
A  H E L Y I Ö M K O R M Á N Y Z A T  L A P J A

Rendőr-iroda a kínai bolt helyén 

Csatornázásra készüt az algyői testület

Az algyői képviselő-testület még az év vé
gén megalkotta szociális rendeletét, a helyi 
adóról szóló rendeletet, és megállapodott a Vo
lánnal is, annak érdekében, hogy ne kerüljön 
többe az algyőieknek a buszközlekedés. Az al
győi testület 1998-ban el akarja kezdeni a 
szennyvízcsatorna-hálózat bővítését, új kony
hát szeretne nyitni az óvodában, rendőrlakást 
a régi gyógyszertár épületében. A rendőrök iro
dája pedig hamarosan elkészül a tanácsháza 
mellett, a volt kínai bolt helyén.

—  Polgármester úr! Milyen ügyekben határozott 
az új testület '97 végén;  miért épp ezeket a kérdéseket 
tárgyalták meg először? —  kérdeztük az év első mun
kanapján dr. P ir i Józseftől.

— Először is, megalkottuk azokat a rende
leteket, melyeknek megszületését ilyen esetben 
törvény írja elő. Ezek közül az egyik legfonto
sabb a szociális rendelet; ebben az önkormány
zatnak meg kellett határoznia, hogy milyen tá
mogatási formákat, eseti segélyeket vezet be. E 
rendeletünk a Szegeden ma is érvényben lévő 
szociális rendelet legfőbb részeit átvette. Az al
győi lakosokra így ugyanaz a támogatási rend
szer vonatkozik, amit szegediként megszokhat
tak; az állandó ellátottak tehát semmiféle törést 
nem éreznek majd az ellátásban, folyamatosan 
kapják a segítséget, természetesen addig, amíg 
arra jogosultak. Természetesen ezután az eseti 
segélykérelmek ügyében már ez az önkormány
zat fog dönteni. Lesz tehát gyermeknevelési tá
mogatás, jövedelempótló támogatás, rendszeres 
szociális segély, lakásfenntartási támogatás és 
ápolási díj; valamint átmeneti segély, temetési

segély, gyermekintézményidíj-térítési támoga
tás.

A másik fontos rendelet, mely sokféle ér
zelmet kavart, és melyet a törvény értelmében 
szintén meg kellett alkotnunk, az a helyiadó
rendelet volt. Erre azért is szükség van, mert 
a település fejlesztése a normatív támogatáso
kon túl csak a helyiadó-bevételekből képzelhe
tő el, és ahhoz, hogy ebben az évben már ide 
fizessék a község területén működő cégek a he
lyi iparűzési adót és a kommunális adót, még 
az év végén meg kellett alkotni és ki kellett 
hirdetni e rendeletet. Szeged város adórendele
tének megalkotásakor azzal számolt, hogy az 
adóbevétel — Algyő önállósulása miatt — több 
mint 200 millió forinttal csökken. Ilyen mérvű 
adóbevétellel nem számolunk, ez erősen eltúl
zott. Mivel nem ismerjük pontosan az adóval 
terhelhetők körét, nincs még kialakult kapcso
latunk valamennyi termelő vállalkozással, 
ugyanakkor megváltozott a helyi adókról szóló 
törvény, olyan rendeletet alkottunk, mely szer
kezetében megegyezik a szegedivel, egyébként 
pedig tizenhárom ezrelékes Iparűzési adókul
csot és a szegediével megegyező vállalkozói 
kommunális adót rögzít. Az adómentes határt 
viszont kedvezőbben, négymillió forintos bevé
telnél húztuk meg, az új vállalkozások helyi 
telepítésének segítése érdekében pedig már öt
venmillió forintos ipari termelő beruházásnál 
adókedvezményt adunk. Adókedvezményt kap 
tehát a bekötő út mellett épülő Pepsi-üzem is,
— amennyiben a beruházás értéke az 50 milliót 
meghaladja — mely elsősorban nem az adójával 
segíti a falut, hanem azzal, hogy munkahelyet 
teremt. Emellett úgy gondoltuk, hogy a kisvál
lalkozókat, a kereskedőket és szolgáltatókat, 
valamint a mezőgazdaságból élőket szükségte
len adóval terhelni, ugyanakkor a lakosságot 
se terhelje ház- vagy telekadó, mert ez az ön-
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kormányzat — más községektől eltérően — 
ilyen adóbevételek nélkül is meg tudja oldani 
a feladatait.

