésre álló 
termálvíz felhasználásával) a fedett uszodát.

Gondoskodni kell a népességszám várható 
alakulásához igazodó előközművesített építési 
telkekről. Az ide települő, illetve itt alakult 
gazdasági egységeknek telephely kialakítására, 
valamint a tevékenység gyakorlására alkalmas 
területet kell biztosítani (ipari park).

Létre kell hozni a település alsó fokú okta
tási igényeihez igazodó, gazdaságosan üzemel
tethető intézményeket.

Külterületi lakóingatlanok, infrastrukturális 
ellátásának javítására. A  belterületet mentesíte
ni kell az átmenő teherforgalomtól. Ki kell épí
teni az országos kerékpárút-hálózathoz csatla
kozó helyi kerékpárutakat.

Erősíteni kell a Tisza folyó közlekedésben 
és turizmusban betöltött szerepét (személy- és 
teherhajózás, vízi sportok stb.). Meg kell szer
vezni, illetve támogatni kell a falusi turizmus 
feltételeinek megteremtését.

Javítani kell a külterületi ingatlanok, vala
mint a szomszédos települések (pl. Sándorfal- 
va) felé irányuló közlekedés feltételeit. Fel kell 
készülni a csökkenő volumenű szénhidrogén
bányászat miatt megszűnő munkahelyek pótlá
sára. Meg kell teremteni az információs hálózat 
segítségével otthon történő munkavégzés felté
teleit.

Saját üzemeltető szervezet létrehozásával 
a település-üzemeltetési feladatok jelentős ré
szét helyi munkaerővel -  lehetőleg a foglalkoz
tatásból kiszoruló polgárok igénybevételével -  
kell megoldani.

Gondoskodni kell a szénhidrogén-termelés 
céljára igénybe vett földterületek -  a termelés 
csökkenési ütemével arányos -  rekultivációjáról.

A  szennyvíztisztító telepen ki kell építeni 
a III. tisztítási fokozatot biztosító berendezése
ket (nitrogén- és foszformentesítés), valamint 
tovább kell folytatni a hálózat kiépítését.

Növelni kell a védőerdők, valamint a bel
területi zöldterületek arányát. A  szűkebb kör
nyezetünk (épített és természetes) értékeit he
lyi védelem alá kell helyezni.
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Fórum az egészségügyről

Algyő önkormányzata 1998. október 1-jé- 
től tulajdonosként és működtetőként Is átvet
te az egészségüggyel kapcsolatos teendőket 
Szeged város önkormányzatától. Az őszi hely- 
hatósági választások után a polgármester úr 
és az újonnan alakult önkormányzat is azon
nali feladatként jelölte ki magának az egész
ségügy teljes körű, külső-belső átalakítását. 
Ennek jegyében 1999. január 20-án összeül
tek az Egészségház dolgozói, a polgármester 
úr, a jegyzőnő, a képviselő-testület érdeklődő 
tagjai valamint a Polgármesteri Hivatal érin
tett munkatársai. Ez a Fórum lehetőséget te
remtett minden résztvevőnek kérdések felte
vésére is.

Dr. Piri József polgármester úr — aki az 
ülést vezette — részletes tájékoztatót tartott 
az Egészségházzal kapcsolatos tervekről. A 
műszaki állapot felmérése egyértelműen iga
zolta, hogy az épület 26 évi üzemelés után 
megérett a teljes körű átalakításra. A tető- 
szerkezet, a homlokzat, a fűtés rekonstrukci
ója, az elektromos és vízvezetékek cseréje ha
laszthatatlan. Az új kor követelményeinek 
megfelelően a rendelők belső kialakítása— át
alakítása is időszerűvé vált. Az emelet funk
ciója is változtatásra szorul: a jelenlegi lakók 
közül, csak a gyógyszerész úr lakása marad 
meg szolgálati lakásként funkcionálóan. A 
maradó 3 szolgálati lakás átalakítását illetően 
több lehetőség merült fel: helyet kell biztosí
tani a megalakult Gyermekjóléti Szolgálatnak, 
a kialakuló igények alapján elhelyezhető len
ne egy kislabor, vagy ultrahangos diagnoszti
kai laboratórium, vagy mozgásszervi kezelő
utókezelő. A földszinten található rendelők el
osztására, az igények teljes körű kielégítésére 
felmerült egy új épületszárny kialakításának 
lehetősége. Mindezek a műszaki megoldások 
a tervezés időszakában vannak, várhatóan a 
közeljövőben születik végleges döntés az át
alakításról.

A  sürgősségi orvosi ügyelet jelen legi 
rendszere és formája azt igazolja, hogy éppen 
ez a gyakorlat egyezik az országos kormány
zati törekvésekkel, és a rászoruló lakosság 
döntő többsége elégedett ezzel a formával 
(melyen, ha lehet még javított is az a tény, 
hogy megsokszorozódott az algyői telefonok 
száma).

1998 végén elkészült Algyő község telepü

lésfejlesztési koncepciója, mely külön fejezet
ben foglalkozik a népességi adatokkal. Ezen 
számadatok azt igazolják, hogy a községben 
924 fő 0-14 év közötti gyermek lakik, és el
látásukra 1 fő gyermekorvos biztosított. A 18 
évesnél idősebb lakosok száma 4209 fő, az ő 
biztonságos ellátásukhoz szükség van 3 fő 
felnőtt háziorvos tevékenységére. A 14-18 
éves korosztály 192 fő, szabadon dönthet, 
hogy a felnőtt vagy a gyermek háziorvoshoz 
jelentkezik be.

A Fórum kereteit felhasználva jelentette 
be a polgármester úr dr. Zaránd Rózsa mun
kaviszonyának a nyugdíjkorhatár betöltése 
miatti, felmondással történő megszüntetését, 
azaz nyugállományba helyezését. A megürese
dő felnőtt háziorvosi állást pályázat útján kí
vánják betölteni.

