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József Attila

Szeged alatt
Fogadja Espersit Sándor dr. szeretettel

Tiszánk, ifjú folyónk, e nyári estén 
Halkan susogja régi bánatunk.
A Nap? búcsúzik. Tört örömre festvén 
A messzit; és az Ejfa rám borul.

Reám borul s arcom simítja lágyan 
Hűs lombja, rajta nem terem virág,
De béborítja csöndbe síri ágyam,
H a majd lefekszem, én is —  bús diák.

Öreg, borús vers kél borongva bennem, 
Rokon hang zendül vissza rá szivemben.
—  Mért is kell búmat rímbe öntenií

Lelkemen most halk remegés fut át: 
Szeretném szépen felköszönteni 
Magányos, árva, bús Juhász Gyulát.

(19ZZ)

(Április 11 :  József Attila születésnapja, a Költészet napja.)

Közéleti klub

A Költészet napja alkalmából április 14-én 
(szerdán) 20 órától a Faluházban, az algyői Közéleti 
klub rendezvényeként Agócs Sándor magyarorszá
gi és Bogdán László erdélyi költővel dr. Bíró Zoltán 
irodalomtörténész beszélget, közreműködik: Técsy 
Sándor (New York—Szeged).

Fafunapok '9 9

Öt évvel ezelőtt, 1994. április 23-24-én volt a 
Faluház ünnepélyes átadása. Ezért az idei falunapon 
erre, az Algyő életében fordulatot jelentő eseményre 
is emlékezünk — a Faluházban.

Április 20. (kedd): 18 órakor a galériában meg
nyílik a kézműves és művészeti alkotásokból megren
dezett kiállítás; 20 órakor: M.É.Z. koncert és táncház.

Április 21. (szerda): 14 órától az általános iskola 
Föld napja rendezvénysorozata záró programja.

Április 23. (péntek): 18 órakor fotókiállítás a 
Faluház öt évéről; a Faluház és a könyvtár pályáza
tára beérkezett munkák értékelése, eredményhirde
tés; 21 órától diszkó.

Április 24. (szombat): 10, órától az óvoda, az 
iskola és a Faluház csoportjainak bemutatkozása; 14 
órától sportműsorok és bemutatók, illetve családve
télkedő; 17 órától a zenés, táncos, szórakoztató prog
ram részként bemutatkozik Szűcs László bűvész; 20 
órától Defekt-duó; 21 órától Irigy Hónaljmirigy; 22 
órától lampionos utcabál a Faluház előtti parkolóban. 
E napon 10 órától 18 óráig a DINAMIX Ifjúsági Kerek
asztal a gyerekeket kézműves és játszóházzal várja.

Április 25. (vasárnap): 8 órától térzene a Falu
ház előtt, közreműködik a MÁV Fúvószenekar; 10 
órakor kezdődik az erős emberek vetélkedője, melyre 
a helyszínen lehet benevezni értékes ajándékokat 
remélve; 10 órakor startol a halászlé főző verseny; 
1030 órától majorettek vonulnak föl az edzőteremtől 
a faluházig; 14 órákor kezdődik a gyermekműsor; 15 
órától az Akropolisz Táncstúdió, 17 órától pedig a 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes ad műsort; 18 órá
tól Poór Péter, Ürmös Ilona, Németh Sándor nosztalgi
ázásra indító slágereket, magyar nótákat és operett 
részleteket énekel; 20 órától sztárvendégünk: Demjén 
Ferenc; 21 órától tűzijáték zárja a falunapi program- 
sorozatot.
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AJyilt teüél, fatufőmm után

Algyői Hírmondó____

Elvitt a kíváncsiság a március 26-án este 6 
órára hirdetett falufórumra, az algyői faluházba.

Én, az egyszerű kézműves eszemmel, úgy gon
doltam, hogy egy falufórumon a falu fejlődésének 
szempontjából fontos és várható történésekről lesz 
szó. A faluház nagytermében, az asztalnál ülő 
Lakos András, Vidács János és Molnár Mihály 
személye különösen kíváncsivá tett, mennyire lesz 
tárgyilagos a meghirdetett témák elővezetése.

A  falufórumon ahogy haladtunk előre az idő
ben, ahogy újabb és újabb témák kerültek elő, 
egyre jobban nőtt a döbbenetem. Mert például a 
szemétszállítás ürügyén Vidács úr elővezette a 
szemetes zsákok — általa kevesellt — mennyiségét 
és a nyugdíjasok kukavásárlásának anyagi prob
lémáit. Kérem, tisztelettel! Eddig is képződött sze
mét minden háztartásban, s a kispénzű nyugdíja
soknak tényleg nem számít könnyű dolognak a 
több ezerforintos szemétszállító edény megvásár
lása. Ennek ellenére nem tudom fölfogni, hogy 
mindezért miért az algyői önkormányzat a hibát 
vétő fél, mint ahogy azt az előadó állította?!