Az algyői gépjárműadó-rendeletről el kell 
mondani, hogy a jogszabályban biztosított ke
reten belül maradtunk, négyszázról ötszáz fo
rintra emeltük a száz kilogrammonkénti adó 
mértékét, szemben a szegedi 600 Ft-tal. Mi azt 
gondoltuk, e száz forintos különbség részben 
kompenzálja azt az algyői többletkiadást, mely 
a telefondíjak és a postai díjak révén jelentke
zett. A vízdíjrendeletet is meg kellett alkot
nunk; meg kellett állapítanunk az ivóvíz és a 
szennyvíz-elvezetés árát. E téren érdekes a 
helyzet, mert bár a szolgáltató ezután is a Sze
gedi Vízmű Kft., a vízmű eddigi ajánlatát, mely 
arra vonatkozott, hogy három oldalú üzemelte
tési szerződést kössünk, a szegedi önkormány
zat bevonásával, eddig nem fogadtuk el, mert 
meg kell vizsgálnunk, milyen hatással lenne e 
szerződés az algyői viszonyokra. Az árat viszont 
meg kellett állapítanunk: ez a szegedi vízdíjnál 
egy forint hatvan fillérrel olcsóbb, az ivóvíz 
köbméterenként hetvenhárom forintba kerül, a 
szennyvíz-elvezetés pedig köbméterenként öt
venhárom forintba. Az egyik legfontosabb ha
tározatunkkal a korábbi Ígéretünknek megfele
lően finanszírozzuk a buszközlekedést; ami 
nem kis összegbe kerül. Abban állapodtunk 
meg a Volánnal, hogy az algyőiek továbbra is 
a mindenkori szegedi tömegközlekedési díjtéte
lek szerint utazhatnak. Természetesen megszü
letett az önkormányzat alapító okirata és ha
marosan elkészül a szervezeti és működési sza
bályzat is. Épül a polgármesteri hivatal szerve
zete is.

—  Mire készül a testület ebben az évben?

— A legfontosabb feladatunk ez évben is a 
település működtetésének biztosítása lesz. Azt 
akarjuk, hogy minden legalább úgy működjön, 
mint eddig, de ha lehet, sokkal jobban. Létre 
akarunk hozni kommunális üzemeket néhány 
feladat ellátására, és folyamatosan át szeret
nénk venni azokat a feladatokat a szegedi ön
kormányzattól, melyeket később majd olcsób
ban is elvégezhetünk. Ez természetesen nem 
azt fogja jelenteni, hogy a szolgáltatással fog
lalkozó szegedi üzemek a jövőben egyáltalán 
nem szolgáltathatnak Algyőn. Tovább akarjuk 
fejleszteni a csatorna-hálózatot, készül már az 
erre vonatkozó céltámogatási pályázat is, mely 
négy éves időtartamra szól. Amennyiben el
nyerjük a támogatást, négy éven belül az egész 
települést behálózza a csatorna-rendszer. Ma
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még viszonylag drága a szennyvíztisztítás, ám 
minél több lakás csatlakozik rá a hálózatra, 
annál kevesebbe kerül, a lakások tulajdonosa
inak is. Rendeletet fogunk alkotni a lakásvá
sárlási és az építési támogatásról: merthogy 
ezeket is be akarjuk vezetni. Emellett építési 
telkeket akarunk kialakítani. Azt tervezzük, 
hogy az algyői lovaspálya helyén megoldjuk az 
ott kialakítandó építési telkek közműellátását 
is. A településen belüli telkek tulajdoni viszo
nyait is rendezni szeretnénk; elsősorban a régi 
barakktábor területére gondolok, ami a MÓL 
tulajdonában van, ám az ottani közműellátás 
sokkal jobb, így ott viszonylag kis beruházással 
is ki lehet alakítani megfelelő árú építési tel
keket. Meg kell oldani hosszú távra a hulladé
kelszállítást is; a hulladékgyűjtést és -szállítást 
szándékunk szerint továbbra is a szegedi cég
gel végeztetjük, az önkormányzati utak csú
szásmentesítését, a hótakarítást és a vízelveze
tő árkok karbantartását már helyi vállalkozók
kal akarjuk megoldani.