Ezek a változások valószínűleg sokféle in
dulatot gerjesztenek a község lakói körében. 
A község vezetése átgondoltan kívánja végre
hajtani a nyugdíjazás kapcsán időszerűvé vá
ló orvoscserét. Ennek a jogszabályi háttere is 
adott, mely a területi ellátás érdekeire hivat
kozva pontosan meghatározott. Tehát Algyő 
esetére viszonyítva, az újonnan bekerülő or
vosnak pontosan ugyanolyan feltételekkel 
kellene megkapnia az orvosi körzetet, aho
gyan azt a korábbi orvos üzemeltette. A je 
lenleg dr. Zaránd Rózsa praxisába bejelentke
zett betegek automatikusan (az ő nyugdíjazá
sakor) a leendő új háziorvos praxisába kerül
nek és mindaddig ott is maradnak, ameddig 
másként nem döntenek, és a Jogszabályok 
alapján írásban nem kérik átjelentkezésüket 
más háziorvoshoz. így ha megengedik nekem, 
javaslom, ebben az átmeneti időben senki 
ne döntsön a pillanatnyi befolyás hatására, 
esetleges orvosváltása legyen megfontolt 
és átgondolt. (A jogszabályok alapján, meg
felelő indoklás nélkül, évente egyszer lehet 
más háziorvoshoz átjelentkezni, és ezen indo
kok között nem szerepel a háziorvos nyugdí
jazásának esete.)

Az egészségügy kívülről, belülről történő át
szervezése, átalakítása biztosan Algyő hasznára 
válik, és megfelel az országosan ebben az évben 
egyébként is várható változásoknak.

Dr. Tóth Mária
háziorvos
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Képviselői fogadóórák 
Helye: Polgármesteri hit/atal 

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

Herczeg József 
iJJ. Vidács László 

február 10., szerda: 14-17 óráig 
Molnáráé 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

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

Beke Tamás 
Borbély János 

március 10., szerda: 14-17 óráig 
Beck Gábor 
Csúri Sándor 

március 17., szerda: 14-17 óráig 
Herczeg József 
Juhász István 

március 24., szerda: 14-17 óráig 
Molnárné Vida Zsuzsa 
iff. Vidács László 

március 31., szerda 14-17 óráig 
Dr. Gubacsi Enikó 
Bakos András 

Polgármesteri fogadóóra:
minden héten szerdán 10-17 óráig. 

Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden páratlan héten 
szerdán 14-17 óráig.

Szomszédosunk együtt!

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Szom
szédoló tehetségkutató bemutatkozás a Délmagyar- 
Drszág Kft. támogatásával. Községünk partner telepü
lése idén Pusztaméiges lesz, velük teszünk kölcsön
ös látogatást a bemutatkozások alkalmával. Nevezni 
3 ár mely kategóriában lehet, akár egyénileg, akár 
csoportosan. Nevezési határidő: 1999. február 28. 
jelentkezni a Faluházban lehet)

Algyő bemutatkozása Pusztamérgesen:

1999. március 20., 16 óra. Az ottani közönség dönt 
arról, hogy melyik versenyszám képviselje közsé
günket a gálán!

Pusztamérges bemutatkozása Algyőn:
1999. március 27., 16 óra. Ez alkalommal a helyi 
közönség dönt arról, hogy a pusztamérgesiek kö
zül melyik műsorszám kerüljön a gálára.

Mindkét bemutatkozásról a Délmagyarország 
tájékoztatja a lap olvasóit. Szeretettel várjuk Önö
ket a nevezők és a közönség soraiba.

Szervezők

Gazdaköri hírek

Január 22-én megtartott gazdaköri gyű
lésen vendégünk volt az új falugazdászunk, 
Tímár Zoltán. Előadásában tájékoztatta a 
hallgatóságot, hogy 1999-es évben milyen tá
mogatást igényelhetnek a mezőgazdasági ter
melők. Ezek a támogatások nagyon sokrétűek 
és terjedelmesek, ezért mindenkinek ajánlom 
a napokban megjelenő 8-as számú Magyar 
Közlöny megvásárlását, mert abban részlete
sen le van írva a támogatás minden formája.

Előzetesen mégis szeretném a gazdákat infor
málni arról, hogy aki már minimum egy hektár 
vetésterülettel rendelkezik, az is részesülhet vissza 
nem térítendő támogatásban. Ezenfelül még támo
gatást kaphatnak a gépvásárlók, a négyesmentes 
sertéstartók stb. A támogatások feltétele a regiszt
ráció. Az őstermelői Igazolvány nem alkalmas erre 
a fajta regisztrálásra. A regisztrálást március 31 -ig 
kell elvégeztetni, mert csak ebben az esetben lehet 
támogatáshoz jutni. Örömmel közlöm, sikerült 
megegyeznem a falugazdászunkkal, hogy ezen túl 
minden csütörtökön 9-11 óráig tart fogadóórát 
a Faluházban. Tímár Zoltán várja önöket a mező- 
gazdasági támogatással kapcsolatos kérdéseikkel 
és az őstermelői igazolvány érvényesítésével, ezen
kívül az ehhez tartozó adózási tájékoztatást is 
szívesen ad.

A decemberi hírmondóban meghirdetett olaj
napraforgó-termeltetés, mely száz hektár földterü
letig szólt, betelt. Sajnos több Jelentkezést nem 
tudunk fogadni.

Legközelebbi gazdaköri gyűlésünk február 15- 
én 18 órakor lesz a Faluházban. Vendégünk lesz 
Tímár Zoltán falugazdász és Báló Bertalan a Pick 
Rt. felvásárlási osztályvezetője. Minden érdeklődőt 
szívesen lát a gazdakör vezetősége.

