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Kétheti Vagy hatfitapl

Az Algyői Hírmondó, a község 8. éve megjelenő 
lapja azzal ajándékozta meg olvasóit, hogy március 
és április hónapban is kétszer nyolc oldalon Jelent
kezett. E próbálkozás jelentős erőfeszítést kíván a 
szerkesztőbizottságtól, anyagi támogatást az ön- 
kormányzattól. Ezért Is fontos tudni, a helyi újság 
kéthetente megjelenő lappá alakítása, tartalmá
nak bővítése megfelel-e az algyőiek igényeinek. 
Kedves OlvasónkI Kérjük, írja le, mit szeret(ne) 
olvasni, mi az, ami (nem) tetszik a Hírmondóban s 
e levelet dobja a Faluház és könyvtár bejáratánál 
elhelyezett urnába! Az újságról kialakított vélemé
nyét, kéréseit a Faluház üzenetrögzítős telejonszá- 
mán (267-050) is várjuk és köszönjük!

A szerkesztőbizottság

A Firbás Térkép Stúdió nemrégiben jelentette 
meg Szeged információgazdag térképlapjait. A ki
advány 106. és 107. oldalán Algyőről is közöl egy, 
az utcákat, a látnivalókat és a közintézményeket 
föltüntető „közeli" (1:15000-hez) és egy „távlati” 
(1:32000-hez léptékű) térképet.

A Firbás-atlasz ismerteti is Algyő történetét. 
Többek között kiemeli, hogy régi halászfalu és 
folyami átkelőhely a Tisza Jobb partján Szeged és 
Hódmezővásárhely között félúton. A falu neve Villa 
Geu formában 1138-ban fordul elő először. A terü
let 1733-tól Erdődy Kristófé, 1803-tól a Pallavicini- 
ek birtoka. Az 1879. évi Nagy Víz elvitte, ezért 
Pallavicini Sándor őrgróf az általa alapított Sándor - 
falvára vitte át a gyevieket, a nép azonban vissza
tért és újjáépítette a falut. Algyő 1973-tól Szeged 
város közigazgatásához tartozott, 1997 óta ismét 
önálló önkormányzattal rendelkező község.

Falunapok „csúcsa”

Öt évvel ezelőtt, 1994. április 23-24-én volt a 
Faluház ünnepélyes átadása. Erre emlékezünk az 
idei falunapon.
Április 24. (szombat)
10 óra: Az iskola, az óvoda, a Faluház csoportjai
nak bemutatkozása.
14 óra: Sportműsorok és bemutatók, hőlégballon. 
14 óra: Családvetélkedő.
17 óra: Zenés, táncos, szórakoztató műsor (bemu
tatkozik a pusztamérgesi ugróköteles csoport, 
Szűcs László bűvész; a nyugdíjas klub ad műsort, 
majd a B.E.S.T versenytáncosai).
20 óra: Defekt-duó.
21 óra: Irigy Hónaljmirigy.
22 óra: Lampionos utcabál a faluház előtti parko
lóban. (Közreműködik: az Evergreen Zenekar.)
E napon 10 órától 18 óráig a gyerekeket kézműves 
foglalkozással és Játszóházzal várja a DINAMIX 
Ifjúsági Kerekasztal.
Április 25. (vasárnap)
8 óra: Térzene a Faluház előtt, közreműködik a 
Szeged Városi MÁV Fúvószenekar.
10 óra: Szentmise.
10 óra 30 perc: Majorettek vonulnak fölvonulása. 
10 óra: Erős emberek vetélkedője.
10 óra: Halászléfőző-verseny.
14 óra: Sziráczky Katalin gyermekműsora.
15 óra: Zenés, táncos, szórakoztató műsor (a Pa- 
vane Táncegyüttes, az Akropolis Táncstúdió be
mutatója) a Faluházban.
17 óra: A Hagyományőrző Néptáncegyüttes lako
dalmasa.
18 óra: Poór Péter, Ürmös Ilona, Németh Sándor 
nosztalgia estje.
20 óra: Sztárvendégünk: Demjén Ferenc.
21 óra: Tűzijáték.

A rendezvényekre a belépés díjtalan!
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2 Algyői Hírmondó

Üléseztek a képviselők:

A lakástámogatástól a szúnyogirtásig

A polgármesteri hivatalról, a lakásépítési tá
mogatás elosztásáról, az óvoda munkájáról, a ha
szonbérlet szerződésekről tárgyalt — többek között
— Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testüle- 
te április 16-t ülésén. A testület munkáját dr. Piri 
József polgármester vezette.

A napirend elfogadása után a Faluház és a 
könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatról el
hangzott: a képviselő-testület szociális, kulturális 
és sportbizottsága (SZÖKÉS) meghallgatta a négy 
pályázót, a kialakított sorrend alapján álláspontját 
a májusi ülésen tárja a képviselők elé.

