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Arany János:

Intés
Jó köitőktül azt tanultam,
S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával 
Elborítani éneked!

Szólj erővel, és nevezd meg 
Ön nevén a.gyermeket:
Szólj gyöngéden, hol az illik,
S ne keríts nagy feneket.

Olykor egy-két szó is jobban 
Helyreüti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord 
Földet, poklot és eget,
S ordít, amíg elreked.

„Ballagójárás"
Hagyományteremtés is, hogy az Algyői Általá

nos Iskola végzős diákjai lovas kocsival vonulva 
búcsúznak a falutól és itteni diákéveiktől. A nyol
cadikosok lovas kocsija június 19-én, 7 óra 45 
pertől a Kastélykert utca—Téglás utca—Faluház— 
Kosárfonó utca—Alsó iskola—Vásárhelyi utca— 
Kastélykert utca—Sárga Iskola útvonalon halad, se
hol nem áll meg.

A ballagás előtti virágátadásra 8 óra 30 perctől 
a Sárga iskolában, a nyolcadikosok osztálytermé
ben lesz lehetőség.

„KMráqzott”  a falu
Virágos és virágzó település lehet Algyő — nyilat

kozta lapunk áprilisi második számában a jegyző, 
Kiss Andrásáé. Algyő májusban „kivirágzott": nem
csak azok a házak és porták lettek díszesebbek és 
rendezettebbek, melyeknek tulajdonosai az előző 
években is gondot fordítottak környezetük küllemére, 
hanem szinte az egész falu kivirult. Köszönhető ez 
annak az önkormányzati akciónak is, melynek kere
tében két napon át 4 ezer muskátli tövet adtak el fél 
áron, 30 forintért, 400 algyőinek. E pompás virágokat 
tulajdonosaik cserepekbe, balkonládákba, a ház előt
ti kertekbe ültették. Ehhez járult, hogy az önkor
mányzati társaság, a Gyeviép Kht. a villanyöszlopkra 
erősített 200 muskátlis cserepet, s a virágokat azóta 
is folyamatosan gondozza, illetve a közterületen rend
szeresen nyírja a füvet.

A közterületen sokkal nagyobb a rend, mint ko
rábban. Ez köszönhető a közterület-felügyeletnek is.

Parkgondozásra, vírágosításra idén 5 millióforintot 
különített el költségvetésében az önkormányzat. Meg
tudtuk: egy kertész ősszel 20 ezer rózsatővel ajándékoz
za meg a falut. E rózsákat az önkormányzat alakosoknak 
adja tovább, hogy az előkerteket, s így a falut díszítsék.

Igazzá válhat a jegyzőnő álma: egy kis ékszerdo
bozzá lehet Algyői

Kinek jár a Vízdíjkedtfezmény}
Az a hír járja Algyőn, hogy „locsolás! kedvezményt” 

csak azok a lakosok kapnak, akik „önkormányzati” 
muskátlit vásároltak. Az Algyői Hírmondó megtudta: 
annak jár a 10%-os vízdíjkedvezmény, akinek az ingat
lana előtti kert, az árok rendezett és gondozott, ha ott 
kaszálja vagy nyírja a füvet. Az a tulajdonos viszont, aki 
a közterület-felügyelő fölszólítása ellenére sem teszi 
rendbe a portája környékét, nem részesülhet vízdíjked
vezményben. E támogatást külön nem kell igényelni. A 
kedvezményben részesülő algyőiek vízfogyasztásból 
10%-ot levon májusban, Júniusban, júliusban, augusz
tusban és szeptemberben szolgáltató, s az így csökken
tett mennyiség alapján küldi ki a számlát.
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2 Algyői Hírmondó

Költség Vetések, nagyító alatt
Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testü- 

lete május 14-én dr. Piri József polgármester veze
tésével ülésezett.

A képviselők először az 1998. évi zárszáma
dást tekintették át, s megállapították, hogy kisebb 
hibák ellenére jól működött a költségvetés. Ezután 
a községi önkormányzat idei költségvetését módo
sította a testület. A képviselők a már működő 
Gyeviép Kht.-t ellátták pénzügyi forrással, s rögzí
tették, hogy létrejöttek az üzemeltetési szerződé
sek. A MÓL Rt. pályázattal keres az Algyő területén 
található sportpályájának és a barakk-területnek 
új gazdát. E föld Algyő jövője szempontjából fontos, 
mert például itt építési telkeket lehetne kialakítani, 
ezért a képviselő-testület úgy döntött, részt vesz a 
pályázaton. A költségvetés e módosításait egyhan
gúlagjóváhagyta a testület.

A Szivárvány színeiben, ez az algyői óvoda új 
nevelési programjának címe. Az 1999 szeptembe
rétől életbe lépő dokumentumot a képviselő-testü- 
let minden tagja elfogadta, majd arról döntött, hogy 
az óvodavezetői állásra pályázatot ír ki.

A szociális és természeti juttatásokról szóló ren
delet módosítását a képviselőkjóváhagyták. A  polgár- 
mesteri hivatal pénztárának nyitva tartása megválto
zott: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9-től 12 
óráig, míg szerdán délután is várja az ügyfeleket.

Az egészségügyi, a szociális ellátások helyzetét a 
képviselők áttekintették, s megállapították, hogy 
szükség lenne az Algyőn igénybe vehető gyermekfo
gászati ellátásra, hiszen a kiskorúaknak jelenleg a 
szegedi ifjúsági rendelőbe kell fogorvoshoz menniük. 
Az Egészségház átalakítására pályázatot írt ki a kép
viselő-testület. Ellenben a képviselők az egész
ségügy helyzetét taglaló beszámolót nem tárgyalták, 
a következő testületi ülésen veszik elő; a szociális el
látással kapcsolatos tájékoztatót elfogadták.

A mezőőri tevékenységet is nagyító alá tették 
Algyőn. A területfejlesztési bizottság aktívabb ese
ményleírást vár a két mezőőrtől, s felmerült, hogy 
a gazdaköri tagok is segíthetnék a mezőőröket.

A vagyonátadás kérdéskörének tisztázását kö
vetően az Algyői Kézilabda Egyesület támogatásá
ról határozott a testület. A pénzügyi bizottság java
solta az egyesület eredetileg előirányzott, 1 millió 
forintos támogatását, arra hivatkozva, hogy az 
anyagiak megvonása az egylettől sok algyői fiatal 
sportolását akadályozná meg, illetve már a megfe
lelő formában nyújtották be az egyesület vezetői 
éves beszámolójukat. A pénzügyi bizottság ezentúl 

folyam atosan ellenőrzi valamennyi algyői civil szer
vezet elszámolását. A pénzügyi bizottság előter
jesztését a képviselő-testület egyhangúlag elfogad
ta. Az algyői intézményekben a karbantartási
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munkák összevonását, illetve a közhasznú társa
ság feladataihoz csoportosítását a jegyzőnő, Kiss 
Andrásné javasolta, mert ez a tennivalók ésszerű
sítését is jelentené. Az elképzelést a település-üze- 
meltetési bizottság helyeselte, ellenben a Jogi-ügy- 
rendi bizottság és a szociális, kulturális és sport- 
bizottság nem támogatta, az intézményvezetők vé
leményére hivatkozva. A képviselő-testület utasí
totta a jegyzőnőt, hogy a következő képviselő-tes- 
tületi ülésre csak az átszervezéssel kapcsolatos 
legfontosabb feladatokat terjessze elő.