Az előadó szerint törvénysértő, szerintem meg
— a végeredményt tekintve — mindegy, hogy az 
önkormányzati költségvetést nyílt vagy zárt ülé
sen fogadták-e el a képviselők, Emberek! Az a 

fontos, hogy a megszavazott pénzösszeget megfe
lelően, a köz céljainak érdekében költik-e el! E 
szempontból tizedrendű kérdés, hogy Vidács vagy 
Molnár úr tud-e kívülállóként jegyzetelni.

A  kábeltévé körüli disszonanciákból. La
kos úr panaszából annyit meg lehetett érteni, hogy 
beruházott pénzétől valaki vagy valakik elválasz
tották. Szerény megállapításom, hogy az, aki őt 
bevezette e beruházásba, enyhén szólva tisztázat
lan tulajdonviszonyt alakított ki — tudatosan, hogy 
a befolyt pénzösszegeket saját elképzelése szerint 
használhassa fel. Magyarán: szerintem Lakos úr 
kifogástalan kábeltévés szakember, de mint üzlet
embert, átverték. Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
korábbi kuratóriumi elnöke, Csúri Sándor, aki 
Lakos előtt és megjelenése után is szervezte a 
kábeltévés beruházásokat, s a fórumon végig az 
első sorban ült, egy szóval sem reagált az elhang
zottakra, még a személyesen neki címzett fölveté
sekre sem, csak lapított, mint akinek semmi köze 
sincs a történtekhez. Pedig, ha valaki, akkor ő 
mindent tud a pénzösszegekről és a tulajdoni kér
désekről.

A  kárpótlási ügyek fórumos taglalása sem
milyen konkrét ügyben sem hozott érdemi adatot. 
Az elhangzottakat végiggondolva ismét csak meg
döbbentem: a felszólalóknak miért kell minden

problémát a megválasztott önkormányzat hi
bájaként fölróni?!

Előrebocsátom: nem vagyok barátságban vagy 
haragban sem az önkormányzat képviselőivel, sem 
az úgynevezett falufórum előadóival, mégis kény
telen vagyok megállapítani: e rtfalufórum" nem 
volt más, mint lejáratási kampány az általunk 
megválasztott önkormányzati képviselők el
len! Én is voltam 1997-ben képviselő-jelölt. A több
ség nem rám szavazott. Tudomásul vettem. Levon
tam a megfelelő következtetéseket, sfolytattam az 
életem tovább. Természetesen nekem is megvan a 
különbejáratú véleményem az önkormányzati kép
viselőkről, de ez csak egy vélemény. A  fórumon 
megjelent képviselők közül Bakos József és dr. 
Gonda János a számukra szokatlan helyzetben 
idegesen reagáltak, holott vétlenek Vidács és Mol
nár úr sértegetéseire. A  fórum két előadója, Vidács 
és Molnár úr pedig provokál, még mindig annyira 
sértett az elvesztett választások miatt, hogy mérle
gelni sem tudja azokat a vádakat, melyeket az 
önkormányzati testületbe ju tott képviselőkkel 
szemben felhoz!

Tisztelt Uraim! Rágalmazással, a kákán is 
csomót keresve nem hiszem, hogy egyetlen falum- 
beli is előrébb fog jutni az ilyen „demokrácia” érvé
nyesülésével.

Képviselő Urak! Ha rágalmazzák önöket, nem 
mindig érdemes fölvenni a kesztyűt! Nézetem sze
rint a sok panaszos, egyszerű embernek több 
fórumot és lehetőséget kellene biztosítani, így 
azonnal érzékelni lehetne a problémákat. A  csen
des többség, aki önökre szavazott, várja, hogy 
ígéretükhöz híven kormányozzák a falut! Munká
jukhoz a továbbiakban is sok siket kívánok — a 
magam és azon csöndes lakosok nevében, akik 
nem föltétlenül szeretnek lámpafényben állni:

Szaniszló Varga József

Ismét a kézilabda egyesületről

Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésé
ről tudósítottunk lapunk előző számában. így — 
többek között — idéztük az Algyői Kézilabda Egye
sület támogatása kapcsán a Pénzügyi Bizottság és 
a képviselő-testület határozatát. Az egyesület elnö
ke, Molnár Mihály kérésére közöljük: a számlák 
minősítése „nem bizonyított tény, csak a Pénzügyi 
Bizottság megállapítása". „A hír egyesületünket 
negatív színben tünteti föl, jelentős kárt okozva. ”

(a szerkesztőség)
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Mire elég Algyőpénze)  ( 2. )

Először nézhet előre négy évre, s tervezhet 
önállóan költségvetést az algyői önkormányzat. 
Most látszik igazán, mi is volt az értelme a Szeged
től való leválásnak. Az idei költségvetési rendelet
ről, a 2002-ig látható tervekről kérdeztük Algyő 
polgármesterét, dr. Piri Józsefet. (Az interjú első 
részét lapunk előző számában közöltük.)