—  A fórumokon szó vo lt arról, hogy rendőrőrs 
létesül Algyőn. M i változott ez ügyben?

— A kínai bolt helyén létrehozunk egy jól 
ellátott rendőri irodát — az építés már folyamatban 
van. Ez a helyiség alkalmas lesz, hogy a megnövelt 
létszámú kmb-s csoport is elláthassa itt a felada
tát. Emellett az állandó rendőri jelenlét biztosítása 
érdekében egy rendőri szolgálati lakást is kialakí
tunk abban az épületben, amit a gyógyszertári 
központtól fogunk megvásárolni. Önálló rendőrőrs 
létrehozása azonban — a rendőrök szerint — ma 
még nem aktuális. Ki fogjuk viszont építeni a 
mezőőrséget, és át szeretnénk értékelni a polgár
őrség tevékenységét is. A régi gyógyszertárral 
együtt megvesszük a volt sütőüzemet és az ott lévő 
csarnokot is: ez sportolási célra is alkalmas lehet, 
de később egy kommunális üzem központja is 
lehetne. Ugyanakkor ebben az évben minden sáros 
utcát rendbe akarunk tenni; a forgalmasabb uta
kon, ahol a csatornázás már elkészült, aszfaltutat 
építünk — például az Egészségház utcában —; a 
kevésbé forgalmas utcákban pedig bitumenes le
zárást képzelünk el. Meg akarjuk oldani a busz
megállók egységes felújítását is. Tárgyalunk a he
lyi háziorvosi szolgálat dolgozóival, és úgy tűnik, 
marad a központi ügyeleti rendszer, a védőnői 
szolgálat, és átvesszük az idősek napköziotthoná
nak működtetését is. Létre szeretnénk hozni egy 
önálló óvodai konyhát is, mely lehetővé teszi, hogy 
színvonalasabb legyen az ellátás, hogy Algyőn ter
mesztett nyersanyagot is használjanak az ételek 
elkészítésekor.
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—  Említette az utak rendbetételét; ez mennyibe 
fog kerülni az ott lakóknak?

— Ez még a testület számára is kérdés. 
Tény, hogy az eddig megépült utak esetében 
kért hozzájárulást az önkormányzat. Lehet, 
hogy olyan döntés születik majd, hogy a jövő
ben ezzel nem akarjuk a lakosságot terhelni.

—  Mikor lesz legközelebb lakossági fórum?

— Januárban vagy februárban, a költség- 
vetés megalkotásakor természetesen minden
képpen, de később is tartunk lakossági fóru
mot, hiszen mi, a képviselő-testület meg akar
juk ismertetni az algyőieket a település működ
tetésének gondjaival, feladataival, és arra tö
rekszünk, hogy a fórumokon részt vevő embe
rek véleménye lehetőség szerint a döntésekbe 
is beépüljön.

Bakos András

fXígyö község 
alapító okirata

1. A  költségvetési szerv neve: Algyő Község 
Polgármesteri Hivatal.

2. A  költségvetési szerv székhelye: Algyő, 
Kastélykert u. 40.

3. A  költségvetési szerv telephelyei:
Algyő, Piactér 17.
Algyő, Kastélykert u. 59.
Algyő, Kastélykert u. 17.
Algyő, Kastélykert u. 60.
Algyő, Kosárfonó u. 16.
Algyő, Búvár u. 5.
Algyő, Egészségház u. 40.
Algyő, Kastély kert u. 18.