Szűcsné Kolonics Erika — Janek Erzsébet

Üléseznek a képviselők
Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testüle- 

te június 18-án (pénteken) 9 órától a községházán 
ülésezik. A képviselők — többek között — tájékozód
nak az első öt hónap segélykeretének eddigi fölhasz
nálásáról. Számok bizonyítják, hogy az algyőieket se
gítő sokféle kedvezménnyel — például locsolás!, sze
métszállítási, csatorna bekötési, lakásépítési támo
gatás, buszbérlethez való hozzájárulás — mekkora 
terhet vesz le a lakosság válláról az önkormányzat.

Hősi halottaink
Az algyői temető bejáratánál ismeretlen katonák 

sírja található. Eddig sem maradt gondozatlan a hősi 
halottak sírja, mert a Nyugdíjas klub tagjai és mások 
rendben tartották. Egy lakossági észrevétel nyomán 
azonban e feladatot ezentúl az algyői önkormányzat 
magára vállalja. Az önkormányzata temető működteté
sével egy esztendeig most megbízott Szegedi Temetke
zési Kft.-vel kötött szerződés szövegébefoglalja, hogy a 
cégfeladata a hősi halottak sírjának gondozása is.

A  temető és környékének rendezését is fontos
nak tartja az önkormányzat. Már elkezdődött a 
parkoló építése, az utak rendbetétele, pihenő pa
dokat helyeznek el a temetőben.

úrága a köztemetés (is)
Az élet része a halál, az élők fájdalmas köte

lessége a temet(tet)és. Az önállósulás velejárója az 
is, hogy az algyői önkormányzat feladata azoknak 
a polgártársainknak a végső nyughelyre helyezése, 
akiknek nincs hozzátartozója. Ilyen esetben a 
Nagyfán elhunytak temettetése is algyői köteles
ség. Egy-egy köztemetés 80-90 ezer forintos költ
ségét az önkormányzat köteles kifizetni. A múlt 
évben öt köztemetés volt Algyőn.

Anna napi búcsú
Algyőn idén július 25-én rendezik meg az 

Anna-napi búcsút.
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Milyen tesz az Egészséghez)
Az algyői rendelőknek otthont adó Egész

ségház állapota a Szegedhez tartozás Időszaka 
alatt egyre romlott, mert sem az épületek karban
tartására, sem fölújítására nem fordítottak figyel
met és pénzt. Algyő új önkormányzati képviselő
testülete ezért határozta el, hogy fölújítja az Egész
ségházat. Az eredeti elképzelés az alaprajz változ
tatása nélküli rekonstrukciót támogatta. Ám az 
eltelt időszak történései indokolják, hogy a testület 
vizsgálja fölül korábbi álláspontját.

Az épület a 30 évvel korábbi szakmai követelmé
nyeknek felel meg. így például nem teszi lehetővé, 
hogy a három háziorvos három önálló rendelőben dol
gozhasson. Ma két háziorvos kénytelen egyetlen ren
delőn osztozni, ami nem felel meg sem az orvosok, 
sem a betegek érdekeinek. Ahhoz, hogy Algyőn elvé
gezhető legyen minden, nem speciális laborvizsgálat, 
ahhoz szükség lenne egy olyan helyiségre, ahol a 
mintavétel megtörténhet. Indokolt az is, hogy az asú- 
lyos beteg, akihez mentőt kellett hívni, egy külön szo
bában, egy megfelelő ágyon, s ne az orvos által a ren
delési időben éppen használt vizsgálóasztalon kap
jon helyet. Az új és kötelezően megteremtendő intéz
mény, a gyermekjóléti szolgálat otthona az Egész
ségházban lehetne. Arról nem is beszélve, hogy a 
kormány által is szorgalmazott követelmény, hogy a 
mozgáskorlátozottak nehézség nélkül megközelíthes
sék  az Egészségházat, s ehhez rámpák kiépítésére, 
a mosdóhelyiségek ilyen jellegű átalakítása van 
szükség.

Az Egészségház fölújításáról, illetve bővítéséről 
az önkormányzati képviselők júniusi ülésükön dönte
nek. A polgármesteri hivatal szakembere, Kósa János 
szerint, ha nyáron elkezdődik, akkor idén befejeződ
het az Egészségház fölújítása-átalakítása.

Ső(Jü( a Fatuház
Az algyői Faluház öt évvel ezelőtti átadásakor is 

hangsúlyozták: a birtokba vett intézmény az épület 
első ütemben elkészült részében kapott helyet. Most 
az önállóvá lett Algyő feladata a Faluház kiteljesítése.

Az eddigi tapasztalatok alapján formálódik, 
milyenfunkciójú helyiségekkel bővüljön a Faluház. 
így például indokolt egy melegítő és tálaló konyha 
építése, mert ez szolgálná a lakodalmakat, a bálo
kat; újabb klubszobákra is nagy az igény; ugyanígy 
a színpadhoz tartozó öltözőre és raktárra. A lehe
tőség adott, a terv elkészült, és az építési enge
dély rendelkezésre állása után, a képviselő-tes- 
tület döntésének megfelelően, idén augusztus
ban elkezdődhet, s jövő évben befejeződhet a 
Faluház bővítése.

Csatornázásra: 3 év
Algyőnek csak az egyharmada csatornázott, 

holott a helyi szennyvíztelepen a megfelelő tisztító 
kapacitás rendelkezésre áll. Tehát az algyői 
szennyvíz 70 százaléka nem ju t el a tisztító telepig, 
hanem a telkeken szikkasztják el, illetve egyes 
ingatlan tulajdonosok a csapadékvíz elvezetését 
szolgáló utcai árkokba terelik. Erről az áldatlan 
állapotról árulkodik a nyári melegben érzékelhető 
bűz. E helyzeten változtatni akar az algyői önkor
mányzat! — jelentette ki Kósa János, aki a község
házán a kommunális feladatokkal foglalkozik.

A szennyvízelvezető hálózat teljes kiépítése 
700 millió forintba kerülne, s három év alatt befe

jeződhetne. A község egészének csatornázása je 
lentette nagy vállalkozásához az algyői önkor
mányzat tavaly, s az idén is pályázik állami támo
gatásra. Az ország csatornázatlan településeit 
nyolc kategóriába sorolták a szakemberek. E kri
tériumok alapján községünk a negyedik „csapat
ba” került, s mivel a csatornázási igények támoga
tását a csoportosítás szerint növekvő sorrendben 
elégítik ki, elképzelhető, hogy Algyőre idén sem jut 
állami pénz. Ennek ellenére úgy döntött a képvi
selő-testület, hogy az idén mindenképpen elkezdi 
a munkát.