Juhász István
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HírteVét

Előző hírlevelünkben tájékoztattuk Al- 
győ lakosságát arról, hogy a települési szi
lárd hulladék elszállítását az Önkormány
zat által kiírt pályázat nyerteseként 1999. 
január 1 -jétől társaságunk végzi a megha
tározott gyűjtési napokon.

Algyő Község Képviselő-testületének A  
köztisztaságról szóló 37/1998. (XII. 28.) 
rendelete értelmében minden lakott (hasz
nálatban lévő) ingatlanra vonatkozóan a 
heti egyszeri hulladékszállítási és díjfizeté
si kötelezettséget írja elő.

A  szolgáltatási díj megállapításához el
sőd legesen  a n y ilván tartásba  vételhez 
szükséges adatok felvételére volt szüksé
günk (név és cím, valam int az ingatlanban 
lévő lakosok számára és a hulladék gyűj
tésére szolgáló tárolók típusára és azok 
számára). Munkánk segítésére és a pontos 
adatrögzítésre szolgáló BEJELENTŐ LAP 
kitöltésére kértük meg Önöket, melyre kö
zel 55%-bán kaptunk választ. A  hiányzó 
adatok pótlása során elkerülhetetlenül 
e lőfordu lnak majd azok az elsősorban 
névre vonatkozó pontatlanságok, amikor 
nem azt a nevet szerepeltetjük nyilvántar
tásunkban aki az ingatlan szolgáltatói d í
jának rendezésére hivatott.

A  hivatkozott rendelet értelmében a 
hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség 
az ingatlanra vonatkozik, így nem lehet 
indok a díjfizetés elmulasztására a fizetés
re felkért címzett esetlegesen pontatlan 
megnevezése. A  rendelet 6 . §-sa tartalmaz
za a szolgáltató felé történő —  minden 
lakott ingatlanra érvényes —  fizetési köte
lezettséget, valamint azokat a meghatáro
zott életkori és jövedelm i körülményeket, 
m elyek alapján az ingatlan tulajdonosa 
részben, vagy teljes mértékben mentesül a 
szolgáltatási díj befizetése alól. Ennek 
anyagi vonzatát az Önkormányzatnak be
nyújtott Nyilatkozat” alapján az ingatlan 
tulajdonosa helyett részben (80 db lakás 
esetében 50%-át) társaságunk és az ezt 
meghaladó nagyobbrészt az Önkorm ány
zat átvállalja.

Kérjük a fentiek szerinti fizetési köte
lezettségben a szükséges módon eljárni 
szíveskedjenek.

Ismételten tájékoztatjuk Önöket arról, 
hogy
Ügyfélszolgálatunk a Faluházban üzemel 

kedden 8-9 óráig 
csütörtökön 16-17 óráig

Az éves díj február 25-ig történő befi
zetése esetén 15% kedvezmény jár minden 
ügyfelünknek. Egyben ez a határideje a 
negyedéves díj fizetésének is, amennyiben 
díjbeszedő munkatársunk nem találja ott
hon, úgy a tartozás lerendezése ugyanitt 
megtörténhet.

Tá jékozta tju k  kedves ügyfele inket, 
hogy a pontos nyilvántartásunk az idő 
rövidsége miatt nem készült el, azért eb
ben az évben a befizetések kizárólag a 
Faluház ügyfélszolgálatánál történik.

Utólagos elnézést kérünk a Sportkör által 
meghirdetett pótszilveszter elmaradása miatt! 
Oka: a kormányfői gyásznap kihirdetése. A  bál 
új időpontja: 1999. március 13., szombat 
19 óra. A  megváltott jegyek érvényesek, je
gyek elővételben továbbra is a Faluházban kap
hatók!

Szervezők

Farsangi vetélkedő a Faluházban 1999. 
február 27-én, szombaton 17 órától. A  ve
télkedő után F A R S A N G I B U L I!

Mindenkit szeretettel várunk!
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FELHÍVÁS
a Magyar Államalapítás ezredik évfordulójának 

megünneplésére
Az ezredforduló a Magyar Köztársaság hivata

los képviselői, intézményei és állampolgárai szá
mára a megemlékezés kötelezettségét rója. Törté
nelmi kötelezettségünk, hogy megemlékezzünk a 
keresztény magyar állam megalapításáról, vala
mint arról, hogy a magyar nemzet ezer éven át 
szolgálta az európai kultúrát. Az ünnep akkor lesz 
teljes, akkor lesz méltó, ha a közösségek sokasága 
vesz részt benne, ha ki-ki a maga lehetőségei 
szerint vállalt feladatokat elvégezvén jelet tud 
hagyni utódai és a nemzet emlékezete számára.

Az országos Jelentőségű események megvaló
sítására, a helyi kezdeményezések országos moz
galommá szervezésére és támogatására a Magyar 
Köztársaság Kormánya kormánybiztost állított, 
akinek munkáját a Millenniumi Kormánybiztosi 
Hivatal segíti. A millenniumi év 2000. Január 1 -jén 
kezdődik és 2001. augusztus 20-ig tart.

Célunk, hogy összeállítsuk és közreadjuk az 
ünnepi év nemzeti programját, hogy szervezési és 
szükség esetén - szigorú elszámolási kötelezettség
gel - pénzügyi támogatást adjunk az arra érdeme
seknek, hogy kezdeményezéseink eljussanak 
mindazokhoz, akik tudásukkal, képességükkel 
hozzá tudnak járulni az államalapítás millenniumi 
ünnepségeinek nemzeti jelentőségű megünneplé
séhez.

Dr. Nemeskürty István
kormánybiztos

A Magyar Államalapítás ezredik évfor
dulójának megünneplésére

2000. január 1.-2001. augusztus 20.
Algyő község alapítása Szent István állam- 

szervező tevékenységével egyidős. A régészeti ada
tok alapján bizonyosra vehetjük, hogy ezen a vidé
ken már korábban is katonáskodó közösség élt, 
melynek feladata a Tisza-gázló őrzése volt.