4. Állami feladatként ellátandó alaptevé
kenysége:

» önkormányzatok igazgatási tevékenysé
ge

» nappali szociális ellátás

» szociális étkeztetés
» házi segítségnyújtás
» családsegítés
» egyéb szociális szolgáltatás

» művelődési központok, házak tevékeny
sége

» közművelődési könyvtári tevékenység 
» óvodai nevelés, iskolai életmódra felké

szítés
» nappali rendszerű, általános műveltséget 

megalapozó iskolai oktatás
» napköziotthon és tanulószobai ellátás
» járóbetegek orvosi ellátása
» óvodai intézményi étkeztetés
» iskolai intézményi étkeztetés
» munkahelyi vendéglátás
» intézményi vagyon működtetése
» önkormányzati intézmények ellátó, kise

gítő szolgálata

5. Ellátható vállalkozási tevékenység köre:
» saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
» költségvetési szervek vállalkozási tevé

kenysége

5/a. Vállalkozási tevékenység mértéke: a vál
lalkozási tevékenységből származó bevétel maxi
mális aránya tervezett összkiadás százalékában: 
15%-a.

6. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörrel gaz
dálkodó önálló költségvetési szerv.

7. Felügyeleti szerve: Algyő Község Képvise- 
lő-testülete.

8. Alapító szerv neve: Algyő Község Önkor
mányzata.

9. A  költségvetési szerv vezetőjének kineve
zési rendje: Algyő Község Képviselő-testülete ál
tal.

10. Illetékességi és működési kör: Algyő köz
ség közigazgatási területe.

11. A  feladatellátást szolgáló vagyon: szék
hely és telephely szerinti ingó és ingatlan vagyon.

12. Vagyon feletti rendelkezési jog: Algyő 
Község Képviselő-testülete gyakorolja.
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4 Algyői Hírmondó

Nepomuki Szent János

Védtelen halászok

Csak ültem és emlékezve vártam. Mire gondol
tam? Arra, hogy mikor jön a jó öreg halász bar
átom. Amiatt merengtem vissza, mert úgy egyez
tünk, hogy a halászjárónál találkozunk hajnalban 
háromkor. Tetszenek tudni, hogy melyik halászjá
rónál? Nyilván nem, mondom hát: a jó öreg Tisza 
töltésén, Algyőn. Kece Balázst vártam, töksötét
ben, egyes-egyedül a Tisza gát tetején. Kece Balázs 
említettem, aki egyébként Mészáros Balázs, ám 
Kece lett még a fia is, hiszem az unoka öregapja 
szintén halfogó ember volt, még a század elején. 
Kecének becézték, mert, óva a szerszámot, a kecét, 
hajnalonta a vállán cipelte a vízhez, esténként meg 
ugyanúgy haza. Munkaeszköze volt ez, talán az 
egyetlen, s gondolta, hogy a családeltartó hálót 
inkább magával viszi naponta kétszer, mintsem 
rabsicok martaléka legyen.

Vártam hát az öreg halászt ott a gyevi Tiszánál 
a töltés tetején. Leültem a csendben egy mívesen 
kirakott, megcsinált talapzatra. „Halászom" pirka
datkor meg is jött, s a „kőhalmon" szundikálva 
rámkiálltott, emigyen:

— Megpihentél Jánosom?
Szendergésemből fölpislantva örömmel üdvö

zöltem a halászt, azután rákérdezem:
— Miért lennék én a te Jáosod?
— Hát azért, mert elfoglaltad Szent János 

helyét.
— Én?
— Aha! Itt állt valaha Nepomuki Szent János 

szobra. A víz felé nézett és őrködött fölöttünk. 
Vigyázott ránk, halászokra, mint Flórián a tűzol
tókra. Szent János a védőszentünk. Nem tudtad?

— Nem!
Leugrottam és irány a Tisza, végül is riportot 

írni jöttem, nem üldögélni.
Csobban az evező az ébredő naptól vörösre 

festett csordogáló víztükörben.

He *  *

Visszatérvén kérdeztem a halfogó mestert:
— Miért baj, hogy ott üldögéltem a talapzaton?
— Megpihentél hajnalban, az rendben van, de 

tudd meg, hogy az nem a te helyed, az csak szent 
Jánost illeti!

— Értem én a megrovást, de nem tudom hol 
van szent János.

— Egy gonosz algyői ember kapával vagy ka
szával levágta a fejét, mert a közelmúlt átkos ide
jében szentnek nincs helye a kommunisták mel
lett. A szobor többije is eltűnt. Hogy hová lett ...?