A közbeszerzési pályázatra 25 cég jelentkezett. 
Az előminősítés után 6-8 vállalkozótól kér áraján
latot az önkormányzat. Az ezt követően kiválasz
tott kivitelező várhatóan július végén, augusztus 
elején kezdheti meg a munkát. Az elképzelések 
szerint először azok a rövidebb csatornaszakaszok 
készülnek el, melyek beköthetőek a meglévő 
szennyvízelvezető hálózatba, átemelő építése nél
kül. Tehát a már meglévő hálózat bővítése a Tüs
kevár utca egy szakaszán, a Kastélykert utcának 
a Sárga iskola felé eső részén várható. Ezzel egy- 
időben megkezdődik egy átemelő építése is, majd 
abban az irányban folytatódik a csatornahálózat 
bővítése.

A csapadékvíz elvezetését szolgáló hálózat ál
lapotáról képet kaphattak az algyőiek az idei, bel
vizes évben. Ezért talán indokolni sem kell, hogy 
miért tekinti fontos feladatának az önkormány
zat az utcai árokrendszer, a csatornahálózat fe l 
újítását. Legkésőbb augusztusban e téren is meg
kezdődik a munka azokon a szakaszokon, ame
lyek nagyobb terület csapadékvizét gyűjtik ösz- 
sze. Az árkok kitisztítása, ha kell, az oda ültetett 
fűzfák eltávolításával is, folytatódik. A csapa
dékvíz elvezető hálózat fölújítása a tervek, sze
rint két évig tart.

(Az algyői fe jlesztések  részleteinek ismerteté
sét következő számunkban folytatjuk.)
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Kicsik az oviban
Az óvodai beíratás végén látható: az 1999- 

2000. nevelési évre felvett gyermekek száma: 38 fő, 
közülük már mindannyian betöltötték 3. életévü
ket; további 6 gyermek 3. életévének betöltésekor 
kezdhet óvodába járni. (A névsor az óvoda hirdető
tábláján megtekinthető.)

Az új gyermekek részére szülői értekezletet 
tartanak az oviban. Az új ovisok szeptember 1-jén 
(szerdán) mennek először óvodába. Étkezési igé
nyeiket a gazdasági irodában kell jelezni. Az óvó
nők a nyáron előzetes családlátogatáson ismerked
nek a gyerekekkel.

Takarítási szünet
A szokásos módon, a nyári takarítás miatt 

augusztus 2-től 31-ig zárva lesz az algyői óvoda. 
Az óvónők kérik, augusztusban a szülők gondos
kodjanak a gyerekek elhelyezéséről! Az a szülő, aki 
augusztusban nem tudja megoldani kisgyermeke 
felügyeletét, e problémáját június 15-ig jelezze az 
óvodavezetőnek!

Oviból a sutiba
Az Algyői általános iskola első osztályaiba be

íratott gyermekek az iskolai tanévnyitó előtt az 
óvodában gyülekeznek.

Az évnyitó várható időpontja: augusztus 31., 
16 óra.

Versenyző helyesírók
A  városi nyelvtan-helyesírási versenyen algyői 

diákok is indultak. így a 2. osztályosok közül Nagy 
Róbert és Bakos Gabriella (tanáruk: Ördöghné Pun- 
gor Erzsébet), valamint Suti Dóra (felkészítő tanára: 
Torma Tlborné); a 3. osztályos Budaházi Enikő 
(tanára: Tóthné Molnár Ágota), valamint Molnár 
Letícia és Lévai Zita (tanáruk: Szebení Lászlóné); a 
4. osztályból Zombori Barbara és Juhász György 
(tanáruk: Siteri Sándorné), továbbá Miklós Attila 
(felkészítője: Szabóné Kálmán Mária).

A  versenyen II. helyezett lett Nagy Róbert (2.b), 
IV. Bakos Gabriella (2.b), V. Suti Dóra (2.a).

A verseny megyei fordulójában Nagy Róbert 
képviseli az algyői iskolát.

Focimeccs
A  megyei I. osztályban június 20-án 17 óra

kor, az Algyő SK—Sándorfalva SC összecsapásra 
várják a szurkolókat.

LeVelezős Vetélkedők
A Kvalitás Oktatási és Ifjúsági Centrum által 

szervezett országos levelező feladatmegoldó verse
nyen Szabó Brigitta matematikából az 5. helyen vég
zett, Bakos Nikolett pedig a 10. helyen (az 1 .a-bajáró 
gyerekek tanára: Kiss Ferencné)-, Bús Renáta (2.a) 
matekból 5., magyar nyelvtan és helyesírásból 8. lett 
(tanára: Torma Tlborné); Nagy Róbert (2. b) a fenti 
tárgyakból az 5., illetve a 8. helyet tudhatja magáé
nak (tanára: Ördöghné Pungor Erzsébet), Rácz Ba
lázs (2.a) nyelvtanból és helyesírásból 8. lett (Torma 
Tibor né irányításával).

Számítógépes rajzok
A tanulók nagy érdeklődése kísérte az algyői 

iskolában először megrendezett számítógépes rajz
versenyt. A díjnyertes rajzok a Fehér iskola folyo
sóján tekinthetők meg.

A díjazottak: Bartók Barbara, Rácz Ágnes, 
Pálinkó Krisztina (5. osztály); Elekes Krisztián, Mac- 
zák Marianna, Kutasi Levente (6. osztály); Balázs 
Csilla, Fodor Tibor, Süli Zakar Éva és Bakos Edit (7. 
osztály). Különdíjban részesült: Süli Adrienn (5.a), 
Rózsa Nikolett (5.a), Tarl Endre (7.b).

Országos méretkezés
A Sipos Magániskola országos számítástech

nikai versenyén, a második fordulóban az algyői 
diákok közül Herczeg Ágnes, Rácz Ágnes, Bakos 
Dóra (5.b); Braun Róbert, Kutori Levente (6.a); 
Kopasz Bence (7.a); Benkő Katalin, Fodor Tibor, 
Kiss Krisztina (7.b); Malustyik Gábor (8.a) szépen 
szerepelt — a felkészítő tanároknak (Bakácsné 
Képíró Ilonának, Retkes Zsoltnak) is köszönhetően.

Június az iskolában
A tanév utolsó hónapja, június „laza" iskolai 

programokat kínál.
Június 11.: Osztálykirándulás.
Június 17.: Tanítási szünet.
Június 18.: Az utolsó tanítási nap, ballagási 

főpróba.
Június 19.: A ballagás és a tanévzáró ünne

pély 9 órakor kezdődik.

Osztálytalálkozó
Az Algyői Általános Iskola 1959-ben végzett 

diákjainak találkozója augusztus 19-én (csütörtö
kön) lesz. Érdeklődni és jelenkezni az Algyői Falu
házban Udvari Sándornál lehet.

Algyői Hírmondó___
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Elhunyt Kun Sándomé (Angéla Grant), az algyői írónő
„A könyWet maradandót hagyok hátra”

Megmagyarázhatatlan! Né
hány hete még beszélgettünk, 
ma már nincs közöttünk. Tud
tuk, hogy súlyos beteg, mégis 
lázasan dolgozik az elsősegély- 
nyújtást tanító társasjátéka, s 
két új regénye kiadásán. Örül
tünk, hogy lapunkba is ír az „író
nő", ahogy őt Algyőn nevezték, 
mert itt is sokan olvasták első, 
az Életmentők című regényét... 
Szerkesztőségünk is gyászolja 
Kun Sándornét, Zsuzsát. A fiatalasszonyra, az 
anyára, az írónőre egy májusban rögzített vallomá
sának részletével emlékezünk.