Algyő írott forrásokban 1138-ban szerepel elő
ször Geu néven. Ez az adományokirat „dömösi 
összeírás” néven ismert és Algyő középkori törté
netének egyik legbecsesebb forrása. Segítségével 
képet alkothatunk a kora középkori település álla
potáról.

Ennek a történelmi múltnak az ismerete kö
telezi a ma itt élő embereket, hogy az államalapítás 
ezredik évfordulóját méltóképpen ünnepeljék meg. 
A rendezvények tervezetében ezt a történelmi 
adottságot szándékunkban áll hangsúlyozottan 
kiemelni.

Algyő határában 1973. és 1976. között feltárt 
X. századi 82 sírból álló temető utal arra, hogy itt 
honfoglaló magyar középréteg családjai temetkez
tek. Az ásatást vezető dr. Kürti Béla az 1987-ben 
megjelent Algyő monográfiában néhány oldalon 
keresztül beszámol a leletekről. Ennek egyik fon
tos eleme egy kaftán ékszer, amit a falu ’98-ban 
elkészült címerében meg is jelenít.

2000 április. Fontosnak tartjuk egy olyan 
kiadvány megjelentetését, amely reprezentatív 
módon tárja fel az ásatás eredményeit. Ez dr. Kürti. 
Béla felkérésével válhatna valóra.

Középkori eredetűre datálják a római ka
tolikus templomunkat, bár eddig komolyabb 
régészeti kutatás ezt nem bizonyítja. Az utób
bi években igyekeztünk pótolni az épület hi
ányosságait, megőrizni az állapotát. Mivel a 
templomunk a tervezett — az egész országot 
beszövő — kerékpárút mellett fekszik, érde
mesnek tartjuk arra, hogy a műemlékké 
nyilvánítását szorgalmazzuk.

A 2000. év egyházi programjai:
2000. január 21. Ökomenlkus istentisztelet 

református, evangélikus, ortodox, baptista, meto
dista, katolikus lelkészek vezetésével a keresztény 
egység imahét kapcsán.

2000. március 15. Magyar nemzeti ünnepi 
szentmise.

2000. május 13. Zarándoklat engesztelő ima
órával Püspöki szentmisén részvétellel.

2000. július 26. Búcsúi hangversenyes áhí
tat. A Szent Anna-napi búcsúnk megrendezése a 
templom köré szerveződik, a környezet esztétikai 
szépítése szoborpark kialakításával képzelhető el.

Szükség van a templom szépítésére azért is 
mert a bajorországi Hebertsfeldennel 1994 óta 
tartó kapcsolatunk során tapasztaltuk, hogy a 
polgári társadalmak életében milyen fontos szere
pet foglal el a vallás.

2000 július. A kapcsolatunk egymás telepü
léseinek megismerésén, felnőtt- és diákcsoportok 
csereüdültetésén, sport és kulturális bemutatko
zásokon alapul. 2000-re tervezzük a lindentháleri 
táncegyüttes fellépését.

2001 július. A mi viszontlátogatásunk pedig 
passaui kirándulás, Gizella emlékeinek megtekin
tése.

2001. augusztus 20. Az önállóságát 1997- 
ben visszanyert település hagyományainak megőr
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zésére talán most van itt az utolsó lehetőség. Még 
fellelhető régi házak padlásán a halászó múltra, a 
vesszőkötésre utaló eszközök néhány darabja. 
Olyan öreg, vertfalú, napsugaras oromzatú ház 
viszont már csak egy van ami alkalmas lenne egy 
ilyen gyűjtemény befogadására. Ennek megvásár
lásával itt lenne kialakítható a TÁJHÁZ.

2000 augusztustól Algyő területi elhelyezke
déséből adódóan az Ópusztaszeri Tájvédelmi Kör
zet településeivel tartja szoros kapcsolatát. A tizen
két. község polgármesterei rendszeres érdekegyez
tető találkozókat szerveznek. Ilyen találkozó ren
dezésére vállalkozunk, s egyben helyet adunk ezen 
települések kulturális bemutatkozásának is.

Ugyanezen elgondolás alapján ezekkel a 
községekkel kívánjuk összemérni sportban je 
leskedő fiataljaink ügyességét (labdarúgó- és 
kézilabda torna, asztalitenisz, sakk, quadriat- 
lon, kosárlabda).

1998. március 14-én megalakult a Móra Fe
renc Népszínház. Első bemutatóján Gárdonyi Gé
za: Lámpás c. darabja volt. A színház megalakulá
sával az volt a célunk, hogy határainkon túli ma
gyarlakta településekre is eljuttassuk előadásain
kat. Ilyenek voltak: Szenttamási és Székelykeve, 
ahol Örkény István: Tóték c. darabját mutattuk be.

2001 március. A millenniumi évforduló alkal
mából Jókai Mór: Barangok című darabjának 
bemutatását tervezzük.

2001 augusztus. Községünkben kapott 
helyet a szegedi Móra Ferenc Múzeum raktá
ra. Az itt őrzött anyag egy olyan kiállítás ren
dezésére alkalmas, mely a megye jellemző fog
lalkozásainak, a korabeli mezőgazdasági esz
közöknek a bemutatását szolgálná. A kiállítá
si tér kedvező díszlete nyári szabadtéri népi 
játékok előadásának. Erre tervezzük Balassa 
Ármin Parasztszívek című drámáját, mely 
1899-es szegedi és hódmezővásárhelyi nyári 
színkör megnyitó darabja volt. Balassa Ármin 
a vidéki színészet ügyéért folytatott küzdel
met, agitált a vidéki színpadok műsoráért. Ő 
vitte keresztül a vidéki színházak állami 
szubvenciáját.