A hatósági feladatok ellátásáról szóló beszá
moló kapcsán kiderült: írásban megfogalmazott 
panasz nem érkezett, azaz a polgármesteri hiva
tal jól dolgozott. A hivatal struktúráját az eddigi 
tapasztalatok alapján formálták véglegesre a kép
viselők. Az önkormányzati igazgatási feladatokat 3 
(a műszaki; a pénzügyi és adó; valamint a szociális, 
népjóléti és igazgatási) csoport végzi. A műszaki 
csoport munkájában majd építésztechnikus is 
részt vesz, s várhatóan ide tartoznak a mezőőri 
(közalkalmazottként) és a közterület-felügyelői 
(köztisztviselőként) munkát végzők is.

A testület tervszerűen beszámoltatja saját bi
zottságait. Az áprilisi ülésen SZÖKÉS került sorra. 
E bizottság tevékenysége kapcsán a lakásépítési 
támogatás elosztásáról is tájékozódott a testület. 
A SZÖKÉS vezetője, Beck Gábor az írásbeli beszá
molóhoz szóban hozzáfűzte, hogy a lakásépítési 
támogatásból az igények körülbelül 66%-a elégít
hető ki, zöme visszatérítendő kölcsön. A rendelet 
módosítása után korszerűsítésre is adott kölcsönt 
az önkormányzat. A bizottság negyedéves keretek
re osztotta el az 1999-ben rendelkezésére álló 15 
millió forintot. Idén az igénylők kisebb összegű 
támogatást kaptak, mint tavaly. A bizottság az 
elbírálásnál nem tesz különbséget algyői és betele
pülni szándékozó között, vagyis ha a feltételeknek 
megfelel, minden igénylő egyforma elbírálásban 
részesül. Képviselői Javaslat nyomán a Jövőben a 
bizottság meghatározza az elbírálás határidejét.

Az algyői óvoda oktató-nevelő munkájáról is 
tájékozódtak a képviselők. Az óvoda vezetőjének, 
Karsai Lászlóné szóbeli kiegészítéséből kiderült: az 
iskolaérett gyerekek közül a korábban megszokott
nál több, 35 kis „diákot” írattak be az algyői iskola 
első osztályába, s csak 8-at szegedi intézménybe. 
A következő tanévre eddig 12 kicsit írattak be az 
oviba. A nagyfai gyerekek is Algyőre járnak óvodá
ba, ám iskoláikat Petőfitelepen kezdik. Az algyői

óvodában végzett tevékenységi formákkal is meg
ismerkedhettek a képviselők. Az óvoda vezetője 
meghívta a képviselőket az április 28-i nyílt napra, 
az oviba.

A haszonbérleti szerződésékről (a település- 
fejlesztési és üzemeltetési bizottság javaslata alap
jáéi) úgy határozott a képviselő-testület, hogy bel
területi földterületnél csak 1 évre köthető szerző
dés négyzetméterenként 4 forintért; külterületen 
pedig minimum 3 évre, négyzetméterenként 1,50 
forintért. A bérlő elővásárlási joggal rendelkezik.

A Búvár utcai 4 pavilont nem bontják le (egye
lőre), mert az a határozat született, hogy az ideig
lenes építményekre mindaddig szükség lesz, míg a 
megfelelő színvonalú kereskedelmi szolgáltatás 
meg nem valósul a rendezési terv alapján. Ezen új 
épületek megvásárlásakor az ideiglenes pavilonok 
tulajdonosai elővásárlási jogot élveznek.

A folyékony hulladék elszállításáról a telepü- 
lés-üzemeltetési bizottság vezetője, Beke Tamás 
elmondta: Franyó József vállalkozó 5 köbméteres 
kapacitású autójával, 1500 forintos térítési díj 
ellenében vállalta a szolgáltatást. A módosított 
rendelet értelmében az önkormányzat kötelezi a 
szállítót, hogy az autóra szereljen föl szintmérőt, s 
ennek alapján számlázzon!

A szúnyogirtás megszervezéséről— Beck Gá
bor kérésére —  tájékozódtak a képviselők. Az ön- 
kormányzathoz négy (vegyszeres légi, földi és bio
lógiai légi, földi) ajánlat érkezett. A vegyszeres légi 
irtásra esett a választás, ami hektáronként 750 
forintba kerül. Az eredményesség érdekében rend
szeresen ellenőrzik az alkalmazott vegyszer össze
tételét és kérik a szolgáltatót, hogy a szúnyogirtást 
biológus bevonásával végezze.

Nagy vitát váltott ki a hulladékudvar megvál
tozott nyitvatartási rendje. Végül a testület úgy 
határozott, meg kell vizsgálni a folyamatos nyitva 
tartás lehetőségét, s később visszatérnek az ügyre.

A már nem használható utcai kutak lesze
relését javasolta dr. Gonda András alpolgármester. 
A tűzcsapok karbantartására és ellenőrzésére 
if). Vidács László képviselő hívta föl a figyelmet, s 
kezdeményezte: a helyi civil szervezetek részvéte
lével a községben legyen „tavaszi nagytakarítás”.

A képviselő-testület tárgyalt a Rákóczi-te- 
lepi utak karbantartásáról, a csatornahálózat 
kiterjesztéséről, az utcák parkosításának ösz
tönzéséről, valamint a helyi civil szervezetek 
támogatásáról.

Kis Mihályné—Janek Erzsébet
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Algyői Hírmondó

Mire elég Algyő pénzel (3 J

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 két 
részét lapunk előző két számában közöltük.)