,.Borsod megyeiként hogyan kerültem Algyőre? 
Úgy, hogy ide jöttem férjhez. Az egészségi állapotom, 
a szívem miatt leszázalékoltak, ezért — a gyerek és 
az iskola mellett— belefér az életembe az írás. Az első 
regényem, az Életmentők úgy született, hogy leültem 
és kiírtam magamból, amit átéltem: a mentősökkel 
együtt harcoltunk a betegek életéért. A másodikkal, 
a Szívátültetés című könyvemmel egy olyan orvos
nak szeretnék emléket állítani, aki elveszítette a kis
fiát, de a kicsi életfontosságú szervét fölajánlotta egy 
másik, egy beteg gyereknek. A harmadik regényem a 
hegyi mentőszolgálat életét dolgozza föl.

Milyenek a könyveim? Nem lehet senki másé
hoz hasonlítani! Magyarországon rajtam kívül más 
nem ír orvosi regényt, legfeljebb orvosi krimit. A 
betegségem miatt sokszor találkozom orvosokkal. 
Próbálom bemutatni őket olyanoknak, amilyenek. 
A romantika egy orvos életében is szerepet kap, 
hiszen az élet: boldogság. Próbálom úgy forgatni a 
történeteket, hogy a betegek életben maradjanak, 
de sajnos az élet rendjéhez tartozik a halál.

Kik a segítőim? Például dr. Szolnoki Jenő a 
szívsebészeten, mert a második regényemben a 
szívátültetésről szóló részeket rá hallgatva igazítot

Focimeccs és utcabál
A megyei I. osztályú bajnokság zárófordulója 

június 20-án (vasárnap) 17 órakor lesz. Az Algyői 
SK ellenfele a Sándorfalva csapata lesz. A mérkő
zés után a Faluház szabadtéri színpadán köszönt
jük a kitűnő teljesítményt nyújtó csapatot, majd 
„éremeső” is hullhat. A meccsre, az ünnepségre és 
az azt követő utcabálon szeretettel meghívja a 
csapat szurkolótáborát.

a Sportkör vezetősége

tam a valósághoz. Arra is akadt 
példa, hogy nem tudtam, milyen 
egzotikus ételt rendelhetnek egy 
híres amerikai étteremben, erre 
fölhívtam a Royal szálló főszaká
csát, ő mit ajánlana, s elbeszélé
se alapján írtam e részletet.

Ki a példaképem? Goethe! 
Életszabályát gyakran hangozt
atom: Ha egy szép élet vágyát 
őrződ, a múlttal nem szabad tö
rődnöd; mindig úgy tény, ha 

veszteség ér, mintha újjászületnél; mit akar, kér
dezd meg minden naptól és minden nap felel majd 
akkor; ha tetteidnek tudsz örülni, más tetteit tudd 
megbecsülni; ne bánts meg senkit, a többit bízd az 
Úristenre! A régi idők íróit, Petőfit, Aranyt és Jókait 
kedvelem. Az újabbak közül Dániel Steel és Evelyn 
Marsh könyveit veszem kézbe időnként. A Könyv
hét című újságban a legjobban azt a rovatot 
szeretem, melyben írók vallanak önmagukról, 
módszerükről. E vallomásokból lehet a legtöbbet 
tanulni.

Mi lenne a három kívánságom? Az első, hogy 
legyen végre béke, mert mint írót és mint anyát 
aggaszt a délszláv háború. A második egy kicsit 
önző: legyek végre újra egészséges! A harmadik: 
legyen mindenki boldog, de leginkább a kislá
nyom! Ha lehet negyedik kívánság, akkor szeret
nék a könyveimnek kiadót találni!

Mit jelent írni? Csodát! Egy másik, különálló vi
lágba utazhatunk! Szárnyalhat a gondolatunk. De 
az is csoda, hogy az általunk álmodott világba máso
kat, olvasókat is magunkkal vihetünk! Persze meg 
kell ezért harcolni! Anyagilag például nem éri meg 
regényt írni, mégis: semmihez sem hasonlítható ér
zés, mikor az ember a kezébe veszi— a saját könyvét! 
Úgy érzem: a könyvvel maradandót hagyok hátra..."

P. I.

Köszönet a pedagógusoknakí
Algyő Község Önkormányzata és a magam 

nevében szerettei és tisztelettel köszöntőm a pe
dagógusokat! Algyőn 29 iskolai és 13 óvodai 
pedagógus dolgozik. Munkájuk értékét és értel
mét folyamatosan jelzi az algyői gyerekek telje
sítménye.

Pedagógus nap alkalmából munkájukhoz sok 
sikert kívánok!

Dr. Piri József polgármester

JÚNIUS
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Amit mindenkinek tudni kelt
Öt hónapja szállítja el Algyőről a háztartások

ban összegyűlő hulladékot a Csongrádi Megyei Te
lepüléstisztasági Kht. A cég elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy a megszerzett és különböző módon 
megítélhető tapasztalatok birtokában részletes és 
átfogó képet adjon Algyő lakosságának a települési 
hulladékkal kapcsolatos tudnivalókról.

Mit mond a rendetet?

A környezetvédelmi szempontok figyelembe 
vétele, s közös felelősségvállalással tehető tisztáb
bá és így szebbé Algyő megjelenése. A törvény
ekben és a rendeletekbe foglalt szabályozóknak 
megfelelően kívánják szolgáltatói feladatukat ellát
ni — hangsúlyozzák a kht. vezetői.

A kiindulópont tisztázásához fontos az 1999. 
január 1-jével hatályos 37/1998. (XII. 28.) számú, 
helyi önkormányzati rendelet ide vonatkozó rész
lete, a 6. § idézése.

„/1  /  Az önkormányzat által szervezett hulla
dékszállítást az 1995. évi XLII. tv. alapján hetente 
egy alkalommal kötelező igénybe venni.

/ 2 /  A hulladékszállítás igénybevételéért az 
ingatlan tulajdonosai, használói a rendelet 1. szá
mú mellékletében megállapított alapdíjat és a hoz
zá tartozó ürítésenkénti díjat kötelesek a szolgálta
tónak megfizetni.

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

ingatlaritulajdonosok, vagy használók, akik az öreg
ségi nyugdíj korhatárt betöltötték és az egy főre Jutó 
jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj kétszeresét, valamint lakó- és tartózkodási 
helye másnak ugyanezen a címen nincs;

b) és azok a 60 év fölötti egyedülállók, akiknél 
lakó-, illetve tartózkodási helye másnak ugyan
ezen a lakcímen nincs;

valamint azok a rokkantnyugdíjasok, akiknél az 
egy főre Jutó Jövedelem nem haladja meg a minden
kori öregségi nyugdíj kétszeresét, valamint akiknél 
lakó-, illetve tartózkodási helye másnak ugyanezen 
a lakcímen nincs;

c) 100%-bán mentesülnek a díjfizetés alól 
azok az ingatlan tulajdonosok vagy használók, 
akiknél legalább az egyik fél a 70. életévét betöltöt
te, és az egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét, vala
mint akiknél lakó-, illetve tartózkodási helye más
nak ugyanezen a lakcímen nincs.