— A korábbi, az egy évre szóló költségveté
sen is látszott, hogy az átlagos magyarországi 
településnél sokkal több pénz fölhasználásá
ról dönthetnek az algyői önkormányzati kép
viselők. Miért?

— Azért, mert Algyő közigazgatási területén 
nagyon sok ipari üzem, termelői beruházás van és 
létesül. Adottságunk, hogy itt a MÓL Rt. szénhid
rogén bányászattal összefüggő tevékenysége jelen
tős. Az is sajátosság, hogy a községnek szinte teljes 
közigazgatási területe iparosodott, itt jó a közmű
vek és az ipari infrastruktúra kiépítettsége. De 
ösztönözzük is az új vállalkozások letelepedését! 
Kedvező az itteni adórendelet, mert 4 M Ft árbevé
telig teljes mentességet biztosít, vagyis a szolgálta
tásokat, a mezőgazdasági tevékenységet végzők, a 
családi vállalkozásból élők nem fizetnek adót. 
Ugyanakkor él a kedvezmény: az új és 50 M Ft 
költségnél nagyobb beruházások 3 évig 30%-os 
adómentességet élveznek. E kedvező adópolitika 
elősegíti az iparvállalatok megtelepedését, amit je
lez, hogy az itteni vállalkozások száma is bővült. 
Algyőn több mint harminc vállalkozó fizet nagy
mértékű iparűzési adót.

—  Ez volt a helyzet tavaly is, mégis na
gyobb az idei adóbevétel. Miért?

— Mert az önkormányzati kasszába a legnagyobb 
bevételt hozó cég, a MÓL Rt. központosította és új 
szempontrendszer szerint osztja meg az iparűzési 
adót. Korábban a bányászati tevékenységből szárma
zó bevétele után a MÓL Rt., az által művelt terület 
települési önkormányzatai között az általa fizetett 
iparűzési adót a bányatelek-arány alapján osztotta 
meg. Most, az új metodika szerint az olajipari létesít
mények értéke, az önkormányzathoz kapcsolódó fog
lalkoztatottság aránya határozza meg azt a mutató
számot, ami alapján iparűzési adót képez. E változta
tás következtében Algyő a korábbi iparűzési adóösz- 
szeg háromszorosát kapja a MÓL Rt.-tői.

— Algyő szerencsés. De a MÓL Rt. központi 
adómegosztási politikája igazságos-e?

— Igenl Mert a település „terhelése” önmagában 
meghatározott az ipari létesítmények súlyától, az ipari 
kataszrófa veszélyének mértékétől, aminek érzékelte
tésére elég, ha a gázüzemre, az atmoszférikus PB-tá- 
rolóra és a vasúti vagontöltőre gondolunk. Algyő olyan

település, ahol a veszélyeztetettség nem csupán az 
ipar, hanem a természeti jellemzők, például a Tisza a 
miatt is nagy és behatárolt.

—  A feszített költségvetés sok település 
gondja, mert a forráshiányt pótolni, mene
dzselni nehéz. De fejtörést okozhat az is, hogy 
a sok pénz jól költsék el.

— Ez utóbbi kellemesebb teher. Algyőn jelen
tős a pénzforrás, de a megoldandó feladat is sok. 
A település érdekeit szem előtt tartva két dolog 
között kellett választanunk: vagy elvégzünk egy
két nagyberuházást (például iskolát és/vagy 
sportcsarnokot építünk), vagy több hiányt próbá
lunk egyidejűleg pótolni és helyzetbe hozzuk az 
önkormányzatot azzal, hogy a jövő évek Jó kondí
ciójú költségvetéseire gondolva már most előké
szítjük azokat a felújításokat és beruházásokat, 
amelyeket a következő négy esztendőben fogunk 
befejezni. A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
sok beruházás elkezdődik az idén, melyek közül 
több be is fejeződik, mások viszont áthúzódnak a 
következő esztendőkre.