A tájvédelmi körzet legdélebben fekvő telepü
lése vagyunk. Ahhoz, hogy a hozzánk legközelebb 
fekvő Sándorfalvát (7 km) elérjük 25 km kerülő 
utat kell megtenni. A két település mindig is szoros 
kapcsolatban állt. A nagy árvizet követően a Pala- 
viciniek algyőiekből alapította a falut a bizton
ságosnak vélt homokon. Létezik még a két telepü
lést összekötő Lénia, ennek kiépítése szilárd bur
kolatúvá alakítása régi vágya a térségnek. Csak 
reménykedni tudunk, hogy 2001. augusztus 20-

án félúton a két polgármester átvághatja az avató
szalagot.

2000 október. A mai Algyő az olajról híres, a 
több mint 30 éve megjelent ipar meghatározójává 
vált életünknek. A több tevékenységi körre szakadt 
egykori nagy vállalat igényelné olyan szakmai na
pok megrendezését, ahol bemutatkozhatnak egy
másnak és az érdeklődő kívülállóknak.

Az elképzeléseink mégjelzésértékűek, bővebb 
kidolgozásakor igyekszünk figyelmet fordítani ar
ra, hogy a település minden korosztálya megmoz
duljon, aktív résztvevője legyen az ünnepségsoro
zatnak.

Szem előtt tartjuk, hogy ne belterjesen 
follyanak a programok, igyekszünk bekap
csolni a környező településeket, és mi is mi
nél nagyobb számban képviseltetni magunkat 
más község, város rendezvényén. Fontosnak 
tartjuk, hogy a rendezvényeinkről reprezenta
tív kiadványok készüljenek.

Összeállította: 
Molnárné Vida Zsuzsanna

Az Algyői Faluház

NÓTAESTET szervez,
melynek időpontja 

1999. március 6., 18 óra
Belépő: 250 Ft, 

hölgyeknek a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából 200 Ft. 

Fellépnek: Szegedi Tóth Lajos, 
Ürmös Ilona, Fejes Sándor. 

A műsorban nóták, cigánydalok, 
népdalok, operett-részletek 

hangzanak el. 

Jegyek elővételben a Faluházban 
kaphatók február 10-tól. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Pályázati felhívás
A Faluház pályázatot hirdet algyői lakosok részére

• Irodalmi alkotásra (vers, novella, dráma, 
mese stb.)

• kézműves alkotások (fafaragás, hímzés, fa
zekas, vessző, gyékény stb.)

• képzőművészeti alkotások (fotó, festészet, 
grafika, szobor stb.)

Pályaművek beküldési határideje: április 15.
Helye: Faluház.
Egy személy több kategóriában is indulhat, de 

maximum 3-3 alkotással. A beérkezett műveket 
szakmai zsűri bírálja el. A pályaművekből az ápri
lis végére tevezett falunapon kiállítást rendezünk.

I. díj kategóriánként: 5000 Ft
II. díj kategóriánként: 3000 Ft

III. díj kategóriánként: 2000 Ft

ALLASHIRDETES
Az Alqyői IdősEk NApközi OnkoNA  

(A lqyő, Píac té r  1 7 . )  íeIvéteIt hiidET 

1 2  ó rá s  qoNdozÓNŐi áLU sra . 
K ezdés: 1999 . MÁRCÍUS 1 .

A  jeLentIíezés íe Ité teL e : mínímum középfokú 

Eqészséqüqyi véqzETTSÉq, eIsősorBan pÁlyAkEZ- 

dők jElEINTkEZÉSÉT VÁRj'uk.

B érezés : közAlkAliviAzoni bÉRTÁbk szeríntí 

bESORolÁS.

jElENTkEZNi LeIhet teIeFonon: 267 ^048 , HIetve 

szEMÉlyESEN: Alqyő, Píac t é r  1 7 
hÉTÍŐTŐl pÉNTEkiq 8-1  5 ÓRÁiq.

Minden kedden 8-10 óráig bálásruha 
vásár a Faluházban!

Másképpen beszélgetünk
Vendég: Xardos Mihály algyői tiszteletes 

‘Téma: kötetlen beszélgetés emberekről, életről, 
teázás mellett.

Ideje, Helyszín: 5 5 . február í j . ,  1 8  óra -  ‘Talufiáz

Fanyakatók

Gyermekkoromban tanították velem a 
dalt, miszerint: „Erdő mellett nem jó lakni, 
mert sok fát kell hasogatni...” Később módo
sult ez a fáma, igenis jó és főleg hasznos az 
erdő közelsége, mert sok ember munkát ka
pott és még természetbeni juttatást is. Aztán 
módosult a világ. Jött előbb az olajkályha, 
majd a gáz, amelyek kiszorították a fát meg 
a szenet a pincékből, színekből. Kényelme
sen, melegen múlt el a tél. Pár évtized után 
ismét változás: a csillagokig emelték a tiszta 
energiaárat, újra került a szén és a fa, de 
mostanság azok is drágábbak, sok-sok nyug
díjasnak szinte megfizethetetlen. Nem volt 
más, kijártak az emberek az ártérre, Algyőn 
mondták erdőt vágni, gyakran illegálisan.

Herczeg József képviselő ötlete nyomán az 
önkormányzat megkereste az erdő tulajdonosait, 
akik hozzájárultak a fák nyakalásához. A feltétel 
csupán annyi volt, hogy az ágakat el kellett szállí
tani és az erdő alját ki kellett tisztítani. A gallyakat 
ingyen kapták a fanyakalók.

Á. S.

Lakossági Fórum
az Algyői Faluházban 
1999. február 17-én, 

18 órakor
Vendégünk: dr. Bartha László, or

szággyűlési képviselőnk, Szeged város 
polgármestere.