A díjkedvezményt a fél kérelmére az önkor
mányzat igazolása alapján a szolgáltató állapítja

meg a korhatár betöltését követő hó 15. napjáig 
benyújtott kérelem esetén a folyó hó első napjától.

Díjkedvezményben azok a kérelmezők része
sülnek, akik díjfizetési hátralékkal nem rendelkez
nek.”

A szemétszállítás: kötelező

A törvényben foglalt és az önkormányzat által 
szabályozott kötelező szolgáltatás ellátása és 
igénybevétele nem képezheti vita tárgyát. Nem 
megengedett a szabálytalan hulladékártalmatlaní
tás vagy hasznosítás, ami sok esetben környezet- 
szennyezéssel jár. A környezetszennyezés pedig 
büntetendő cselekmény is lehet. A tilalom termé
szetesen nem vonatkozik arra az esetre, mikor a 
telek tulajdonosa a növényi eredetű hulladékot 
komposztálja, vagy elégeti a felesleges papírt. De a 
műanyag égetése, az összegyűlt hulladék elásása 
vagy elégetése már környezetszennyező, tehát sza
bálytalan. Ezzel szemben a Csongrád Megyei Tele
püléstisztasági Kht. az összegyűjtött háztartási 
hulladékot a dél-Alföld egyik legkorszerűbb tele
pén helyezi el — ártalommentesen. Ez a környe
zetvédelmi szempontból is biztonságos háttér teszi 
lehetővé, hogy Algyőnek nem kell foglalkoznia sa
ját szeméttelep kialakításával és üzemeltetésével.

Számlák és ügyfelek
A szolgáltatás díjának nagyobb hányadát a 

hulladék elhelyezési díj jelenti. Az önkormányzati 
rendelet a belterületi ingatlanokra érvényes, a 
szabványos 110 vagy 120 literes tartályok haszná
latát írja elő. Ilyen szabványos tárolóval minden 
ingatlannak rendelkeznie kell 2000-től, amikor is 
megszűnik a zsákos szemétszállítás. Akkortól a 
befizetéssel arányos, évi tíz emblémás zsákot a 
növényi hulladékok gyűjtésére biztosítja a kht.

A szemétszállítási díjat a rendelet hatálybalé
pésétől, azaz 1999. január 1 -jétől kötelező fizetni. 
Az azóta eltelt időszakról számlát küldeni a szol
gáltató joga. A ki nem fizetett szolgáltatási díj a 
késedelmi kamatokkal, a fölszólítási és végrehaj
tási díjak összegével növekedik, s végső soron akár 
az ingatlanra is terhelhető.

A szociális hátterét is figyelembe vevő önkor
mányzati rendelet a díjkedvezménnyel részben 
vagy egészében átvállalja a díjfizetési kötelezettsé
get. De e kedvezményt kérnie kell az arra jogosult 
ingatlan tulajdonosnak.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. 
hetente kétszer az ügyfelek rendelkezésére áll.
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Ezen ügyfélszolgálati napokon a díjfizetés, a tar
tályeladás, s minden egyéb, szolgáltatással kap
csolatos problémáról szó eshet. így például a szol
gáltatás szüneteltetéséről, mert az Ingatlant nem 
használják. Az ilyen igényt minden évben, január 
31-ig meg kell újítani.

A hulladékszállítási díjat negyedévenként 
számlázzák. Azaz a számla elkészítésének és befi
zetésének ideje minden negyedév középső hónap
jában (február, május, augusztus, november) esedé
kes. Ha valaki nem egyenlíti ki a számlát időben, 
késedelmi díj fölszámolására kell számítania. Az 
ügyfélszolgálatnak és  ülőpénztárnak a Faluház ad 
otthont keddenként 8 -9  és csütörtökönként 16-17  
óra között. Az éves hulladékszállítási díj egyössze
gű befizetőit kedvezmény illeti meg, melynek mér
tékéről a következő évre vonatkozó díjak megálla
pításakor dönt az önkormányzat.

Szelektív gyűjtés a hulladékudvarban

A hulladékudvarfunkciója, hogy a szelektíven 
gyűjtött és újrahasznosítható lakossági kommuná
lis hulladék lerakóhelyévé váljon, vagyis nem lehet 
a bomló szerves anyagok gyűjtőhelye. A hulladék- 
udvar csökkenti az eseti hulladéktöbblet okozta 
szállítási problémát is, de nem lehet a rágcsálók 
éléskamrája.

Az algyői hulladékudvart eddig elsősorban a 
különféle gazdasági (ipari, szolgáltatói, kereskedel
mi, mezőgazdasági) tevékenységet folytató vállal
kozások használták. így a nyitvatartási idő sem a 
lakosság igényihez igazodott.

Az az algyői lakos, aki a heti 32 órás, változó ide
jű  nyitva tartáshoz nem kíván igazodni, de az ingat
lanán keletkezett hulladék több, mint a rendeletben 
megállapított alapnorma, a szolgáltatótól, a Csong- 
rád Megyei Településtisztasági Kht.-tól kérhet eseti 
konténeres szállítást, vagy folyamatos többlet esetén 
módosíttathatja az átalánydíjas szállítást.

A külterületen élő lakosság ellátása más. Az 
onnan beszállított vegyes hulladék ingyenes elhe
lyezését a külön erre a célra rendszeresített fedeles 
konténer biztosítja. De e lakossági csoporttól is 
elvárja a szolgáltató — lehetőség szerint — a hul
ladék szelektív elhelyezését.

A hulladékudvar nyitva tartása: hétfőn, szer
dán, pénteken 8-tól 13 óráig, kedden és csütörtökön 
14-től 19 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig, szombaton 
8-tól 15 óráig; vasárnap: zárva.

Tehát a hulladékudvar is csak átmeneti lera
kóhelye a települési szilárd hulladéknak. A Csong-

rád Megyei Településtisztasági Kht. a hulladékud
vart végső soron abból a szemétszállítási díjból 
üzemelteti, melyet az ingatlanok tulajdonosai a 
rendeletben előírt, heti egyszeri szolgáltatás után 
a szolgáltatónak fizetnek.