-  Mire muszáj költeni?
Az összköltségvetésből a községi intézmé

nyek (óvoda, iskola, egészségügyi intézmények, 
Faluház, könyvtár, idősek napközi otthona, gyer
mekjóléti szolgálat) működtetése viszi el a legtöbb 
pénzt, mert kiadásaikat az állami támogatás (nor
matíva) nem fedezi. Az intézmények átvilágítása 
folyik. A  végeredmény alapján a következtetéseket 
közösen fogjuk levonni.

-N em  kötelező, de az önkormányzat különbö
ző célokat és szervezeteket támogat anyagilag is?

-  Több mint 60 algyői fiatal tanul felsőoktatási 
intézményben. A falu érdeke, hogy ezt a majdani 
értelmiséget a településhez kösse, ezért tavaly ezeknek 
a fiataloknak személyenként egyszeri 5 ezer forint 
beiskolázási segélyt adtunk. Idén kidolgozzuk a leg
hatékonyabb, leginkább egyénre szabott támogatási 
módszert. Az építési és letelepedési kedv ösztönzése 
érdekében 15 millió forint lakástámogatást tartalmaz 
a költségvetés. A tavalyi támogatásnak is köszönhe
tően a múlt évben körülbelül 15 család költözött 
Algyőre. Az önkormányzat támogatást nyújt abusszal 
közlekedőknek, hogy a Szegedre utazás ugyanannyi
ba kerüljön egy algyőinek, mint a csatolt települése
ken (például Kiskundorozsmán) élőknek. Az algyői 
sport éves támogatása több mint 5 millió forint. De a 
civil szervezetek rendezvényihez is hozzájárulunk: pá
lyázat alapján, 1 millió 600 ezer forint erejéig. A 
templom felújításának folytatásához, a fűtés és a 
hőszigetelő ablakok beszereléséhez járulunk hozzá. 
Támogatjuk a szennyvízcsatorna bekötéseket is.

-  A leromlott állapotú intézmények felújításra 
jelentős összeget kell fordítaniuk. De mennyit köl
tenek fejlesztésre?

-A  már elhatározott beruházások, fejlesztések 
nagyságrendje 111 millió forint, a céltartalék 316 
millió, tervezésre 27 millió forintot költhetünk. 
L,egfontosabb tennivalónak a szennyvízcsatorna 
építést tekinti a testület, ami több éves program. 
Idén 60 millió forint, céltartalékba helyezett saját 
erőnkhöz 40 millió forint céltámogatást kérünk az 
államtól, hogy átemelőt építhessünk, így folytatód
hasson a csatorna építés. További előkészítést 
nem igénylő, ezért idén megvalósítható: a község
házabővítése; a temető körül parkolók kialakítása; 
folytatódik a kohósalakos utak építése, hogy idén

már ne legyen egyetlen sáros utca se Algyőn; a 
kohósalakos és csatornázott utcákon pedig foly
tatjuk az aszfalt burkolat terítését. El szeretnénk 
érni, hogy a kábeltelevíziós hálózat idén már az 
egész települést lefedje.

-  Melyek a többlépéses tervek?
-  A falu központi terét két ütemben kívánjuk 

kialakítani. A Faluház bővítését szintén: a Móra Fe
renc Színház miatt foglalkoztató termekkel, illetve egy 
gazdasági résszel (konyha). Szeretnénk, ha a Príma
gáz üzemhez a települést elkerülő út épülne! De azt 
is, ha a Sándorfalváig húzódó, egysávos, de kitérőkkel 
épített Lénia út is megvalósulna. A sportcsarnok 
építési tervünk alapja, hogy a MÓL Rt.-tői megvásá
rolunk erre alkalmas területet. A megvásárolni szán
dékozott barakk-tábor területének előközművesítésé- 
re 19 millió forintot tervezünk, így hozzálátunk az 
ottani építési telkek kialakításához.

-  Korszerűsítésre mennyi futja?
-  A 30 éve épült egészségházat renoválni kell. 

Lényeges a csapadékvízelvezető-hálózat felújítása, 
amire 15 millió forintot különítettünk el. A közvi
lágítás korszerűsítése is indokolt, hiszen jelenleg 
650 ezer forint a közvilágítás havi díja, pedig a fele 
lehetne, ha energiatakarékos berendezések kerül
nének a régiek helyére.

-  Miért vesz ingatlant az önkormányzat?
-  Az önkormányzat megvenné a községháza 

mellett, a régi kovácsműhelyt is magába foglaló épü
letet, ahova a Településüzemelési Közhasznú Társa
ságunk kerülhetne; Rákóczi-telepen, a téesz-központ 
épületét pedig azért kívánjuk megvásárolni, hogy az 
ott élő 60 családnak munkahelyet teremtsünk.

-  Mi afejlesztések célja? Algyőt „gazdagsága” 
kívánatos társsá teszi a régiós elképzelések meg
valósításában is.

-  A régió fejlesztése alapjaként is tekintjük költ
ségvetésünket. Ezért például támogatjuk kerékpárút 
építését. Azt akarjuk, hogy önálló településként, de a 
régió részeként, más községekkel és városokkal együtt 
feleljünk meg az európai uniós kihívásoknak.