A Fórum tómái:
» az önkormányzat 1999. évi tervezett költ

ségvetésével kapcsolatos tájékoztatás 
» az Algyői Önkormányzat 1999. évi telepü

lésfejlesztési elképzelései 
» Országgyűlési képviselőnk tájékoztatása ak

tuális kérdésekről, Szeged Város és Algyő 
Község együttműködésének lehetőségeiről.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

FEBRUÁR
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SZÉPÜLJÖN A KAMÉLEON SZÉPSÉGSZALONBAN!
5ól jár, ka Szalonunkban jár és igénybe veszi bármely szolgáltatásunkat

1999. január 11-től február 28-ig
» kozmetikai arckezélések, » steril gyantázás,
» tartós festések; » testmasszázs

mely kezeléseknél egységesen 15% k edvezményben részesül

diákok egész évben akciós kezeléseket kapnak.

CTndulás előtt ne feledje a Hirdetést magával kozni, mert így 
részesül kedvezményben és részt vesz az akció sorsolásában.

Címünk: Szeged , Kossutk J_. sgt. 8, fsz. 13. 

Bejelentkezés, valamint további információ:
3^4—929 (üzenetrögzítő), 06-30- 9158-578 

;Az O n  időpontjákoz alkalmazkodunk!

Szeretettel várja: Szilvia és Márta

MEGHÍVÓ

m ns?m Q3 BŰM

4999* február 13-án
a Tisza Vendéglőben 

Géza u. 11.

Zen e  —  tombola 

Belépőjegy: 300 T~t 

Vacsorázási leketőség van.

A^i^denkit szeretettel várunk 

3 o  szórakozást!

K Á L -L Á T Ó  Kft.

ViLlANySZERElÉS  

R ö vid  hATÁRÍdŐVEl!

Háztartásában felmerülő 
villamossági meghibásodások, 

új kivitelezési munkák esetén hívjon, 
24 órán belül házhoz megyek!

KOVÁCS GÁBOR
villANySZERElŐ, 

éríntésvécJe Iivií fElülvizsqÁlÓ

Alqyő, VÁdviRÁq u. 57.

HibAbEjElENTÉS:

268 -8 50
VAqy

06 -2 0 -97 51 -06 8

N e pEÍEdjE:
olcsó És qyoRsI

FEBRUÁR



vői HírmondóÉ M §Í^ »?S ÍS »Í _ ___ 9

Könyvtári hírek

Olvasóink meglepődve veszik tudomásul, 
hogy ebben az évben nem kell beiratkozási 
díjat fizetni. Lehet, hogy az előző számban 
megjelent közlés elkerülte az olvasók figyel
mét, így hát örömmel közlöm minden algyői 
lakossal, hogy az Algyői Önkormányzat hatá
rozata alapján 1999-ben nem kell beiratkozá
si díjat fizetni.

Köszönjük ezt az ajándékot a testületnek 
a régi és az új olvasók nevében is. El kell 
mondanunk azt is, hogy már 1998-ban is az 
önkormányzat finanszírozta a könyvtárat, így 
tudtunk előfizetni a már meglévő valamennyi 
folyóiratra, valamint 77 db könyvet tudtunk 
vásárolni. Októberben a leltár és ezzel az ál
lomány is átkerült az Algyői Önkormányzat
hoz. Folyamatosan történik a könyvek feldol
gozása és kölcsönzése. Megtalálhatók közöt
tük a kötelező olvasmányok, mesék, krimik, 
kalandregények.

Januártól jár könyvtárunkba a Magyar 
Közlöny valamint továbbra is gyűjtjük az ön- 
korm ányzati rendeleteket (tervezzük ezek 
évenkénti beköttetését). Itt nyitvatartási idő
ben bárki hozzáférhet, elolvashatja. Ezek nem 
kölcsönözhetőek. Fénymásolónk továbbra is a 
lakosság szolgálatára áll, A/4-es másolat 10,- 
Ft/oldal. Ezekkel a szolgáltatásokkal várjuk a 
falu lakosságát, szeretnénk ha minél többen 
bejönnének hozzánk.

Örömmel üdvözöljük a Kukkantó-t az 
Algyői Általános Iskola diáklapját. Jó volt 
kézbe venni, átolvasni ezt a szép kivitelű, tar
talmas lapot. K ívánjuk a szerkesztőknek, 
hogy legyen kitartásuk a folytatáshoz, s az 
első számot még sok-sok másik kövesse. Aki 
nem ismeri a lapot, az a könyvtárban megte
kintheti, elolvashatja (nem kölcsönözhető).

Kné

Iskolai információ

Január 12-én a már szokássá vált rendhagyó 
irodalomóra keretében az 5-6. osztályosoknak a 
helyes légzéstechnikáról, és a 7-8. osztályosoknak 
a Nyugat költőiről tartott foglalkozást társával 
együtt Tomanek Gábor.

Január 19-én Nagyné Kecskeméti Klára védő
nő a táplálkozásról és a tápanyagokról előadást

tartott a 7/b osztályosok számára. Ugyanezen a 
napon Jónás Beáta 6/a osztályos tanuló a szegedi 
Madách Imre Általános Iskolában megtartott angol 
nyelvi versenyen képviselte iskolánkat.

Január 21-én iskolánk tanulói a szegedi 
Gutenberg Általános Iskolában megtartott tör
ténelem versenyen vettek részt. Az ötödik osz
tályosok (Lévai József, Bodó Gyula 5/b) az 
ókori olimpiák témakörében versenyeztek. A 
hatodikosok (Kajuha István és Rácz Péter 
6/a) kérdései az Árpád-házhoz kapcsolódtak, 
míg az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharchoz fűződő kérdésekre a 7. osztályo
sok csapatának (Kovács Sándor 7/b és Rénes 
Lóránd 7/a) kellett válaszolnia. A 8. osztályos 
Bakos Anikó az 1864-1945 közötti Magyaror
szág történelméből versenyzett. Felkészítő ta
náraik: Kaszab Éva és Nagyné Szabó Andrea.