—  Tavaly 400 M Ft-os, idén 800 M Ft-os a 
költségvetés. E duplázásnak 5300 algyői örül
het, de miből adódik ez az összeg?

— A bevételi oldal legnagyobb tétele: a 470 M 
Ft-nyi helyi iparűzési adó, ami döntően a MÓL Rt.-tői, 
kisebb arányban más gazdasági tevékenységet vég
zőktől származik. Ez félmilliárdos árbevételt jelent, 
kiegészülve az elérhető kamatbevételekkel és az ingat
lan eladásból származó bevételekkel. Tehát dominál 
a saját bevétel, de természetesen fontos az átengedett 
bevétel (a személyi jövedelemadóból nálunk maradó 
rész és a gépjárműadó kétötöde), és az állami hozzá
járulás (a normatíva). Egyébként az új intézmény, az 
adóerőképesség (ez az elérhető adóbevételből 1 főre 
jutó mutatószám) bevezetése miatt Algyő azon telepü
lések közé tartozik, ahonnan az állam elvon a személyi 
jövedelemadó bevételből (itt közel 5 millió forintot), 
hogy azok a települések kaphassák meg, ahol rosz- 
szabb az adóerőképesség. A bevételt növeli az előző év 
pénzmaradványa. Mintegy 60 M Ft saját erőt tarta
lékoltunk a szennyvízcsatorna építési programunkra, 
de mivel ehhez tavaly nem kaptunk állami segítséget 
céltámogatás formájában, a tartalékolt összeget be
fektettük, s e pénz fialt. Ezen túl a vállalkozók többlet 
árbevétele után befizetett adója tette lehetővé, hogy az 
idei évet 139 M Ft-os pénzmaradvánnyal kezdtük. E 
pénzt nem költjük el, hanem különböző módon be
fektetve kamatoztatjuk addig, míg a tervezett beruhá
zások finanszírozására fel nem használható.

(Folyta^uk.)
L. I.
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Iskolai sikerek

A különböző tanulmányi versenyek városi fordu
lóin jól szerepeltek az algyői általános iskolások. An
golból Rózsa Nikoletta (5.a, tanára: Janek Erzsébet) 
versenyzett.

A legjobb helyesírók között ott volt Radics 
Réka (8.a, felkészítő tanára: Vargáné Kiss Erika) és 
Kiss Andrea (5.a, felkészítője: Janek Erzsébet).

A  Kazinczy Szép Magyar Beszéd Versenyen Orbán 
Gyöngyi (6.a, felkészítő tanára: Janek Erzsébet) kép
viselte Algyőt.

A Szeged irodalmi emlékhelyeivel kapcsolatos 
vetélkedőn Szelezsán Marianna és Szalma Ágnes 
(8.a), valamint Bakos Róbert (8.b) vett részt, a 
diákok felkészülését Vargáné Kiss Erika segítette.

A Víz világnapja alkalmából rendezett városi ver
senyen a természetbarát szakkör tagjaként Jónás 
Beáta, Kutasi Levente és Maczák Marianna (a 6. a 
tanulói) vett részt, Malustyik Mihályné vezetésével.

Támogatás az ovinak

A  Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 
(KOMA XV.) pályázatán az algyői óvoda támogatást 
nyert. A  „ Gyermeki szabadság — boldog jövő" című 
pályázat olyan gyermekközpontú nevelési gyakor
latot tételez fel, amely szerint az óvodás korú gyer
mek testi, lelki, szellemi szükségleteiből kiindulva 
az egyéni fejlesztést játék keretében, Montessori 
eszközzel valósítja meg.

A pénzbeli támogatást készségfejlesztő eszkö
zök vásárlására fordítjuk, ami bővíti az óvoda Mon
tessori eszközkészletét.

Bal Istvánná

Óvodai beiratás
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok: a gyer
mek születési anyakönyvi kivonata, az egyik szülő 
személyi igazolványa, a gyermek óvodai érettségéről 
szóló orvosi igazolás, az oltási könyv. A kicsiket ápri
lis 14-én (szerda) és 15-én (csütörtök) 8— 17 óra 
között lehet beíratni az óvodába.

Mindenfajta gyümölcsfa 
és magastörzsű rózsafa 

kapható Kastélykert u. 117. alatt.
Nyitva: naponta 9-11 és 14-16 óráig

Telfon: 268-599 és 267-140 
V__________________________________________ J

Keddenként 8-11 óráig bálás ruhát árusítok a Faluház
ban.

