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Algyői Hírmondó

Az algyői Anm-napi búcsú

Algyő falu egyik legszebb és legősibb, ha
gyományokra támaszkodó ünnepe az Anna-na- 
pl búcsú. Idén július 30-ra esett e jeles nap. A 
falu apraja-nagyja készült az eseményre. Na
pokkal a várva várt vasárnap előtt már elkez
dődtek a programok.

Július 25 én kedden a Faluházban meg
nyílt Köntös Judit képkiállítása, amelyre sok 
érdeklődő érkezett. A nagy gonddal festett táj
képeknek, az érdeklődők ízlésének megfelelően 
különböző vélemény jutott. A  többség örömmel 
nyugtázta, hogy kis falunk újabb tehetséggel 
büszkélkedhet.

Július 28-án pénteken Hebertsfeldenből 
német vendégek érkeztek, akiket algyői csalá
doknál szállásoltak el.

Este 6-kor, az Algyői Fiatalok Egyesületé
nek meghívására érkezett, Kőrösy József Szak- 
középiskola színjátszó társulata, részleteket 
adott elő a Miss Saigon című musicalből. A 
színdarab egy-két kisebb hibával nagy érdeklő
dés mellett játszódott és a színészpalánták 
nagy sikert arattak. Bizony ára jól esett nekik 
a nagy közönség, hiszen r engeteget dolgoztak 
a darabbal.

A  színdarab előtt az Algyői Fiatalok Színi
társulata lepte meg a nézőket egy rövidke vad
nyugati produkcióval. Véleményem szerint 
nagyszerűen játszottak és igazán csodálatos él
ményben részesítettek mindenkit. Sajnálhatják 
akik erről az egész műsorról lemaradtak. Az 
előadás után az algyői katolikus templomban 
hangversenyt rendeztek.

Szombaton a délutáni órákban az Ősgyevi- 
ek Baráti Körének találkozójára került sor. A 
találkozón Karikó Teréz, Szabady és dr. Kiss 
Ernő színvonalas műsort adott.

Vasárnap a búcsú délelőtt 10 órakor az 
Ünnepi Szentmisével kezdődött a helyi temp
lomban.

Kora délutáni órákban érkeztek a tánc- 
együttesek: Hupsake Hollandiából; Martonos 
Vajdaságból; Apáca; Oroszhegy Erdélyből, és

természetesen a résztvevők között volt Algyő 
táncegyüttese is. Miután sikerült a táncosokat 
elkalauzolni a megfelelő helyre, sajnálatos mó
don elkezdett esni az eső. Ez mindenkit elke
serített, már-már úgy nézett ki, hogy le kell 
mondani a menettáncot. De mint a filmekben, 
itt is happy end-del végződött mindén, és az 
utolsó pillanatban a lovashuszárok vezetésével 
elindítani a menetet. A  csoportok néhány tánc 
lépéssel mutatták be lakóhelyük népi táncát. 
Majd a Faluház szabadtéri színpadján mutat
ták be műsorukat. Sajnos az eső másodszor is 
megzavarta az előadást, de a táncosokat és a 
rendezőséget nem félemlítette meg az eső, a 
nagyteremben sikerült befejezni a műsort.

Sokak számára ugyan fejfájást okozott a 
nyári zápor, de azért valljuk be, jövőre úgyis 
megint ott leszünk.
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Algyői Hírmondó «

Újságcikk
A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

döntése értelmében 1995. augusztus 1-jétől meg
változtatta a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Továbbra is helyben végezzük az I. fokú építé
sügyi feladatokat, (építési, használatbavételi, tele
kalakítási engedélyezési eljárásokat) a közterület
használattal, a fakivágással kapcsolatos és az ál
lattartással kapcsolatos engedélyezési eljárásokat. 
Kirendeltségünkön lehet továbbra is leadni az út
levélkérelmeket, helyben lehet elintézni a lakcím- 
változás személyigazolványba történő bevezetését. 
Kirendeltségünkön lehet beszerezni a segélyezési 
kérelmekhez szükséges nyomtatványokat.

Kérelemre más szervekhez történő benyújtás
ra helyben állítjuk ki a hatósági bizonyítványokat 
is. Igazgatási feladatként kirendeltségünk végzi a 
hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és 
a haszonbérleti szerződések megkötését is.

Az ügyrendváltozás miatt Szegeden az Ügyfél- 
szolgálati Irodán lehet vállalkozói igazolványokat 
kérni és az azzal kapcsolatos problémákat tisztáz
ni. A szabálysértési és birtokháborítás! kérelmeket 
szintén Szegeden az Általános Igazgatási Irodán 
lehet benyújtani.

A  gazdasági stabilizációt szolgáló egyes tör
vénymódosításokról szóló 1995. éviXLVIII. tv.-ben 
megállapított új illetékekről:

• Az útlevél kiadásával kapcsolatos eljárás 
illetéke 3000,— Ft. A kérelem benyújtásá
nak időpontjában a 18. életévét be nem 
töltött, illetve a 70. életévét betöltött személy 
esetében az útlevél illetéke — függetlenül 
annak érvényességi idejétől — 1000,— Ft.