Erre vagyok kíváncsi! Hová lett? Udvari Antal 
kocsmáros tisztességes segedelmével vissza lehet
ne állítani a töltés ékét a halászok védőszentjét.

Tehát hová lett Szent János? Keresi az önálló, 
független Algyő a védőszent-torzót, vagy kér aján
dékba valahonnan egy, a halászokat vigyázó Szent 
János szobrot.

Mikorra kellene? Május 16 előtt, azért, hogy a 
falu 16-án, Szent János ünnepén ismét avathassa. 
Ha mégsem talál (kap) a község szobrot, akkor is 
lesz ünnepi mise. Ezt ígérte Kardos Mihály tiszte
lendő úr.

Még egyet jó tudni: azért éppen Nepomuki 
Szent János minden halász védőszentje, mert őt 
az ellenségei, irigyel egy hídról a folyóba dobták, 
és ott lelte halálát.

Nepomuk Pilsen alatt egy kis falu, az Uslava 
folyó mellett. Nyilván innen származik a halászok 
szentje.

Ács S. Sándor

Ügyvédi iroda nyílt 
Algyőní 

Szepesi— Tóth 
ügyi/éri iroda 

űr. Gonda János

1

Fogadónap:
kedd

csütörtök

16— 19 óráig 

16— 19 óráig

Alqyő, G éza u, 50. 
TeL/Fax: 62^267^026

Tisztelettel várom 
leendő ügyfeleimet!

Ü É Ü
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Iskolai hírek

Algyői Hírmondó 5

Decemberben történt
Az alapítványi bál bevételei jelentősen gya

rapították az alapítvány kasszáját. így ebben a 
tanévben is Jut majd a kiemelkedő tanulók jutal
mazására, iskolai rendezvények, kulturális esemé
nyek támogatására,

A városi játékos sportversenyen iskolánk 
csapata 6. helyezett lett. A versenyen a következő 
tanulók vettek részt: GRATULÁLUNK NEKIK! 
Bezdán Imre, Csernus Dániel, Molnár Dániel, Tóth 
Orsolya, Barta Lilla, Lévai Zita — 2. oszt.
Pádár Attila, Balogh Norbert, Bordás Edina, Nagy 
Andrea, Kovács Dóra, Boldizsár Péter — 3. oszt. 
Vizi Dávid, Hegyi Gábor, Kiss Márk, Rózsa Nikolett, 
Vidács Orsolya, Kutasi Emese — 4. oszt.

Felkészítő tanáraik: dr. Budai Csabáné, Var
ga Ágnes.

Az alsó tagozatosokhoz dec. 5-én ellátoga
tott a Mikulás. Minden osztályba bekopogott, 
ajándékokat hozott. A gyerekek verssel, dallal fo
gadták a Mikulást, vidám hangulatban telt a dél
előtt. Délután a napközisek mikulás-báljával foly
tatódott a jó hangulat. Vetélkedő, teázás, táncver
seny színesítette a programot.

9-én a felső tagozatosok szülői értekezle
tén pályaválasztási tájékoztatót tartott Gom
bos Anita pályaválasztási tanácsadó. Ismertetők 
hangzottak el a következő középiskolákról: 

Csonka János Műszaki Szakközépiskola 
Kőrössy József Szakközépiskola 
Fodor József Gimnázium és Szakközépiskola 
Eötvös József Gimnázium

Részt vettünk a Pritt által hirdetett kará
csonyfadísz-készítő országos versenyen.

16-án megjelent Sulilap címmel az iskola
újság 1. száma.

16-án délután tartotta a Pro Musica Zene
iskola I. félévi kishangversenyét.

Az Aranytoll pályázat helyezettel: I. Fábián 
Zoltán 8/b; II. Szabó Tamás 6/a; III. Kerekes 
Tímea 8/a.