Mórahalmi Verseny

A Mórahalmi Általános Iskola és Szakiskola az 
általa rendezett Móra Napok keretében — többek 
között — matematikából hívta versenyre a diákokat. 
E vetélkedő első helyezettje Agócs János (8.a) lett, 
akinek fölkészülését tanára, Almásíné Császár Pi
roska segítette. A matekosok versenyén szépen szere
pelt Kutasi Levente (6.a), Süli Zakar Éva (7.a), Bodó 
Gyula (5.a); tanáraik: Malustyik Mihályné, Abtlmréné.

A helyesírási versenyen Malustyik Gábor (8.a) 
és Baár Viktória képviselte Algyőt.

Iskolai program

Április 13.: alsó tagozatos matematika verseny. 
Április 12-16.: nyílt napok az általános iskola 

alsó tagozatán.
Április 21.: Föld napi rendezvények.
Április 22.: az alsó tagozatos diákok városi 

matematika versenye.
Április 27.: az alsó tagozatos tanulók nyelvtani, 

helyesírási versenye.

Kerekezők Szegeden

Ki a mester két keréken? Ez derült ki a Magyar 
Autóklub és a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság által szervezett, kerékpárosok városi ver
senyén, melyen Algyőt Gonda Tamás (2.b, felkészí
tője Ördöghné Pungor Erzsébet) és Mihály Tamás 
(3.a, felkészítője: Szebeni Lászlóné) képviselte. Mi
hály Tamás korcsoportjában első helyezést ért el, 
így a verseny országos döntőjében is megmutathat
ja, mit tud két keréken.

Másképpen beszélgetünk!

A Másképpen beszélgetünk sorozat keretében 
az algyői tiszteletessel, Kardos Mihállyal találkoz
hatnak az érdeklődők. Az április 12-én (hétfőn), 
18 órakor a Faluházban kezdődő beszélgetés témá
ja: a kapcsolatok.

Gazdakör a regisztrációról

Módosították a rendeletet, ezért regisztráltatni 
ezentúl május 31-ig lehet. Tehát van még idő arra, 
hogy elgondolkodjunk azon, ha földalapú támogatást 
igénylünk, milyen előnyök, illetve hátrányok érhet
nek bennünket, gazdálkodókat. Már nem kell siet
nünk a falugazdászhoz, mert várhatóan nemcsak ez 
a rendelet fog módosulni, hanem több agrártámoga
tási rendelkezés is. Juhász István
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űr. B á lin d  Sándor, a z  új háziorvos:

„ E  p á ly a  ön á lló s á g o t, sok o ld a lú sá g o t k iV á n "

Algyőért 17 orvos versen
gett! Vagyis a minap, mikor 
dr. Zaránd Rózsa, az eddigi 
háziorvos harminc éves mun
ka után nyugállományba vo
nult, s üressé vált az egyik 
algyői háziorvosi poszt, akkor 
17 pályázó közül választhatott 
új doktort az algyői önkor
mányzati képviselő-testület.
M int arról lapunk előző 
számában beszámoltunk: dr.
Bálind Sándorra esett a vá
lasztás. Algyő új háziorvosáról 
elmondtuk: fiatal, ambició
zus, a mentőszolgálatnál dol
gozott, egyaránt jártas a házi
orvosi és a sürgősségi betegel
látásban. De ez kevés az algyő
iek kíváncsiságának csillapí
tásához, ezért kerestük meg a 
doktor urat, s kértük, kérdéseink nyomán mutat
kozzon be!

— Kötődik Algyőhöz, azért keresett itt munkát?
— Algyői kötődésem nincs, de mentőorvos

ként többször jártam Algyőn. Azért is ismerem a 
környéket, mert szeretek horgászni, ezért a Gyevi 
kócsag hajón és az itteni folyóparton többször 
Jártam már. Igaz, Szegeden lakom, de a város Algyő 
felöli peremkerületében, a körtöltés mellett, így 
öt-tíz perc alatt az algyői rendelőbe érek.

— Egy 31 éves mentőoruos miért akar házior
vos lenni?

— Mikor 1993-ban elvégeztem az egyetemet, 
akkor alakult át a körzeti orvosi rendszer házior
vosivá. Ehhez igazodott az oktatás is, s a privati
záció során kiderült, a háziorvosokra bízzák, ho
gyan fejlesztik praxisukat. Vonzónak találtam már 
akkor is ezt a pályát. Különösen azért, mert önál
lóságot, sokoldalúságot kíván. A mentő szolgálat
hoz ideiglenesen, csak addig mentem dolgozni, míg 
háziorvosként el nem tudok helyezkedni.

— A filmek izgalmasnak mutatják a mentőor
vosi munkát. Mi volt a legemlékezetesebb esete?