Január 26-án a kábítószerekről és az emberi 
szervezetre gyakorolt hatásáról tartott előadást dr. 
Mojzes László a 7-8. osztályos tanulók számára. A 
témára még visszatérünk, ugyanis február 27-én 
17 órakor a fenti előadó ismét tart előadást, ezúttal 
a szülők számára. Elmondja majd hogy, milyen 
Jelekből ismerhető fel ha kábítószert használ vala
ki, és mi a teendő ilyenkor, hogyan lehet elkerülni 
a függővé válást. Ez a téma azért nagyon fontos, 
mert a drogoknak idegi, szellemi, fizikai romboló 
hatása van, és leszokni róla saját elhatározásból 
lehetetlen.

Köszönjük...
A karácsonyi 4H vásár szervezői köszönik Ka

juha Istvánná és Szelezsán Péterné szülőknek hogy 
segítették munkájukat s ezzel hozzájárultak a vá
sár sikeréhez. Köszönjük továbbá a vásáron árusí
tó szegedi kereskedőknek, hogy felajánlásaikkal 
iskolánk alapítványát támogatták.

Kiss Mihályné, Nusika néninek köszönjük 
hogy, 1998. december 16-án a Faluházban színvo
nalas, zenés karácsonyi műsorral kedveskedett a 
gyerekeknek.

Az iskolai karácsonyi ünnepség szervezői ez
úton szeretnék megköszönni azoknak a szülőknek 
a segítségét, akik a műsor alatt segítségünkre 
voltak, illetve az ünnepély előkészítésében részt 
vettek:

Kajuha Istvánné, Kakuszi Istvánná, Vidács 
Istvánné, Lévai Mihály, Lévai Mihályné, Görög An- 
talné, Szák Ildikó, Papp Józsefné, Suti Istvánné, 
Sztahó Győzőné, Ráczné Kéri Mária, Bús András- 
né, Laczi Ferencné, Bakosné Szabó Ibolya, Gercsó 
Lászlóné.

(Folytatás a 10. oldalon.)

FEBRUÁR
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Februári program
5-én Félévi bizonyítványok kiosztása
6-án Alapítványi bál
8-án, 17 órakor Fogadóóra (Sárga iskola) 

10-én Farsangi bál a felsősök részére
15-én Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok 

szüleinek — iskolabemutató
16-án Helyesírási verseny felsősöknek
19-én Farsangi bál az alsósok részére
20-ig Versmondó verseny alsósoknak
22-én 17 órakor Összevont szülői értekezlet 

a drogról a Sárga iskolában
23-án Kémia-vetélkedő 8. osztályosoknak 
26-án 14 órakor Zrínyi matematikaverseny

Összeállította: Berek Ágota

Óvodai információ

A beiskolázással kapcsolatosan a nagycsopor
tos gyermekek szüleinek

1999. február 15-én 17 órakor 
szülői értekezletet tartunk

a Kosárfonó u.-i iskolában.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk.

Télbúcsúztató FARSANGI MULATSÁGOT
szervezünk az óvodában 1999. február 18-án dél
előtt. Játékos vetélkedőkkel, gyermekdalokkal, 
tánccal tesszük hangulatossá e napot.

Március havi étkezési térítési díj befizetése
1999. február 3-án 7-17 óráig.

Óvodánkban a Szülői Szervezet kezdeménye
zésére „BOLDOG GYERMEKEKÉRT" Alapítványt 
szeretnénk létrehozni.

Bármilyen felajánlást, segítséget szívesen fo
gadunk.

Köszönettel: szülők vezetősége

Az Algyői Faluház 
pingpongversenyt rendez
1999. február 20-án, szombaton, 
10 órától. Nevezési díj 100 Ft/fő. 

Nevezni lehet egyéniben, 
illetve párosban.

Háziorvosok február hari 
rendelési ideje

Február 01—06-ig

dr. Őst Ibolya 

dr. Zaránd Rózsa

730— 1230 óráig:

13— 1730 óráig:

Február 08— 13-ig

730— 1230 óráig:

13— 1730 óráig:

dr. Zaránd Rózsa 

dr. Ősi Ibolya

Február 15—20-ig

dr. Ősi Ibolya 

dr. Zaránd Rózsa

73 0 _ i2 3° órálg. 

13— 1730 óráig:

Február 22—27-ig

730_ 1 2 30 óráig: 

13— 1730 óráig:

dr. Zaránd Rózsa 

dr. Ősi Ibolya

+

+

A ár. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

d ii. Tóih M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa 

1 9 9 9 . ÍEbRUÁR t a v i RENdElÉSE

01— 05-ig 

08— 12-ig 

15— 19-ig 

22— 26-ig

1230— 17 óráig 
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A  Lenti Gyógy Bt. (Algyő, Kastélykert u. 14.) 
felvesz 8 általánost végzett fiúkat és lányokat 
cipőfelsőrész-készítő és cipész szakmára ta
nulónak. Az elméleti képzés a 624. Szakmunkás
képzőben, a gyakorlati oktatás pedig Algyőn, a 
bt. műhelyében történik. Várjuk a szakmák iránt 
érdeklődők jelentkezését. Szívesen alkalmaznánk 
cipész és felsőrészkészítő szakmunkásokat is, 
akik a házi cipőgyártásban jártasak. Tel.: 475-625

Tisztiét ÁB-s ügyfeleink!
Szeretném tudatni Önökkel, hogy Algyő terü

leti üzletkötőjeként minden csütörtökön 16-17 
óráig FOGADÓÓRÁT tartok a Faluházban. Vá
rom ügyfeleinket, hogy segíteni tudjak, nem kelle
ne Szegedre befáradniuk, ha problémájuk adódik. 
Figyelmükbe ajánlom az új lakásbiztosításunkat, 
melyben a szeméiyi biztosítás is szerepel, mely 
tartalmazza

• kórházi műtéti (betegség, baleseti) szolgál
tatást,

• balesetbiztosítást,
• életbiztosítást.
Ez a kiegészítő elem több résztvevőre is köthe

tő. A CSALÁDI BIZTOSÍTÁS értékkövető, mely ki
küszöböli az infláció kedvezőtlen hatását. Kérdé
seikkel megtalálnak a fogadóórán, illetve a 30- 
9654-255-ös telefonszámon.