Az Aranyecset pályázat nyertesei:
5-6. oszt.: I. Szalai Emese; II. Nacsa András; 

III. Mácsár Attila.
7-8. oszt.: I. Szabó Róbert; II. Fábián Zoltán;

III. Kapronczai Melinda.
December 12-e sok érdekeset tartogatott 

a napközisek számára. Az egyik csoport Sze
geden az Alkotóházban Leiéné Gonda Irén 
kíséretében mézeskalács figurákat sütött. Má
sok a Faluház kézműves szakkörének foglalko
zásán vettek részt Vargáné Selymes Erzsébet 
és Kolonics Erika vezetésével. Barta Edit

sportvetélkedőt rendezett a versenyző kedvű- 
eknek. Kopasz Lászlóné pedig papírfigurák 
hajtogatásának titkait tanította az érdeklődők
nek.

December 15-16-án a 4H hagyományos ka
rácsonyi vásárán szép forgalmat értek el a gyere
kek. Saját készítésű ajándéktárgyaikat árulták. A 
bevétel 20 ezer Ft volt. Nevükben is köszönjük, 
hogy eljöttek és vásároltak.

20-án a Pólus Centerben mutatták be és áru
sították termékeiket. Az útiköltséget a Prímagáz 
fizette ki.
A  budapesti árusításon részt vevő gyerekek voltak: 
Bakos Róbert, Csaba Péter, Jónás István, Nemes 
Beáta, Pálföldi János, Radics Réka — 7/a oszt.

Karácsonyi ünnepségek
18-án az óvodában a zeneiskolások adtak 

műsort dr. Zomboriné Gergely Klára szerkesz
tésében a kicsiknek.

19-én 9 órakor a falu időseinek kedves
kedtek műsorral tanulóink a Faluházban.

19-én 10 órakor ugyanitt kezdődött az al
só és a felső tagozatosok közös műsora, me
lyet Szabóné Kálmán Mária, Tóthné Molnár 
Ágota, Varga Ágnes Ildikó és dr. Zomboriné 
Gergely Klára állított össze és tanított be.

Az Idősek Klubjában 19-én délután a nap
közisek karácsonyi rigmusokkal és saját ké
szítésű ajándékokkal, 23-án pedig az 5. osz
tályosok versekkel, a zeneiskolások hangsze
res darabokkal, az alsó tagozatosok tánccal 
örvendeztették meg a jelenlévő idős algyői em
bereket.

Összeállította: 
Berek Ágota

Januári program 
Január 13. 10 órakor:

7/a osztály pályaalkalmassági vizsgálat a 
Sportorvosi rendelőben.
Január 14. 10 órakor:

7/b osztály pályaalkalmassági vizsgálata. 
Január 25-ig

Alsó tagozatos matematika háziversenyek. 
Január 30-ig

8. osztályosok pályaválasztásának előkészíté
se, lezárása.
Január 30.

Az első félév lezárása, félévi bizonyítványok 
kiosztása február 6-ig.

JANUÁR
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Az október i8-i Ismerd meg filgyöt
helyismereti Vetélkedőn hangzott el a következő riport, 
amelyet Pálföldi János Ifb osztályos tanuló készített 

Bakosné Fekete Máriával.

P. J.: Marika néni, ön az Algyői Hírmondó 
munkatársa. Kinek az ötletéből jött létre ez a lap?

B. F. M.: Él Algyőn az embereknek egy csoport
ja, akik szeretnek részt venni a közös munkából. 
Ők úgy érezték nem jutnak el a fontos hírek a falu 
lakosaihoz. Szerelték volna időben megismertetni 
az Algyőre vonatkozó rendeleteket, amelyek nem
rég még Szegeden születtek. így jött a gondolat, 
hogy legyen egy újság, melyben a fontos dolgokat 
összeszednénk egy csokorba és közreadnánk a 
falu lakosságának. Amíg önállóak voltunk (1972 
előtt) kisbíró és hangosbemondó látta el ezt a 
feladatot, de ez aztán megszűnt.

P. J.: Kik határozzák meg, hogy mi kerüljön 
be a Hírmondóba?

B. F. M.: A szerkesztő bizottság, a főszerkesztő 
és a felelős szerkesztő. A szerkesztő bizottság állítja 
össze az anyagot. Minden területnek megvan a 
felelőse, aki az arra a területre vonatkozó híreket, 
információkat összegyűjti. A cikkek sorrendjét, el
rendezését a felelős szerkesztő végzi. A felelős szer
kesztő tájékoztat az államigazgatással, önkor
mányzattal kapcsolatos kérdésekről.