• Kettőnél több lakótelek kialakításakor tel
kenként 500,— Ft.

• Egyéb építési telek kialakításakor egész és 
megkezdett hektáronként 600,— Ft.

• Külterületi földrészlet kialakítása esetén 
földrészletenként 500,— Ft.

• Használatbavételi engedélyre irányuló ké
relemre 1000,— Ft.

• Fennmaradási engedélyre 3000,— Ft.
• Melléképület, kerítés építése, felújítása stb. 

800,— Ft.
• Egyéb épületek (vendéglátói üzlet stb.) 

5000,— Ft.
• Építésrendészeti eljárás kérése, valamint 

fellebbezési eljárás illetéke 2000,— Ft.

Sebők Pétemé
kirendeltségvezető
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4 Algyői Hírmondó

Az ösqyeüiek baráti találkozója után
Megelégedettséggel adjuk közre, hogy sike

resen túlvagyunk az Ősgyeviek Baráti Köre ala
kulásának 10. évfordulójára emlékező ünnepi 
találkozón.

Visszatekintve az eseményekre, talán cél
szerű azzal kezdeni, hogy a Délmagyarország 
Július 29-i számában rövid riport Jelent meg, 
„Kik azok az ősgyeviek és mit akarnak?” cím
mel. S bár a riportban rövid utalások vannak 
az Ősgyeviek Baráti Köre (ŐBK) szervezeti ke
reteire és munkájára, igazi választ azonban 
azok kaptak a kérdésre, akik résztvettek a ba
ráti kör tizedszer megrendezett ünnepi összejö
vetelén.

A hosszú hónapok gondos munkájával elő
készített találkozó programját az Algyői Hír
mondó júliusi száma is közölte és ennek is kö
szönhetően a baráti kör mintegy 120 tagja jött 
el az Anna-napi búcsúhoz kapcsolódó esemé
nyek közül erre a külsőségekben is gazdag ren
dezvényre.

Az összegyűltek kb. 60%-a a faluból elszár
mazott „ősgyevi”, akiket több évtizedes rokoni, 
baráti vagy ismerősi kapcsolat köt össze és ki
mondhatatlan örömet jelent számukra, amikor 
az évenkénti búcsúkor találkoznak és megölel
hetik, üdvözölhetik egymást.

A program szerint kora délután a Gyevi 
Kócsag szabadidő-hajóval Ismerkedtek a ven
dégek, amelyről a Tisza csodálatos panorámája 
tárul a szemlélődő elé. A most először hazalá
togatók közül többen is megkönnyezték a szőke 
Tisza látványát és Juhász Gyula: A Tiszához 
című versének soraira gondolva:

„Te vagy szívemnek legrégibb szerelme,
Szép szőke tündér, édesbús Tiszánk,
Hányszor álltam partodnál énekelve.
Míg benned ringott a magyar világ,

búcsúztak a legmagyarabb folyótól és indultak a 
Faluházba, a helyi közművelődés szentélyébe, ahol 
már sokan vártak barátaikra, ismerőseikre.

A bejáratnál a fogadóbizottságtól névre 
szóló díszes emléklapot vehettek át az érkezők 
és nevüket beírhatták a vendégkönyvbe. S ami
kor már majdnem minden meghívott együtt 
volt, Karsai László, az ŐBK-elnöke köszöntötte 
a megjelenteket — közöttük külön is az Anna 
nevet viselőket — , majd rövid, de tartalmas tá
jékoztatást adott az ŐBK tízéves munkájáról. 
Hangsúlyozta, hogy az ŐBK olyan civil szerve

zet, amely a szülőföld szeretetének ápolását és 
a közösségi érzés erősítését fogalmazta meg 
alap szab ályáb an.

Ehhez kapcsolódva szólt dr. Piri József, vá
rosi önkormányzati képviselő, a falu életéről, 
fejlődéséről, amely az ittlakók tenniakarását, 
életük javítására irányuló törekvését bizo
nyítja.

Nagy taps fogadta az elnök azon bejelenté
sét, hogy az ŐBK alakulásának 10. évforduló
jára készült egy emlékérem is, amelynek elő
lapján az algyői templom épületegyüttese, a 
hátlapon pedig Tisza-parti részlet és „A kanyar
gó Tisza partján ott születtem...” című dal kez
dő sorai láthatók, olvashatók. Az érem ezüst
változatát, támogató munkájuk elismerésekép
pen nyolcán vehették át, köztük a Faluház, az 
Algyői Részönkormányzat képviselői, valamint 
Alfréd Wollinger hebelsfeldeni polgármester. 
Egyébiránt az emlékérem bronz és ezüst válto
zatát szinte minden résztvevő előzetesen igé
nyelte és átvehette.

Első alkalommal fogadták egybehangzóan 
a jelenlévők maguk közé, ill. az ŐBK tisztelet
beli tagjaivá dr. Rádi Szemir kutatóintézeti fő
igazgatót, az ŐBK bőkezű támogatóját és Fritz 
Mihály szobrászművészt, valamint Szabó Géza 
ötvösmestert, az emlékérem jószívű készítőit. 
Ők az ezüstérem vastag változatát kapták.