-  A költségvetés számai igazolják: Algyőnek 
érdemes volt Szegedtől leválni?

-  Igen! De ezek az anyagi kondíciók várhatóak 
voltak. Ellenben a belvíz okozta trauma idején 
tapasztalhatta a község lakossága, mennyivel 
gyorsabban lehet egy problémát megoldani, ha a 
település saját önkormányzata lehet a tárgyaló 
partnere például a tűzoltóságnak, vagy mondjuk 
azonnal tud szivattyút vásárolni. Tehát a hatáskör, 
a felelősségteljes tárgyalóképesség a döntő! Az, 
hogy a magunk ügyeit magunk intézhetjük!

(Vége.) L. I.

Á P R IL IS / 2 .



4

Kukkantó

Megjelent az Algyői Általános Iskola diáklapja, 
a Kukkantó második száma!

Az iskolában 1992-ben született az első 
Kukkantó, de négy év kihagyás után most is
mét megjelenik — az évszakokhoz kötődően. A 
lapot Vargáné Kiss Erika magyar szakos tanár
nő fogja össze. Fő segítsége Bohácsné Képíró 
Ilona, aki az összegyűjtött anyagot számítógép
re viszi, megtervezi, s a szerkesztésben is aktív 
szerepet vállal.

A Kukkantó mindig más és más tanulók írá
sait közli, az egyes számok illusztrátorai is mások. 
Nincs állandó stáb, szerkesztői gárda, így alkalmi 
feladatként szedik össze az újság anyagát. Tanárok 
és diákok együttes munkája eredményeként jön 
létre „az” újság.

Az iskolai újság állandó rovatai: Akikre 
büszkék vagyunk, Események beszámolói, Be
mutatjuk... (egy-egy tanárt), Aktuális ismerte
tők, Mi írtuk, Inci néni levelesládája (Leiéné 
Gonda Irén gyermekvédelmi felelős rovata), Rö
hög az egész osztály. A lap 100-120 példány
ban jelenik meg. Az újság sikeresnek mondha
tó, hiszen minden szám elfogy.

A  vásárlókedvet az is segíti, hogy egy-egy szám 
sarkán ott található az „Egyszer nem felelsz!” isko
lapecséttel ellátott sarok, mely az iskolai év folya
mán egyetlen egyszer fölhasználható, azaz e újság- 
sarokkal a szóbeli feleletet kiválthatja a tanuló. A 
másik akció: az összegyűjtött újságsarkokkal az év 
végi sorsoláson Walkmant nyerhet a legszerencsé
sebb újságolvasó.

Az újságokat Hegyi Gabriella tanárnő vezeté
sével á 4H értékesíti. Az újság ára változó, mert 
előállítási költségeit fedeznie kell.

A Kukkantó várja a támogatókat, akik segíteni 
tudnának mondjuk a fénymásolásban (például 
fénymásoló papírral)!

Aki kíváncsi a Kukkantó első két számára, 
kukkantson be a Könyvtárba!

0(/is rajz a döntőben

Közlekedés gyermekszemmel, ez a címe az 
Országos Balesetmegelőzési Bizottság rajzpá
lyázatának, melyen az Algyői Óvoda is indult. 
Az egyik algyői ovis, Retkovszki Erzsébet művét 
országos zsűrizésre továbbította a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Baleset
megelőzési Bizottsága. Az országos megméret
tetéskor kiválasztott legjobb rajzokat egy buda
pesti kiállításon mutatják be.

Algyői Hírmondó

Alsós matekosok

Az algyői iskola alsó tagozatán matematika 
versenyt rendeztek.

Az első osztályosok közöl a legjobb matekos: 
Bakos Nikolett, harmadik Budaházi Beatrix (l/a), 
tanáruk: Kiss Ferencné-, második helyezett lett Berta 
Bettina (1 /b), felkészítő tanár: Kériné Bódi Judit.

A másodikosok erősorrendje: I. Szabó Dániel, 
II. Nagy Róbert (mindketten a 2/b-be járnak), ta
náruk: Ördöghné Pungor Erzsébet; III. Miklós
Norbert (2/a), tanára: Torma Tiborné.

A harmadik osztályosok közül I. helyezett lett 
Rózsa Bettina (3/b), felkészítő tanára: Tóihné Molnár 
Ágota; II. Fodor Dóra, in. Tóth Orsolya (3/a), tanáruk: 
Szebeni Lászlóné.

A negyedikes matekosok között a 4/a „tarolt”: 
I. Kerekes Brigitta, II. Miklós Attila, III. Suti János, 
a felkészítő tanár: Szabóné Kálmán Mária.

Mesetfetélkedő

Mórahalmon rendezték meg az alsós kisdiákok 
mesemondó versenyét, melyen részt vett az Algyői 
Általános Iskola 2. és 3. osztályából szervezett csapata 
is. Az algyői mesemondók — Suti Dóra (2/a), Bakos 
Gabriella (2/b), Fodor Dóra (3/a), Barta Lilla (3/b) — 
negyedik helyezést értek el a versenyen, amit felkészítő 
tanáraiknak — Torma Tibornénak, Ördöghné Pungor 
Erzsébetnek, Szebeni Lászlónénak, Tóthné Molnár 
Ágotának — is köszönhetnek.