P. J.: Ön a Vöröskeresztnek is tagja. Itt 
Algyőn milyen tevékenységet folytat ez a szer
vezet?

B. F. M.: Már 40 éve dolgozom a Vöröske
resztben, és nagyon szeretem, mert szeretem 
az embereket, szeretek segíteni. A Vöröske
reszt fő feladata, hogy a bajbajutott embere
ken segítsen. Ebbe nagyon sok minden bele
tartozik. Én azt szeretem, ha a Vöröskereszt
nek nem kell segíteni, mert akkor nincs nagy 
baj. Itt Algyőn utoljára szerencsénkre 197Ü- 
ben szorulLunk segítségre az árvízkor, azóta 
nem. Az ilyen nyugodt időszakokban, amikor 
nincs természeti katasztrófa a véradások szer
vezése a fő munkánk. A vért semmivel sem 
leh et h e ly e tte s íten i. Sa jnos a ren d 
szerváltással ez is széthullott. Azelőtt a mun
kahelyeken rendszeresen szerveztek önkéntes 
véradásokat. Ezeket újra kellett kezdeni. Már 
készülünk a karácsonyra is. Az ünnepek előtt 
magányosan élő idős embereket keresünk fel, 
akiknek nincsenek hozzátartozik. Csomagot is 
viszünk, de nem az a lényeg, hogy ml van a 
csomagban, hanem, hogy figyelünk rájuk, és 
szeretetet viszünk nekik. Tehát az idősek se
gítése is a feladataink közé tartozik. Szívesen 
látunk tagjaink között minél több hasonló 
gondolkodású, másokon szívesen segítő em
bert.

^Tanfolyamok

fflgyői Faluház 1938 februárjától 
társastánc tanfolyamot indít, heti egy alkalom-
mai, hétvégén. kurzusokat Jiógrádiné N óvé Zsuzsa mesternő vezeti, 
korhatár nem akadály. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezni 
a Irak.házban, JColonics Erikánál személyesen vagy a 267-050-es 
telefonon lehet.
Boogie-Woogie táncklub indul 1992 februárjától
Hraluházban, Xalapos József vezetésével, Érdeklődni az algyői ^Ealuházban Xolonics 
Erikánál személyesen vagy a 2 67-050-es telefonon lehet.

!Zz Algyői Hraluházban minden pénteken 1 6  órától kézműves foglalkozások lesznek. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

JANUÁR
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A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 1 +  
tájékoztatja Önt
dn. TótIi Máría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 998. január tavi rencIeIése

05— 10-ig 
12— 16-ig 
19— 23-ig 
26— 30-ig

Boldog 1998-as

08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig

esztendőt kívánunk!

A fodrász házhoz megy
Válassza Ön Is ezt a kényelmes megoldást. 

Rendelje meg frizuráját egy nappal előbb. Telefon: 
268-514. Cím: Kócsag u. 10. Belovainé Bakos 
Erika.

Értesítem kedves betegeimet, hogy magán- 
rendelésemet 1998. Január 6-tól a Bartók Béla u. 
76. I. emelet alatt folytatom. Rendelési idő: min
ién héten kedden és csütörtökön délután 4—6 
5ráig. Bejelentkezés: 06-20-650-997-es telefonon. 
Minden kedves betegemnek nagyon Boldog Új 
Évet kívánok!

Dr. Szíjártó Márta
fogszakorvos

gy e re k e k  ka rácson y i ün nepsé 

g é re  fe lajánlott sza lon cu k rok ért  kö -  

szőnetet mondok a  1-^agoda .A B C -n e k ,  

az  O l a j o s  ; A B (S - n e k ,  a  A J a p fé n y  

A B C  -n ek  és a  jA B C -n e k .

Molnárné Vida Zsuzsa

Boldog Új Esztendőt kívánunk minden 
kedves ügyfelünknek és vásárlónknak.

Horváth József és Dús

Gazdajegyzői fogadóóra
Algyő

páros hét szerda: 8— 12 óráig 
Tápé

páratlan hét szerda: 8— 12 óráig 
Szeged

kedd, csütörtök 8— 12 óráig és 13—16 óráig

A gázolaj fogyasztási adójának visszatérítési 
határideje: február 6., pént.ek.