— Egy ember újraélesztése nem fogható sem
milyen más sikerélményhez! A legmegrendítőbb 
baleseti helyszínre érni, de már későn, mert min
denki halott, mint történt velem egyszer Sándor - 
falván...

— Az algyői egészségügyi ellátást ismerve mi
lyen tervekkel kezdte a munkát április 1 -jén?

. — Nem tartom szerencsés
nek, hogy egy rendelőt két orvos 
használ, de a rendelő felszerelt
ségén is van mit javítani! Most, 
hogy önállóvá lett Algyő, s idén 
felújítják az Egészségházat, ta
lán lesz pénz a rendelőre is! Köz- 
alkalmazottként december 1 -jé- 
ig dolgozom, azután vállalkozó
ként. Addig mindenképpen sze
retném, ha a számítógépes nyil
vántartást orvosonként szétvá
lasztanánk, s használhatnám, 
mert tapasztalatból tudom, 
hogy így több idő jut abetegekre. 
Pályázatomban azt vállaltam, 
hogy különböző irányokba bőví
teni a praxist. Erre elsősorban a 
reumatológia terén látok lehető
séget. Jövőre kétféle reumatoló
giai kezelő gépet vásárolok, s ta

nulok meg kezelni. Szerencsésnek tartanám, ha, 
körülbelül 2001 -ben egy labor gépet vennénk, s hasz
nálnák együtt kollegáimmal. Tehát a reumatológiai 
kezeléseket, s bizonyos labor vizsgálatokat Algyőn is 
elérhetik majd a betegek, de kisebb műtétekre is 
vállalkozom.

— Kik lesznek az új orvos betegei?
— Átveszem Zaránd doktornő körülbelül ezer 

betegét. Ám a szabad orvosválasztás jegyében, ha 
valaki egy másik orvostól hoz nyilatkozatot, hogy 
a kolléga elvállalja gyógykezelését, akkor az admi
nisztrációt átadom, s ez persze fordítva is műkö
dik. Azokat a zömében szegedi betegeimet, akik 
ragaszkodnak hozzám, azokat továbbra is ellátom.

— Ha nem Algyőn lakik, hogyan érhetik el 
betegei?

— A háziorvos munkája nem a négy-öt órás 
rendelési időből áll. Rádiótelefonom száma 06- 
20/9710-020, ezen kereshetnek a betegek.

— Szabadidejét mivel tölti?
— Szeretek sportolni, például amatőr szinten 

teniszezni, de utazni is.
— Neve alapján régi, szegedi család saija.
— Szegeden születtem, a JATE Ságvári Endre 

Gyakorló Általános Iskolába, majd a gimnáziumba 
jártam, orvosi diplomát a SZOTE-n szereztem. 
Nőtlen vagyok — egyelőre. A családban mindenki, 
a szüleim és az öcsém is jogász, egyedül én válasz
tottam hivatásul az orvosi pályát.

L. I.
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pizzéria
?  várja kedves vendégeit T
^ megújult olaszos ételkínálatával: q

• 31 féle pizza,
• különböző ízű spagettik, 

tortelinik, raviolik
• Lasagne (húsos)
• Chili bab
• Desszertek (édes)

Nyitva tartás:
szombaton 16-04 óráig.

Házhozszállítás: t
§ szombaton 16-23 óráig. #
® Jó étvágyat kíván ®

a pizzéria személyzete! 
• • • # » * , ....................... . ' « • • • • •

SIRKOMUNKAK
készítése, régi és új, már 50 féle 

színben és garanciával!

Ezenkívül vállalok gépi sírtisztítást/ 
betuvésést, sírfelújítást, teraszvázák 

készítését is.

Bővebb felvilágosítást az algyői 
temető melletti virágüzletben 

és a 419-775-ös telefonszámon kaphat.

Kovács Mihály
sírkő és mukőkészítő 

Szeged, Bazsalikom u. 24

Az Algyői Takarékszövetkezet új, fix kama
tozású lakossági, lekötött betétkonstrukciót ve
zetett be.

Feltétele, hogy lakossági folyószámlával ren
delkezzen az ügyfél. E betét az ÓBA által garantált.

IC U  virágüzlet vá lla l
koszorú/ sírcsokor, 

alkalm i csokorkészítést, 
dísz.csom ago  lást.

Kapható:
» élő- és selyemvirág 
» virágföld 
» tápoldat 
» műanyagkoszorú

jW g y ö ,  TTemető 
T e le fon : 4 19 -77 5  18  ó ra  után.

AJyitva tartás: 
hétfőtől va sá rna p ig  8 —12 órá ig .

Várom  k edves  vásárló im at!