A hulladékgyűjtés szabályairól

A hulladékszállítás alapfeltétele, hogy a ház
tartási szem ét szabványos tárolóban vagy a cég 
emblémájával ellátott műanyag zsákban legyen. A 
csukott fedelű (nem púpozott) tartályt tudják úgy 
kiüríteni, hogy tartalmából semmi se szóródjon ki. 
A túlsúlyos (120 literes esetén 30 kilogramm felet
ti) tartály fölemelésekor-kiürítésekor keletkezett 
kárért (például a felakasztó fül leszakadása, a 
tartály behorpadása vagy berepedése) a tulajdo
nost terheli a felelősség. Ha a tartályba tett nedves 
anyag befagy, a falevél vagy a kartondoboz beszo
rul, az ürítés lehetetlen. Ezért ajánlja a szolgáltató, 
hogy a kukátfóliazsákkal bélelje ki a tulajdonos. A 
szemét zsákokba helyezése azért sem a legjobb 
megoldás, mert azokat kiszakíthatják, a szemetet 
széthordhatják a kóbor kutyák. Az ilyen közterü
let-szennyezés megszüntetése az ingatlan tulajdo
nosának feladata. A zsákos hulladékszállítás 
1999-ben még lehetséges, de 2000-től mindenhol 
az EU-szábványnák megfelelő hulladéktároló tar
tályt óhajt bevezettetni a Csongrád Megyei Telepü
léstisztasági Kht. E cél érdekében a társaság jó 
állapotú, használt ezért kedvezményes áru m ű
anyag edényt tud biztosítani a lakosságnak és a 
közületeknek.

A kiszámíthatóság érdekében a szolgáltató a 
kialakult gyakorlatnak megfelelően, meghatározott 
gyűjtési útvonalon végzi munkáját.

A nagyobb méretű, nem háztartási jellegű sze
metet vagy a hulladékudvarban lehet elhelyezni, 
vagy az évenként kétszer megszervezett lomtalaní
tási akció keretében célszerű elszállíttatni.

Az algyőiek további együttműködését köszöni: 
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kht. (6724 
Szeged, Cserzy Mihály utca 32., telefon: 420-477).

Bálázózsineg van eladó
(PP 0,36; PP 0,50) 225 Ft/kg.

Érdeklődni lehet:
Dr. György Antal — Algyő Téglás u. 98. 

telefon: 268-068.
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Bai Istvánná

Merengés Apámról
Nézem az eget, szürke, mogorva 
Szél fúj a Tisza felől 
S látom, amint az élete 
Rohanva elfut a szemem előtt.

Látom, amint gyermek fejjel 
Szaladok Apám felé,
Ki oly sokat dolgozott érettünk 
Arca már csak a szívemben él.

Szerette ő  a kis családját 
Feleségét, a két leányát,
A  munkától nem félt soha,
A  munkahely volt második otthona.

Élete zenéje a gépek zaja,
Fülébe eljutott morgásuk szava,
Értette minden mondatuk, 
ő  volt a legjobb orvosuk!

Halálát is egy gép okozta,
Melyet oly nagyon szeretett,
Ám zenéjét nem hallja többé soha...
Elvitte ő t  január kegyetlen fagya.

S most csak nézem az eget,
M ely tisztulni látszik,
S ő  szívemben újra velem játszik,
S biztatón int nekem,
—  Kislányom mindig itt leszek veled!

(.A szerző a Faluház irodalmi pályázatán a II. 
helyezett díját nyerte.)

Könyvtári újdonságok
Az algyői könyvtár új kötetekkel várja az olva

sókat. így például: Az öregedés művészete, A  leg
hatásosabb pisztolyok, 100 ötlet biokertészeknek. 
Sziklakertek, Szédülés, Elvarázsolt dollárok, Egy 
hajótörött története, Anne válaszúton, Rejtő: Az el
lopott század, Sógyurma. A  könyv — nyáron, a 
vakáció Idején Is — : a legjobb barát!

Fatuházi Vásárok
Különböző vállalkozók a legkülönfélébb áru

cikkeket kínálják az algyőieknek az alkalmi vásá
rokon, melyeknek a Faluház ad otthont. így június 
16-án múanyag vásár, 18-án ruha vásár, 22-én 
ruha és cipő vásár lesz.

Fotó a táplálásról
Az Anyatejes Világnap alkalmából idén július 

30-án lesz rendezvény Algyőn. Ennek előkészítését 
szolgálja, hogy a védőnők arra kérik az Édesanyá
kat és Édesapákat, hogy az összeállítandó fotóal
bumhoz kölcsönözzenek fényképfelvételeket, me
lyek a gyermek egészséges táplálását, fejlődését 
tükrözik. Ezeket a fotókat a gyermekrendelőben 
várják a védőnők.

MUNKA
Autószerelő, gépkezelő, 

nehézgépszerelő munkára 
felvételt hirdet az A-FÖUÁLL, 

azaz a Gépi Földmunkát Vállaló és 
Külszíni Bányászati Koncessziós Kft. 

6721 Szeged, Dugonics u. 42. 
telefon: 422-652, fax: 422-653.

Eqy é v e s , sÁnqA T o jÓ T y ú k o k itA  

a z  e I ő r e n c I e Lé s t  M E q k E z d r á k ;

A kiÁRUSÍTÁS

július 2-án kEzdődik.
É itdE ldődN i:

M o Ln ár  J á n o s , KócsAq u. 7 ., 
t e LeFo n : 2 6 8 -7 0 0

f %  A /  • «  A * / / f  » •  hPedikur-manikur-mukorom
Kéz- és lábápolást, műkörömépítést 

vállalok otthonában!

Időpontegyeztetés 
a 267-954-es telefonszámon.

Jani Zoltánná (Zsuzsi)

JÚNIUS



Új oltás a „naptárban”
A haemophílus influenzái B (HIB)fertőzés elleni 

védőoltás idén végre bekerül az „oltási naptárba”, 
azaz ezentúl minden magyar kisgyermek térítés- 
mentesen hozzájuthat az egész országban.

Zavart kelt a laikus lakosság, de még az orvo
sok között is a baktérium elnevezése. Sokan 
ugyanis az influenza vírussal keverik össze. Holott 
a fent megnevezett kórokozó elsősorban két, poten
ciálisan halálos kimenetelű fertőzés, a HIB menin- 
gitis (agyvelőgyulladás) és az eplglottitisz (gégefő- 
gyulladás) kóroka. Ritkábban tüdőgyulladást, izü
leti- és csontfolyamattal járó fájdalmat is létrehoz
hat. E baktérium elsősorban az öt évnél fiatalabba
kat betegíti meg, az idősebb gyerekeket gyakorla
tilag nem támadja meg.

Csodálatos ajándék a HIB védőoltás általános 
bevezetése! A gyermekkori meningitiszek közül 
Magyarországon a leggyakoribb és minden egyes 
halállal vagy maradandó károsodással végződő 
eset felejthetetlen szenvedés és bánat az érintett 
családoknak. A legtöbb meningitiszes eset az egy 
éven aluli, a 7-10 hónapos csecsemők között adó
dik, ezért igen fontos, hogy a megfelelő védettséget 
a fiatal csecsemőkorban kezdett oltási sorral biz
tosítsuk. Az eplglottitisz az idősebbek betegsége. 
Akár iskolás korúaknái is előfordulhat, de a legfo
gékonyabbak itt is a kicsik, a leginkább a 2-3 
éveseket érinti.

Az elmúlt években is sok kisgyermek kapott 
már HIB-oltást. Magyarországon ugyanis évek óta 
gyógyszertári forgalomban van a vakcina, melyet 
bárki, receptre 50%-os TB-hozzájárulással megvá
sárolhat. A HIB védőoltás nem jelent különösebb 
megterhelést, a vakcina semmilyen élő kórokozót 
nem tartalmaz. Semmilyen veleszületett betegség, 
szívhiba vagy szívműtét nem ok, hanem hiba a 
vakcina mellőzésére! A HIB-oltás bármelyik védő
oltással egyidőben, másik helyre, illetve tetszőleges 
időpontban beadható.