REKVIEM  
TEM ETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 

ALGYŐ, VÁSÁRHELYI u. 5. 
NYITVA:

A Család igénye szerint

Bejelentkezés: KOCZKÁS TIBOR ügyintézőnél 
telefon: 267-297 vagy az Ida virágüzletben

KEGYTÁRGYAK
koporsó, szemfedő, urna 
umaszemfedő
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
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Algyői Hírmondó

Kiss Andrásné, a gyei/i jegyző (nő):

„Algyő egy kis ékszerdobozzá 
alakítható”

A gyevi bíró legendáját Idézve tulajdonképpen a 
Jegyzőre gondolnak az emberek. ,A följebbvaló idők
ben is volt Algyőnek egy vásárhelyi jegyzője, akivel 
elégedett volt a nép” — mondta valaki egy fórumon. 
E fokozott elvárásnak kell megfelelnie az önállóvá lett 
Algyő jegyzőjének, a Hódmezővásárhelyről naponta 
Algyőre átjáró Kiss Andrásnénak, akinek legnagyobb 
élménye: „Az algyőiek rögtön befogadtak!” A tanács- 
akadémiát, majd az államigazgatási főiskolát munka 
mellett elvégző asszonynak a „befogadás” azért is 
meghatározó élmény, mert szülővárosában Szege
den, s 30 éve választott otthonában, Hódmezővásár
helyen „gyütt-möntnek” nevezik, s nehezen fogadják 
el azt, aki nem őshonos. Milyennek látja az algyői 
hivatal munkáját és saját szerepét a jegyző? Erről is 
beszélgettünk Kiss Andrásnéval.

-  Miért választotta hivatásául a tanácsi, majd 
az önkormányzati munkát?

-  Szívem az államigazgatáshoz húz. Ez a hob
bim is.

-  Miért?
-  Szeretek az emberekkel bánni, a problémáik 

megoldását érdekesnek tartom.
-E lső  munkahelyén, a vásárhelyi „tanácson", 

majd polgármesteri hivatalban 28 évig dolgozott: 
pályafutását főelőadóként kezdte, aljegyzőkéntfe
jezte be. Miért jö tt el Vásárhelyről?

-  Kihívásnak tekintettem, hogy az önállóvá lett 
Algyőn rövid idő alatt azt kell megvalósítani, amit 
máshol nyolc év alatt végeztek el. Úgy éreztem, itt 
igazán hasznosítani tudom, amit az államigazgatás
ban eddig tanultam.

-  A  jegyző szemüvegén át milyen település 
Algyő?

-  Itt sok idős ember él, akiket támogatunk, 
például az idősek napközi otthonában bent lakók 
értékes karácsonyi csomagot kaptak. A szociális 
ügyek is fajsúlyosak. A fiatalok kevesebben van
nak, ezért támogatjuk például a lakásrendelettel 
letelepedésüket. A gyerekes családokra gondolva 
alakítottuk ki az edzőtermet, támogatjuk a tan
könyvvásárlást. A vállalkozások számának szapo
rítását pedig a kedvezményeket nyújtó adórende
letünkkel kívánjuk elérni.

-A lgyői lesz-e egyszer Kiss Andrásné, a gyevi 
jegyző?

-  A férjem és a család kimozdíthatatlan Vásár
helyről! Nehezen mozdulnék én is. A férjem peda
gógus, a hódmezővásárhelyi volt ipari szakmun

kásképzőben matematikát tanít. Három felnőtt 
gyerekem közül a 23 éves lányom a kútvölgyi 
gyógyintézetben osztályvezető főnővér; iker fiaim, 
mindketten a JATE programtervező matematikusi 
szakán tanulnak. Ugyanakkor Algyőn él az öcsém, 
akinél gyakran vendégeskedünk hétvégenként is.

-  Előny vagy hátrány, ha a jegyző: nő?
-  Nagyobb a szívem, mint a férfiaknak! A 

férfiak szűkszavúan lerendezik a dolgokat, holott 
sokszor az is segítséget jelenthet egy polgárnak, ha 
meghallgatom a panaszát, s tanácsot adok, merre 
induljon tovább, hogy a gondját megoldja.

-  Jegyzőként mit tekint sikernek, mi a célja?
-  Az eddigi munkánkról is sokat elárul, hogy az 

egy év alatt született 937 határozatunk közül csak 
egyetlen egy ellen fellebbezett ügyfél, de ebben az 
esetben is a .másodfok” helybenhagyta az eredeti 
határozatunkat. Sikerként könyvelem el azt is, hogy 
a választásokat követő, minden lehetséges fórumot 
megjárt támadássorozat végére úgy tett pontot a Leg
felsőbb Bíróság, hogy kimondta: az önkormányzati 
választás eredménye megkérdőjelezésének nincs 
alapja! Ha ezután is ilyen eredményességi hányaddal 
dolgozik a hivatal, elégedett leszek! Az itteni munka 
színvonalának minősítése is, hogy e kicsi és új polgár- 
mesteri hivatalt már többször is kijelölte a közigazga
tási hivatal, hogy más településen első fokú hatóság
ként járjon el például telekalakítási ügyben.