Lajkó Jánosné
ÁB területi üzletkötője

Tisztelt szurkolók!
Az Algyői Sportkör vezetése döntött arról, hogy 

az 1999-es évben a labdarúgó mérkőzések látoga
tásához bérleteket hoz forgalomba. Tekintettel a 
mérkőzésszámra és a Jegyárakra (150 Ft felnőtt, 
100 Ft diák és nyugdíjas) két fajta bérletet fogunk 
árusítani.

• Éves teljes áru bérlet: 2000 Ft.
• Éves kedvezményes bérlet: 1000 Ft.
Teljes áru bérlet vásárlására mindenki jogo

sult, kedvezményes bérlet vásárlásához diákiga
zolvány, nyugdíjszelvény vagy Baráti Kör tagsági 
igazolvány szükséges. Mindkét bérlettípus névre 
szóló, sorszámozott igazolvány lesz, amely minden 
algyői labdarúgó mérkőzés látogatására feljogosít. 
A bérleteket februártól Beck Gábortól lehet megvá
sárolni, bérletárusítás lesz a Faluházban február
9-én, 16-án, 23-án 17-19 óráig.

Algyői SK vezetősége

Az Algyői SK Baráti Köre megbeszélést tart 
február 8-án, 18 órakor a Faluházban.

Felfutás!

Kérjük mindazokat, akik a SZJA 1%-nak fel
ajánlásával segíteni kívánják az ALGYŐI SPORT
KÖRT, támogatásukat az alábbi adószámra utal
ják: 19983484-1-06

Köszönettel: 
Algyői SK vezetősége

KOZMETIKA
Berek u. 32/b — Tóth Icu fodrásznál

• tinikezelés, fiúknak is;
• arckezelések;
• steril gyantázás;
• sminkek készítése.
minden hétfőn 13 órától. Érd.: 267-875.

A hét többi napján
Vénusz Kozmetika — Debreceni u. 22.
• szolárium;
• arckezelések;
• AHA-savas ránctalanítás és egyéb szolgál

tatások.
kedd-szerda-csütörtök: 13-19 óráig
péntek: 8-14 óráig
szombat: 8-12 óráig

Érdeklődni: 06-20-9112-616 Koczkás Réka.

NyiTVA: hÉrfő-pÉNTEk 
SZOMbAT

Jte Jflfc. JÉL jflfc Jgc. JfiL Jflfc JÉft. _ XJÉt Jfifc JÉl Jflt jAfr JÍL Jflfc «
' -jjf. jgfc__ü l___üc,__________ _jÉt_jü,______ M/f. ^

Ida Virágüzlet
Alqyő, VÁsÁrihElyi u. 2 1 . TeL: 2 6 7 '2 9 7

8-18 ÓRÁiq 
8-12 ÓRÁiq 

VASÁRNAP 9-1 2 ÓRÁiq.

Minden kedves vásárlónkat 
szeretettel várunk 

» szálas, cserepes virágainkkal 
»  selyemvirágból készült csokrok

kal
»  koszorúk, sírcsokrok szakszerű 

elkészítésével 
»  algyői kegyeleti virágkompozí

ciók DÍJTALAN kiszállításával.

Valentin napra ajánlunk import rózsát,
flamingót, orchideát stb. J t k

_ .______ **-
A  A  A  A  A  A  A  A  

.  #  .  #  .  ^  «
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£rtesítem kedves vásárlói mát, 
kogy a temető melletti 

„ öc-u" virágüzlet 
1999• március "1-jén nyit. 

Rendelhető temetésre:
» koszorú, sírcsokor 
» sírpárna, kézicsokor. 

Kapható:
» szálas és cserepes virág 
» selyemvirág 
» virágföld 
» tápoldat
» műanyag- és tobozkoszorú.

Alyitva tartás;
kétfő —szombat 8—"12 óráig

Xemetés alkalmával az üzlet 
fél 3-ig tart nyitva,

Várom kedves vásárlóimat!

Algyői varrodánkba 
varrónőket keresünk 

felvételre. 

Jelentkezni lehet: 
Algyő, Téglás u. 132. 

Telefon: 267-045

J

3 részes óarany ülőgarnitúra olcsón eladó! Érdeklődni: 
267-479-es telefonon délután.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipszminták felhelye
zése, márvány ozás, minőségi munkavégzéssel.'
Telefon: 06-20-9529-094

A Csiszár Autósiskola
• segédmotor-,
• motoros-,
• személygépkocsi-vezetői

tan folyamot indít 
1999' február 11-én, 18 órakor

az algyői Faluházban.
Részletfizetés, diákoknak 3000 Ft 

kedvezmény.

Előadás helye az algyői Faluház. 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

REKVIEM 
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 

ALGYŐ, 
VÁSÁRHELYI u. 5.

NYITVA:
Család igénye szerint

Bejelentkezés: KOCZKÁS TIBOR
ügyintézőnél 267-297 
vagy Ida virágüzletben

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, 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, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné.
Szűcsné Kolonics Erika, Zombori Móni 

Levélcím: 6750 Algyő. Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült: a GOLDPRINT Kft. nyomdájában, 1000 példányban.
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