REKVIEM 
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 

ALGYŐ, 
VÁSÁRHELYI u. 5. 

NYITVA:
A Család igénye szerint

Bejelentkezés: KOCZKAS TIBOR ügyintézőnél 
telefon: 267-297 
vagy az 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

Lekötési Idő
500 000 Ft-lg 500 001-1 000 000 Ft 1 000 001 Ft fölött

kamat EBKM kamat EBKM kamat EBKM

1 hónapra 10,00 10,14 10,20 10,34 10,50 10,65

3 hónapra 12,00 12,17 12,20 12,37 12,50 12,67

6 hónapra 11,00 11,15 11,20 11,36 11,50 11,66

9 hónapra 11,00 11,15 11,20 11,36 11,50 11,66

12 hónapra 11,40 11,56 11,70 11,86 12,00 12,17
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Algyői Hírmondó

T)r. M oln ár 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 1030-1430 óráig

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

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra
csütörtök 830-930 óráig

730 -1230 óráig: 
13— 1730 óráig:

dr. Bálind Sándor 
dr. Ősi Ibolya 

Április 12—16-ig
730—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
13— 17 óráig: dr. Bálind Sándor
Április 19—23-ig

dr. Bálind Sándor 
dr. Ősi Ibolya 

Április 26—30-ig
730—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
13— 1730 óráig: dr. Bálind Sándor

730—1230 óráig: 
13— 1730 óráig:

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. rendelési 
ideje tévesen jelent meg 
lapunk előző számában.

<Jr . T á r k  M ária

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
1 999. Ápmlis IhAVÍ RENdElÉSE

01—02-ig 
06—09-ig 
12—16-ig 
19—23-ig 
26—30-ig

12
07'

-17 óráig 
-12 óráig 

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

^999. április 12-16. között dr. Tóth Mária, 
dr. Mester János helyettesíti.

Háziorvosok április haUi rendelési ideje 
Április 01—02-ig
730—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Bálind Sándor
Április 06—09-ig

Focimeccsek

Az Algyői Sport Klub labdarúgó csapat az aláb
bi időpontokban játszik mérkőzéseket.

A megyei I. osztályban 
Április 10. 16 óra 30 perc: Szentes FC-Algyő SK. 
Április 18. 17 óra: Szentesi KBTE-Algyő SK. 
Április 25. 17 óra: Algyő SK-Szegedi VSE..

A megyei III. osztályban 
Április 10. 16 óra 30 perc: Algyő SK II.-Baktó SC. 
Április 18. 17 óra: Üllés FC-Algyő SK II.
Április 25. 17 óra: Kkdorozsma ESK-Algyő SK II.

A köttyü: segít

Itt a tavasz, megkezdődnek a kerti munkák. 
Ezekhez ajánl segítséget, pontosabban néhány 
könyvet az algyői könyvtár. Például Galántat: Hová, 
mit ültessünk; Szalva: Káposztafélék termesztése; 
Bíbor: Házikerti zöldségfélék növényvédelme; Nö
vényvédelem a kiskertben; Andor: Kiskertek eszkö
zei és gépei.

Az újdonságok közül érdemes kézbe venni 
Miler: A vakond télen; Sok-sok új találós kérdés; 
Gazdag Erzsi: Mesebolt; A Magyar Konyha legjobb 
receptjei; Wouk: A riporter; Zweig: Magellán. A Föld 
első körülhajózása című könyvet.

Olvasson! Szórakozzonl Tanuljon! A könyv 
mindenben segít. Iratkozzon be a könyvtárba, ahol 
a legjobb szépirodalmi, ifjúsági, gyermek és szak- 
irodalmi művek között válogathat!

Naposcsibe, pulyka, kacsa; 
előnevelt pulyka, csirke

előjegyzés
a piactéri 

tápboltban, 
valamint a purina 

és egyéb táp-termé
nyek 

nagy választékban 

kaphatók.

Várjuk kedves 

vásárlóinkat!
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Művészeti alkotók pályázata

A Faluház pályázatot hirdet algyői lakosok 
részére, három kategóriában: Irodalmi alkotás 
(vers, novella, dráma, mese, stb.); kézműves alko
tás (fafaragás, hímzés, fazekasság, vessző- és/vagy 
gyékényfonás stb.); képzőművészeti alkotás (fotó, 
festmény, grafika, szobor stb.).

A pályaművek beküldési határideje: április 
15. A munkákat a Faluházba kell eljuttatni. A 
pályadíjak: kategóriánként az I. helyezett 5 ezer, a 
II. 3 ezer, a III. 2 ezer forint pénzbeli elismerésben 
részesül.