MEGHÍVÓ

A Csongrád Megyei Agrárkamara tisztelettel 
meghívja valamennyi tagját az 1998. február 18- 
án, szerdán 17 órakor tartandó

r /

AGRÁRFÓRUMRA

az Algyői Faluházba.

Az előadás témakörei
1. Mezőgazdasági őstermelők adózása
2. Mezőgazdasági őstermelők társadalom- 

biztosítása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

S I T U R f í
A MAGAS TÁTRÁBA (LOMNIC) 

Tatranska Lesnnára

Szállás 2-3 ágyas szobákban, 
félpanziós ellátás (reggeli, vacsora), 

utazás busszal.

1998. február 14—21.
(7 éjszaka)

Részvételi díj: 22 500 Ft/fő 
(szállás, kaja, útiköltség)

Jelentkezés és az első részlet fizetése 
(10 000 Ft) január 10-ig

Molnár Mihálynál (268-711)
, vagy 

Molnár Áronnál (268-860)

JANUAR
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VÍZSZINTES
1. Sért. 5. Patás 

állat. 7. Juttat. 9. Né
ma bika! 11. Az első 
közm ondás (folyta
tás a függ. 21. sz. sor
ban). 16. Kortyoló. 17.
Lejjebb. 18. Szekér.
20. Fordított névelő.
22. Étkező. 24. A  65. 
sz. sor betűi keverve.
26. V ízijárm ű . 27.
Zambéziben van! 29.
... poetica. 31. Éppen.
33. Kikerül. 35. Az 
einsteinium vegyjele.
37. Omszki folyó. 38.
Kétharmad rag! 39. A  
m ásodik  közm on
dás (folytatás a függ.
40. sz. sorban). 43.
Szem élyes névmás.
45. Házrész. 46. Ró
mai 6. 47. Meglepetés 
szava. 48. Pakol. 50.
Kerget. 51. Felettes.
53. A  Skót-szigetek 
tagja. 54. Balatoni csatorna. 56. Doktor. 57. 
Német névelő. 58. Ady egyik álneve. 60. Tánc
tanár. 63. Siket ... — madár. 64. Lángol. 65. 
Töltéssel rendelkező elemi részecske. 66. Ige
végződés. 67. Téli csapadék. 68. Osztrák és 
vatikáni autók jelzése. 69. Táncot jár. 71. 
Gitár része. 73. Balatoni település. 76. Puska 
része. 79. Mértékegység hitelesített mintapél
dánya. 81. Olasz folyó. 82. Vállalkozási forma.

FÜGGŐLEGES
2. Folyómellék. 3. Éles hangon nyüszít. 4. 

A sivatag hajója. 5. A  mélybe. 6. Indítéka. 7. 
Védelmi töltés, névelővel. 8. Darab. 9. Tömb.
10. Királyi fejdísz. 12. A  harkály is ez. 13. ... 
a világát — jól érzi magát. 14. Rendben van!
— ang. röv. 15. A  kamilla, mint növény tájne
ve. 19. Gépműhely része! 21. Az első köz
mondás befejező része. 23. Strázsa. 25. Lop
va megy. 28. Ivóié. 30. Sérülés. 32. Amely

irányba. 34. Részben néz! 36. Arab uralkodó.
40. A  második közmondás befejező része.
41. Szolmizációs hang. 42. Veszteség. 44. Re
pülőgép-típus. 49. Dél-amerikai indián törzs. 
51. Becézett labdarúgás. 52. Katonai csapat. 
53. Ária. 55. ... vivő. 57. Tömegmérték előtag
ja. 59. A  karácsonyt megelőző négy hét. 60. 
Terület. 61. Növény a fák törzsén. 62. Maga
tok. 63. Balatoni hal. 67. Meggyőződése. 70. 
Ez van a teve hátán. 72. Fogaival őröl. 74. 
Rostnövény. 75. Rangjelző szócska. 77. Étel
ízesítő. 78. Páros árny! 80. Tomszk folyója.

Sz. G.

Algyői Hírmondó • A helyi Önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
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