-Milyennek szeretné látni négy év múlva Algyői?
-  Virágos, virágzó településnek. Ezért aztán 

idén virágosító akciót kezdeményezünk. De az ön- 
kormányzati testület négy éves programjában sze
replő tervek megvalósulása is a falu szépülését és 
gyarapodását szolgálja. Az adottságok kihasználá
sával, az akarat mozgósításával egy kis ékszerdo
bozzá lehet alakítani Algyőt!

P. I.
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Bál a boldog gyermekkorért

Hamarosan létrejön Algyőn egy új alapítvány, 
mely az óvodát és az odajáró gyerekeket támogatja.

Az alapítók szándéka szerint biztosítani fogja 
az óvodások egyéni képességeinek fejlesztéséhez 
szükséges feltételeket; új játékokat és felszerelése
ket vásárol, segíti az egészséges életmódra neve
lést, a mozgásfejlesztést (ami úszásoktatást, zenés 
tornát és mindenféle sportot jelent), ezen túl lehe
tőséget biztosít arra is, hogy az intézmény bekap
csolódjon az erdei óvodaprogramba, így a gyerekek 
minél többet kirándulhassanak.

Ezeket a célokat nemcsak az óvónők érzik 
fontosnak, hanem a szülők és nagyszülők is; a 
Boldog Gyermekkor Alapítvány első báljára, a Fa
luházba nagyon sokan eljöttek. A műsor után 
dr. Pirt József polgármester bejelentette: az önkor
mányzat mégsem harmincezer, hanem ötvenezer 
forinttal támogatja az alapítványt. És az önkor
mányzat példáját valószínűleg sokan követni fog
ják, legalábbis ezt Jelzi a tény, hogy még el sem 
kezdődött a vacsora, de már több mint hatszáz- 
húsz sorsjegy elfogyott.

B. A.

Tisztek CSÉB-es ügyfeleink! j\
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hoqy az ÁB új UkÁsbizTOsÍTÁsA szEMÉlyi \  \
blZTOSÍTÁST is TARTAlMAZ----- kÍEqÉSZÍTŐ bizTosÍTÁs\ \

FoRMÁjÁbAIM. E biZTOSÍTÁS SZolqÁlTATÁSAÍ A RÉqi \ \  
C S É B -^ ez ^AsoNlÓAk, c!e kÁR ESETÉN ^
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VEZMÉNIMyEl MÓdosÍThATjÁk biZTOSÍTÁSükAT. A CSÉB-ET 
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\  \  Á llo k  RENdElkEZÉSÜkRE.
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\1 ÁB terü Ietí üzlErköTŐ

Az o(Jis bál támogatói

A Boldog Gyermekkor Alapítvány bálját szá
mos szervezet és magánszemély támogatta, a ren
dezvény sikere sokak munkájának eredménye. A 
segítség különböző formáiért a szervezők a támo
gatók fölsorolásával mondanak köszönetét.

Az ovis bál támogatói: ínyenc mester ’97 Kft. 
Galgóczi Zoltán ügyvezető igazgató, Eichhorn Ipari 
Kft., Novoü'on Számítástechnikai Kft. Kónya Gábor 
ügyvezető igazgató, Netti ABC Tihany lErnő vállalkozó, 
Maiy-Mary üzletház, Gyevi háztartási bolt, Ajándék
bolt Pál Sándorné, Faluvégi 100 Ft-os bolt, Zöld sza
lon, Algyői Nőegylet, Na-din nádbútor kereskedés, a 
401. ABC dolgozói, Pagoda ABC, Mini ABC Palócz 
Imre, Hatos rétes Szeged, Szüd Kft. Balogh István, 
Evergreen együttes, az óvoda kollektívája, Kotogány 
csibekeltető; Bakos Dezsőné, Bakó Ibolya, Bai István
ná, Bálint Imréné, Belovai Mihály, Belovainé Bakos 
Erika, Békési Ttborné, Bíróné Kovács Tünde, Boldizsár 
Attila, Czine Lajosné, Csikós Attiláné, Dénesné Pincés 
Ágnes, Dócziné Kálmán Mária (vállalkozó), Farkas 
Zoltán, Gálné Nagy Ildikó, Gerencsér Jánosné, Gonda 
Andrásné, Golhovics György, dr. Gubacsi Enikő, Her- 
czeg Andrásné, Herczeg József (vállalkozó), Herczeg 
Józsefié, Husztik Ede, Jani Andrásné, Jani Zoltán, 
Karsai Lászlóné, Kissné Kiss Zsuzsanna, Kotogán 
Attila, Kovács László, Kovács Dezső, Lami Anikó, Ma
kai Ferencné, Mácsár János (vállalkozó), Molnár Jó
zsef, Pap Lászlóné, Savanya Ferencné, Süli István 
(vállalkozó), Sülilstvánné, SzásziGyuláné (vállalkozó), 
Szabó László, Tóth Lajos, Tóth Józsefné, Tóthné Búza 
Angéla, Török Andrásné, Vámos Zoltán, Vidács Mi- 
hályné, Vargáné Selymes Erzsébet, Vitéz Tibor.