Itt-ott hallani olyan megjegyzést is, hogy túl 
sok vakcina van már forgalomban, beadásukkal 
„túlterheljük” az immunrendszert. Azonban a vi
lágban jelenleg kapható összes vakcina együtt is 
csak nevetséges kisebbség ahhoz az antigén 
mennyiséghez képest, amivel mindannyian napon
ta szembesülünk a hétköznapi élet, az étkezés, az 
egymással való érintkezés során. Sok klinikai pél
da bizonyítja, mennyivel több szomorúság szárma
zik a védettség kialakításának mellőzéséből, mint 
a védőoltás esetleges apróbb kellemetlenségeiből.

Dr. Molnár Mária 
csecsemő- és gyermekgyógyász

szakorvos

730— 1230 óráig: 
13—1730 óráig:

I ....

Háziorvosok június havi rendelési ideje
Június 01—04-ig
13—1730 óráig: dr. Bálind Sándor
Június 07—11-ig

dr. Ősi Ibolya 
dr. Bálind Sándor 

Június 14— 18-ig 
730— 1230 óráig: dr. Bálind Sándor
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
Június 21—25-ig 
730—1230 óráig: dr. Őst Ibolya
13— 1730 óráig: dr. Bálind Sándor
Június 28—30-ig 
730— 1230 óráig: dr. Bálind Sándor 
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

r
‘Dr. M olnár 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 

Terhestanácsadás 
hétfő
Rendel: dr. Kanyó Ádám 

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra
csütörtök 830-930 óráig

1 /->30 -i a 30 * * • 10 -14 oraig

1230-1430 óráig

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt 
d i t .  T ó t Ii  M á r í a

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
1 9 9 9 . j'ún íus Ihaví rencIeIése

01—04-ig 0730—:
07— 11-ig 1230—:
14— 18-ig 0730—
21—25-ig 1230—;
28—30-ig 0730—;
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FÉNyMÁsoUs
A 5-as méret: 7  Fi/db, 

A 4 - es méret: 10  FT/db.

GYEVIÉP KHT.
Alqyő, kASTÉlykERT utca 16 

(A köNyvTÁR meIIett.)

Nyin/A: IhétFőtőI pÉNTEkiq 
7 - 1 5  óra közön.

A faluházi fodrászat 
új nyitva tartása: 

hétfőn és szerdán: 8-tól 12 óráig, 
kedden, csütörtökön 

és pénteken: 14-től 20 óráig. 
Bejelentkezés: a 267-050 vagy a 
06-20/9708-380 számú telefon. 

Szeretettel várom 
régi és új vendégeimet!

Katonáné, Edit

Sarok ülőgarnitúra, gyerekágy, babakocsi 
(mély), mosogató, camping kerékpár eladó.

Jani Józsefné, Csángó u. 39.

D r . S O P R O N I *  L A j o S

üzemi főorvos 
foglalkozás-egészségügyi vállalkozó 

Végez:
előzetes és időszakos munkaköri orvosi 

alkalmassági vizsgálatot, 
magán és hivatásos jogosítvánnyal 

rendelkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát.
. Rendelés:

előzetes megbeszélés alapján 
493-422-es telefonszámon. .

1

á

T í s z t e Lt  Á B - s  

é s  Le e n c I ő  Á B - s  Ü q y F E l E Í N k !

A z ÁB -A EG O N rendkívül kedvező feltéte
lekkel, igen jó  kamatozású életbiztosításokat 
ajánl, melyek hosszú távon befektetések, il
letve nem  várt eseményeknél anyagi bizton
ságot nyújtanak.

A z  ügyfelek igényei szerint különböző 
módozatokat tudunk ajánlani: nyugdíjkiegé
szítő biztosítást, takarékoskodást, életbizto
sítással.

Am ennyiben Tisztelt Ügyfeleim érdeklő
dését felkeltettem volna a befektetést, ta
karékoskodást illetően, kérem hívjanak a 
0 6 -3 0 /965 4 -2 55 -ö s  telefonszám on, vagy  
csütörtökönként 16 -1 7  óra között, a Falu
házban megtalálnak a fogadóórán.

Várom Önöket!
Lajkó Jánosné 

területi üzletkötő

Fotózást vállalok: 
gyorsan, pontosan, határidőre!

esküvők/ lakodalm ak, kereszte lők , 

szü letés  és névnapok, 

vá lla la ti rendezvények , 

sport esem ények, b a llagás  stb. 

K i s s  G A b R ÍE l lA  ÍÉNykÉpÉSZ 

További információ 
06-20-9581-205 , 268-271

Munkalehetőség
munkanélkülieknek!

A  Gyeviép Kht. kínálatáról 
érdeklődni a kht. telephelyén: 

A lgyő, Kastélykert utca 16. 
(a könyvtár mellett) lehet 

hétfőtől péntekig 7-15 óráig, 
telefon: 267-567
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Salamon: Énekek éneke

Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed!
Mennyivel édesebb szerelmed a bornál,
keneted illata felülmúl minden balzsamot!

Vízszintes: 1. A  beküldendő sor első része 
(zárt betűk: M, T, Z, Z, D, K). 20. ... magadon, Isten 
is megsegít. 21. ... et orbi. 22. Kalap anyaga lehet. 
23. ... Bien Phu -  vietnami csata színhelye. 25. A  
beküldendő sor második része. 28. Portugál válo
gatott focista volt. 30. Germánium. 31. Középen 
hintázó! 32. ... Müller -  német gólkirály a ’74-es 
vb-n. 33. Kiütés ökölvívásban. 34. Az élő szervezet
nek a fennmaradáshoz való belső képessége. 37. 
Recsegő robajjal repedő jég. 38. Zenei előírás: egye
dül. 39. Pilátus szavai: ... az ember. 40. ... László 
színművész volt. 42. Osztrák, francia, német autó
jel. 44. Római focicsapat. 47. Kelta eredetű nép 
Franciaországban. 48. Ezüst vegyjele. 49. Kicsinyí
tőképző. 50. Izrael bírája, prófétanő: a Bibliában a 
Bírák könyvében találjuk győzelmi énekét. 52. A 
bibliai Ruth anyósa. 55. Tiltószó. 56. Ruhafélék 
kártevője. 58. Nagyon öreg. 59. Ételízesítő ékezet 
nélkül. 60. ... Sámuel -  királyunk volt. 62. Kezével 
jelez. 63. Cselekedet. 65. Zell am ... -  osztrák 
helység. 66. Dugó egynemű betűi. 68. Számrend
szerünk alapszáma fordítva. 70. Noli me ... -  ne 
illess engem! 73. Kis ház. 74. Vanádium, trícium. 
75. Babiloni uralkodó, Jeruzsálem lerombolója. 
78. Kelet, németül. 80. Élelmiszerek tápértékének

régi mértékegysége. 81. Egyiptomi napisten. 82. 
Idegen tagadás. 83. Német folyócska. 84. Becslés
sel megállapított átlagos díj. 86. ... de Francé -  
vidék Franciaországban. 87. ... Berg -  zeneszerző.