Egy személy több kategóriában is indulhat, de 
maximum 3-3 alkotással. A beérkezett műveket 
szakmai zsűri bírálja el. A pályaműveket a faluna
pon kiállításon mutatják be a közönségnek.

Móra évforduló

Az algyői könyvtár Móra Ferenc születésének 
120. évfordulója alkalmából rajz pályázatot ír ki 
az általános iskolás diákok számára. Az alsó tago
zatosoknak egy Móra mese, a felsősöknek egy 
Móra novella vagy ifjúsági regény illusztrációját 
kell elkészíteni. A munkák különböző technikával 
készülhetnek, egy-egy illusztráció lehet színes 
vagy fekete-fehér. A pályázóknak A/4-es rajzlapon 
kell leadniuk az illusztrációkat, a rajzlapokon sze
repeljen az illusztrált mű címe, a pályázó neve és 
az, hogy melyik osztályba jár.

A pályázatokat a könyvtárban (Bányász utca 
2.) kell leadni. Beadási határidő: 1999. április 15.

A Móra-pályázat eredményét a falunapon a 
faluházban hirdetik ki.

Szomszédoló a Faluházban

A Délmagyarország című napilap által rende
zett, községek közötti vetélkedősorozat második 
fordulójában Pusztamérges mutatkozott be Algyőn 
március utolsó szombatján, a faluházban. A ven
dégek kóstolót hoztak saját termésű borukból, a 
hírneves pusztamérgesi „cseppekből”.

Először az általános iskolások szerepeltek. 
A legkisebbek versekkel és mesékkel mutatkoz
tak be, de hallhattunk dalokat szólistáktól és 
kamara kórusoktól, valamint szintetizátor és 
furulya szólónak is tapsolhatott a közönség. 
Nagy tetszés fogadta a pusztamérgesi hatodi
kosok által előadott Dáridó paródiát, de a leg
nagyobb sikert a felső tagozatos lányok lendü
letes ugrókötél bemutatója aratta.

J. E.
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Lomtalanítás

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
jóvoltából mindenkinek csak a saját háza elé kell 
kiraknia a lim-lomot, nem kell elszállítania kijelölt 
gyűjtőhelyre. A hulladék szelektív gyűjtése érdeké
ben több jármű halad „konvojban”: az egyik a 
bútort, a másik a fémhulladékot, a harmadik a 
tömörítésre alkalmas lomot szedi össze. Ezért ké
rik a szakemberek, hogy az algyőiek ne ömlesztve, 
hanem jól megragadható módon helyezzék el a 
háztartásukban fölöslegessé vált tárgyakat!

A gyűjtés útvonala azonos a rendszeres hulla
dékszállításéval. Időpontja két szombat: április 
10. és 17. Az első napon, április 10-én 6 órától 
azokban az utcákban lesz lomtalanítás, ahonnan 
hétfőnként szedik össze a szemetet; április 17-én 
pedig a község másik, a híd felé eső részén. Mivel 
szombaton hajnalban indulnak a kocsik, a lomot 
a ház előtt tanácsos már pénteken estig elhelyezni!

A lomtalanítás ürügyén a szolgáltató most sem 
szállítja el a nagyobb tömegű építési törmeléket, a 
veszélyes hulladékot vagy a trágyát. Az ilyen fölös
legtől a tulajdonosnak magát kell megszabadítania.

Kis kézművesek

A falunapok egyik rendezvényén, április 24-én 
(szombaton) 10-16 óra között kézműves foglalkozás
ra várja a gyerekeket a DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal 
nevű szervezet. Lesz fafaragás, bőrözés, agyagozás, 
sógyurmázás, rajzolás, de a hajfonat készítés, az 
arcfestés, a krémparfüm és a gipszmaszk készítés 
titkait is megismerhetik az érdeklődők. Nyakláncok 
készülhetnek gyöngyből, az origami szabályai szerint 
pedig érdekes figurák papírból. Minden egyes foglal
kozást szakértő irányít, a különböző technikával ké
szült tárgyakat a gyerekek magukkal vihetik. A kéz
műves programokkal párhuzamosan folyamatosan 
játékos, ügyességi feladatokból álló vetélkedő várja a 
falunapozó kicsiket és nagyobbakat.

Üléseznek a képviselők

Algyő község Önkormányzati Képviselő-testü- 
lete április 16-án (pénteken) 9 órától ülésezik
a községházán.

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta kétszer 

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

Janek Erzsébet,"Karsal Lászlóné. Kis Mihályné,
Szűcsné Kolonics Erika, ZomborfMóni 

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