A vendéglátáshoz hozzájárultak: Bajusz János
né, Balogh István, Barta Zoltánná, Beck Gábor, Békési 
Tiborné, Boldizsár Attiláné, Csikós Attiláné, Dénesné 
Pincés Ágnes, Herczeg József, Herczeg Józsefné, Jani 
Andrásné, Kovácsné Budai Éva, Kozáné Bús Mariann, 
Makai Ferencné, Molnár Attiláné, Molnár Józsefné, 
Neparáczki Pálné, Oláh Margit, Pap Lászlóné, Rózsa 
Imréné, Savanya Ferencné, Suti. Istvánná, Süli István
ná, Szénásiné Juhász Brigitta, Tóth Józsefné, Tóthné 
Búza Angéla, Tóthné Molnár Ágota, Török Andrásné.

A bál szervezésében részt vettek: Bakó Ibolya, 
Boldizsár Attiláné, Csikós Attiláné, Dénesné Pincés 
Ágnes, Frankné Koós Ildikó, Gál Tibor, Gálné Nagy 
Ildikó, Gonda Andrásné, Hajdáné Barna Tünde, Ho- 
doniczki Gáborné, Héjjá Sándorné, Jakab Istvánné, 
Katona László, Katonáné Barthelme Edit, Kiséri Sán
dorné, Kovács Dezsőné, Kovács Istvánné, Molnár Jó
zsef, Molnár József né, Molnár Attiláné, Pádárné Barna 
Julianna, Suti Istvánné, Süli István, Süli Istvánné, 
Török Andrásné, Vinczéné Nagy Erzsébet és az Algyői 
Óvoda kollektívája.
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Algyői Hírmondo

Kábeltévés keserűek

Lakossági kezdeményezés alapján indult el 
Algyőn a kábeltévés hálózat kiépítése 1990-ben, 
melyben az Algyő Fejlődéséért Alapítvány főszerep
lővé vált. Az algyői kábeltévé helyzetét az alapít
vány új kuratóriuma elnökének szempontjai alap
ján ismertettük az Algyői Hírmondó márciusi első 
számában. Most a történet másik szereplője, Lakos 
András, az itteni rendszer egyik fejlesztője és eddigi 
üzemeltetője, az Unikomm Bt. vezetője mondja el 
álláspontját.

Az önkormányzati támogatásból, valamint la
kossági befizetésekből finanszírozott, igen körül
ményesen üzemelő házhálózatos kivitelezés jelle
mezte az 1995-ig épült algyői kábeltévés rendszert, 
mely alkalmatlan a korszerű szolgáltatásra. Az 
alapítvány kuratóriumának megbízásából, üze
meltetési szerződés alapján az Unikomm Bt. vál
tott: 1996-tól már közműjellegű, Démász-oszlopok- 
ra szerelt hálózat épült. Ezzel a technológiával 
minél nagyobb hálózatot kell építenie az alapít
ványnak, hiszen ezt igényli a lakosság. Ez volt 
Csúrí Sándornak, a kuratórium akkori elnökének 
fő célkitűzése, s ezért nagyon sokat is tett (fölmé
réseket készített, tervezett és szervezett, képújsá
got szerkesztett, az akkor még videokazettás Szív 
TV műsorát is eljuttatta az előfizetőkhöz, — hang
súlyozta Lakos András, akinek meggyőződése, 
hogy az akkori kuratórium nem kezelte hűtlenül 
az alapítvány vagyonát, amelyet bizonyítani is tud.

A fejállomás fejlesztése és rendszerbővítés kö
vetkeztében 1996 végére elfogytak az alapítvány 
anyag tartalékai, ugyanakkor a számlájukon lévő 
600 ezer forint körüli összeg beforgatásától is el
zárkóztak azzal, hogy azt célirányos fölhasználásra 
elkülönítették. Jelezték továbbá, hogy a használat
bavételi engedélyezésre szerződés szerint tarta
lékolt 250 ezer forintot így nem tudják kifizetni. A 
település 30 százalékát lefedő alapítványi hálózat 
sorsa ezzel megpecsételődni látszott. Az Unikomm 
Bt. 1997-től saját kockázatára, vállalkozói beruhá
zásban megkezdte a rendszer kiterjesztését Erre 
a fejlesztésre az alapítvány kuratóriumi elnökétől 
kapott ösztönzést, aki többször mondta, de írásban 
is rögzítette, hogy fejlesztés esetén a hálózat továb
bi szakaszain is e bt.-tbízzameg az üzemeltetéssel. 
Arról is papírja van a bt.-nek, hogy megbízási 
díjként a lakosságtól beszedett előfizetői díj megil
leti. Arról meg számlákkal és dokumentummal (az 
1997. március 18-i dátumú, Megbízás visszavoná
sával járó elszámolás) rendelkezik a bt. vezetője, 
hogy elszámolt az alapítvány korábbi kuratóriumá
val az addigifejlesztésekről. Az ezzel lezárult fejezet 
időpontjában körülbelül 300 lakásból állt az előfi

zetős alapítványi rendszer. A harmadik fejezetben 
a fejlesztés Lakos András befektetése. A mára több 
mint 600-assá duzzadt algyői kábeltévés rendszer 
alapítványt és vállalkozói tulajdonának aránya 
nagyjából 25-75 százalék — a beruházás értéke 
alapján pedig 30-70 százalék — mondta az ügyve
zető.