Függőleges; 2. Einsteinium. 3. Macskaféle 
ragadozó. 4. Cigi a végén! 5. Mezopotámiai eposz. 
6. ...-szomjan, evés-ivás nélkül. 7. Pénzt erőszak
kal, fenyegetéssel kicsikaró. 8. ... hanasia -  „fájda
lom nélküli halál” . 9. ... törvények -  rendkívül 
szigorú törvények. 10. Dávid király fia, aki föllázadt 
ellene. 11. Szitás páratlan betűi. 12. Elfutó. 13. 
Társával. 14. Az elején emeli 15. ... tekel ufarszin. 
16. Akit nem szeretnek. 17. Szigligeti... 18. Kérdő
szó. 19. Elektroencefalogram. 24. A beküldendő 
harmadik része (zárt betűk: S, Y; K, E, E, N). 26. 
Neodímium. 27. Varga Éva. 29. A férfi társa. 35. 
Kamionjelzés. 36. Megelégel. 38. Darabokra vág. 
40. Olasz, norvég, máltai autójel. 41. A finnek 
nemzeti eposza. 43. Erőszakosan kérdez-e? 45. 
Gabonát levágó. 46. Fagyosszentek egyike. 47. 
Bizmut. 51. Sűrű, kócos haj. 53. Japán őslakos 
nép. 54. Máltai, thaiföldi, spanyol aautójel. 57. 
Csont, latinul. 61. Gyűrű alakú korallzátony. 63. 
Nikola... -horvát fizikus. 64. Alföldön még gyakori 
településforma. 67. Irónia. 69. Bálvány. 71. Amivé. 
72. Román, osztrák, vatikáni autójel. 76. Csomó. 
77. Nincsen az elején! 79. Nagyobb edény. 80. 
Szén, jód, bór. 85. Morzehang.

Gonda Józse f
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Meddig tart az előfizetés? Ha Vakáció, akkor tábor
Az Algyői Hírmondó kéthetente való megjele

nését előfizetéssel is támogatta több, kedves olva
sónk. Őket szeretnénk megnyugtatni: nem veszik 
el a pénzük. A többség akarat szerint havilap ma
rad a Hírmondó, ellenben az előfizetők annyi szá
mot kapnak az újságból, ahánynak az árát előre 
kiegyenlítették. Tehát azok az olvasóink, akik a 
havi kétszeri megjelenésben bízva egy évre előre 
kifizették az újság árát, a havilap következő eszten
dőben esedékes első félévi díját rendezték.

Német-tánc
A  Szegedi Néptáncfesztivál vendége Algyőn is 

bemutatkozik. A Német és Apátfalvi Néptáncegyüt
tes június 26-án (szombaton) 19 óra 30 perctől ad 
műsort a Faluházban.

Hadüzenet a kátyúknak
A kemény tél mutatja nyomait: kátyúsak az 

utak, rossz állapotúak a járdák. Az öt évre szóló 
garanciavállalás keretében, az eredeti kivitelező 
cég javította ki májusban a csatornaépítés követ
keztében megsüllyedt burkolatot a Géza és a Tég
lás utcában.

Az önkormányzat szakemberei befejezték a 
fölmérést: számba vették, hogy a burkolattal ellá
tott utakon hol és hány lyuk keletkezett. Június 
elején a Téglás utcában elkezdődött a kátyúzás, 
melyet az önkormányzat rendelt meg és finanszí
roz. A kátyúzást a legbalesetveszélyesebb helye
ken kezdik, az útburkolatok kisebb hibáit később 

javítják ki.
Idén több mint 10 millió forintot szán arra az 

önkormányzat, hogy három nagy forgalmú kohósa
lakos utcában aszfaltszőnyeg kerüljön az útra, il
letve két, kisebb terhelésű kohósalakos útfelületét 
szilárdabb burkolattal (kétszer bitumenes perme
tezés és zúzalékszórás) zárják le. Fölmérte az ön- 
kormányzat, hogy a még földes utcák kohósalakos 
burkolása mennyibe kerülne. Még ebben az évben 
számos földes út kap kohósalakos borítást. A  ká
tyúzás, az úthálózat felújítása jövőre fejeződik be.

Közéleti klub
A  faluházi Közéleti klubban június 23-án 

(szerdán) 17 óra 30 perckor dr. Piri József polgár
mester Algyő fejlesztéséről, a beruházásokról tájé
koztatja az érdeklődőket.

A Faluház idén is szervez nyári táborokat a 
vakációzó gyerekeknek. A táborok részvételi díja 
gyermekenként 2 ezer forint, ami a háromszori 
étkezés, a programok és a belépők ára.

A táborokba június 15-ig, a Faluházban lehet 
jelentkezni.

Sporttábor lesz június 21-25., majd június 
28. és július 2. között. Az első turnus a Quadri- 
atlon Szakosztály és a Faluház közös tábora, s 
ekkor a vízi sportok kapnak hangsúlyt, mert lesz 
kajakozás, vízitúra, úszás, strandolás, kirándulás 
és persze több sportvetélkedő. A második turnus 
résztvevői több sportágba is „belekóstolhatnak”, 
mert azon a héten kézilabdáznak, fociznak, görko- 
riznak és kosárlabdáznak a gyerekek, de biciklitú
rán és sportvetélkedőn is részt vehetnek.

A Kézműves táborban, július 5. és 9. között a 
kézm űvestechnikák megismerésére és a kéz
ügyesség fejlesztésére kerül a hangsúly. A gyere
kek a papírhajtogatás, a gyöngyfűzés, az agyago
zás, a batikolás, a gipszmaszk, az arcfestés titkait 
ismerhetik meg, de lesz strandolás, biciklitúra is, 
sőt: a táborozók Kecskemétre kirándulnak, hogy 
egy szép napot tölthessenek a Szórakaténusz ját
szóházban.

A Természetjáró tábor résztvevői július 12. és 
16. között Algyőn és környékén barangolva meg
látogatják a Fehér-tói tájvédelmi körzetet, bicikli
túrán vesznek részt, strandolnak, lovagolnak és 
kirándulnak.

Egy nap az egészségért
Legdrágább kincsünk: az egészég. S az egész

ség megőrzésének titka: a folyamatos ellenőrzés, a 
megelőzés. Legfőbb kincsünk megőrzéséhez nyújt 
segítséget a Faluház egészségnapja.

Az egészségnapon, június 26-án (szombaton) 
10-től 15 óráig az alábbi vizsgálatokra várják az 
algyőieket: nőgyógyászati rákszűrés, fül-orr-gégé
szet, b őrgyógyá sza t, szem észet és szem ü
vegkészítés, EKG, vércukor és vizeletcukor, orto
pédia, vltálkapacitás, vérnyomás. E szűrővizsgála
tok ingyenesek.

Algyői Hírmondó • A helyi Önkormányzat lapja • Megjelenik havonta kétszer 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: M olnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Janek Erzsébet, Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné,
Szúcsné Kolonics Erika, Zomborl Móni 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
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