A kisebbségi tulajdonos, az alapítvány egyol
dalúan és azonnali hatállyal mondtaföl az üzemel
tetési szerződést 1999. február 28-án — ez a vál
lalkozó megközelítése. A részben kölcsönberende- 
zésekkel üzemelő fejállomásból is kizártak. Az nem 
valós, hogy az alapítványt pénzbüntetés fenyegette
— mondta. Az igazi ok — véli Lakos András —: a 
település immár 90 százalékát lefedő hálózat üze
meltetése — piaci szintre emelt szolgáltatási díjak
kal, programcsomagok kialakításával és a kínálat 
növelésével — nyereségessé tehető.

A mára kialakult kusza helyzetet az Unikomm 
Bt. vezetője szerint úgy lehetne tisztázni, ha a 
tulajdonviszonyokat rendeznék, ha a folyamatban 
lévő engedélyezési eljárások lezárulta után az al
győi kábeltévés rendszer üzemeltetésére és kar
bantartására pályázatot írnának ki.

P. I.
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Tamkó Sirató Károly

Anyám
Anyám
a te kezed volt az én legmuzsikálóbb 

törülközőm 
sóhajod a legmelegebb étel 
Hogy hamvadtál miattam a szomorúság 

izzásában 
hányszor fűzted magad 
lázasan
a munka tűfokaiba

hogy én éljek 
hogy én rohanjak

M a
idegen országutakon fázom 
zúgó villanyoszlopok közt

hideg a kő' 
hideg a szél
a szeretők csókja hulló gyufa-láng.

(Anyák napja: május első vasárnapja.)

Ünnepség anyáknak

Az Algyői Óvoda csoportonként anyák napi 
ünnepséget szervez. Az édesanyákat, az anyákat, 
az anyukat, az anyucikat, a mamákat és a nagy
mamákat május 6-án (csütörtökön) 15 óra 30 
perctől a Süni csoport, 16 óra 30 perctől a Törpike 
csoport; május 7-én (pénteken) 15 óra 30 perctől 
a Kacsa csoport, 16 órától a Gomba csoport, 16 óra 
30 perctől pedig a Szivárvány csoport; május 8-án 
(szombaton) 9 óra 30 perctől a Pillangó csoport; 
május 10-én (hétfőn) 16 órától a Margaréta cso
port várja.

„Mérkőzés"

Kövér-sovány „mérkőzés” lesz május 1-jén 16 
órától az algyői futballpályán. (A játékra 15 órától 
várják a jelentkezőket.)

Kihívás napja

A Szabadidősport Nemzetközi Szervezet felhívá
sára a Magyar Szabadidősport Szövetség idén is meg
hirdette a Kihívás Napja sportvetélkedőt. A Challenge

Day néven ismertté vált játék lényege, hogy az adott 
napon mely településen teljesítenek több 15 perces 
sportolást, sportaktivitást az adott hely lélekszámá- 
hoz képest. E küzdelembe Algyő is bekapcsolódik.

A rendezvény idei időpontja: május 26. A 
világméretű játék keretében például az algyői óvo
dában népi játékokkal és versenyekkel mozgatják 
meg a kicsiket, a nagyobbaknak az iskola és a 
Faluház kínál majd sportprogramot.

Algyőnét: kör forgatom

Körforgalmi csomópont épül a Szeged és Hód
mezővásárhely közötti 47-es főúton, Algyő közelében, 
pontosabban a főút, illetve a déli ipartelepi út és a 
MÓL Rt. itteni telepéhez vezető út alkotta keresztező
désnél. A körforgalmú csomópont ide helyezését és 
építését a balesetek nagy száma indokolta. Az Állami 
Közútkezelő Kht. e beruházása 94,5 M Ft, melyből 25 
M Ft a MÓL Rt. hozzájárulása. A munkát a Magyar 
Aszfalt Rt. szegedi üzeme a múlt év őszén kezdte el, 
s várhatóan idén májusban fejezi be.

Focimeccsek

Az Algyő Sportkör labdarúgó csapat az alábbi 
időpontokban játszik mérkőzésket.

A megyei I. osztályban:
Április 25. 17 óra: Algyő SK-Szegedi VSE.
Május 1. 17 óra: Bordány-Algyő SK.
Május 9. 17 óra: Algyő SK-Röszke.

A megyei III. osztályban:
Április 25. 17 óra: Kkdorozsma ESK-Algyő SK II. 
Május 1. 17 óra: Algyő Il.-Ötömös.
Május 8. 17 óra: Röszke II.-Algyő II.

Fogadóórák

A polgármester minden héten szerdán 10-17 
óra között, az alpolgármester minden páratlan hé
ten szerdán 14-17 óra között tart fogadóórát a 
Községházán (Kastélykert u. 40.). Az algyői önkor
mányzati képviselők szerdánként 14-17 óra között 
aKözségházán állnak a polgárok rendelkezésére. 
Május 5-én dr. Gubacsi Enikő és Vidács László, 
május 12-én Bakos András és Juhász István, 
május 19-én Bakos József és Beke Tamás, május 
26-án Csúri Sándor és Juhász Sándor.
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