És mint minden alkalommal, most is oda- 
álltak a baráti találkozó résztvevői három cso
portban a fényképezőgép elé. A felvételek na
gyon jól sikerültek és mindenki megkapja a 
sokszorosítás után mindhárom csoportképet, 
hogy azokat egymás mellé téve ráismerjen ro
konaira, barátaira vagy ismerőseire. Minden 
bizonnyal többször is felvetődik majd a képen 
látható személyek azonosításakor a kérdés: 
„hát ez meg ki is lehet?”, de a felismerés után 
igazi baráti érzések tölthetnek el bennünket.

Ezt követően nem mindennapi esemény ré
szesei lehettünk: megérkeztek a Faluházba a 
bajor Hebelsfelden nevű, Algyőhöz hasonló kis
település küldöttei, élükön a polgármesterrel. 
Velük néhány hónapja ún. testvérvárosi kap
csolat alakult ki és a Jelek szerint tartós barát
ság fogja összekötni Algyő és Hebelsfelden la
kóit. Erre utal, hogy a bajor vendégeket algyői 
családok, közöttük ŐBK-tagok fogadták be és 
magyaros vendégszeretettel vették őket körül.

A bajor vendégek is nagy érdeklődéssel kí
sérték a Szegedi Nemzeti Színház művészei: 
Karikó Teréz, Szabadi József és dr. Kiss Ernő

SZEPTEMBER



Algyői Hírmondó I

által előadott nótaestet, amelynek sikerét a 
többszöri visszatapsolás is jelezte. — A kanyar
gó Tisza partján, ott születtem... című dalt nem 
énekelték ugyan el, és ezt néhányan kifogásol
ták is, de ettől függetlenül maradandó emléket 
jelentett a sok szép magyar nóta hallgatása.

És mi sem természetesebb, hogy az ilyen 
jellegű rendezvények „fő műsorszáma” a vacso
ra, vagyis, hogy mi kerül az asztalra és mit 
iszunk rája? Nem véletlenül készítettek az al
győi halászcsárda szakácsai bőséges „gyevitá- 
lat” és főztek neves bográcsszakértők halpapri
kást, valamint helyi készítésű tésztából ízletes 
túrós csuszát. Kisebb felszolgálási zavarok mel
lett — amelyek azonban nem rontották el sem 
a hangulatot, sem az étvágyat — jóízűen kebe
leztük be az estebédet és oltottuk szomjunkat 
egy korsó sörrel, vagy nagyfröccsel a büfé dol
gozóinak többszöri és figyelmes felszolgálását 
követően.

Mindezek után kisebb-nagyobb asztaltár
saságok alakultak ki és tovább folytatódott a 
baráti kapcsolatok ápolása, mélyítése. A zene
kar remek hangulatot teremtett és a táncos lá
bú ősgyeviek, fiatalabbak és idősebbek hajnali 
háromig ropták a csárdást, lejtették a moder
nebb táncokat. Ebbe „besegítettek" a bajorok 
is, mert a jókedv tetőfokán megszűnnek a nyel
vi nehézségek annál is inkább, mert köztudot
tan a muzsika nyelvezete nemzetközi.

Végezetül pedig az ŐBK-vezetősége nevé
ben megköszönjük ennek a felejthetetlen ünne
pi találkozónak az előkészítésében és lebonyo
lításában való közreműködését az ŐBK tiszte
letbeli tagjainak: Molnárné Vida Zsuzsanna fa
luházi igazgatónak, Karsainé Manylka általá
nos szervezőnek, Dombiné Rózsika csuszatész- 
ta-készítőnek, Borza József és Dénes István 
halpaprikás főzőknek, Bakosné Marika admi
nisztrátornak, Török István és Fejes Imre „min
deneseknek”, Balogh Ferenc fényképkészítő
nek. Minden bizonnyal még sokan mások is 
segítettek, és nevük említést érdemelt volna, de 
ez csupán a helyhiány miatt maradt el. Egyéb
iránt az elnök és a titkár „hivatalból” látta el 
feladatait.

S zárszóként talán nem tűnik szerénytelen
ségnek, ha a fentiek elolvasása után kijelent
jük: „hát ezek azok az ősgyeviek és ilyen dol
gokat tudnak művelni”!

Karsai László
ŐBK-elnök

Dombi Gyula
ŐBK-titkár

Gazdaköri hírek

Közeleg a napraforgó- és a kukorica-beta- 
karítás ideje. Ezzel, és a betakarítás utáni 
munkákkal kapcsolatban szeretnék pár infor
mációt közölni.

A napraforgót 1-2 héten belül lehet beta
karítani, legyen az iregi csíkos, vagy fekete 
olajnak való napraforgó. Kombájnoztatás után 
a napraforgó nedvességtartalmát ellenőriztetni 
kell, mert ha 10% feletti, akkor érdemes szá- 
ríttatni, így biztonságosabb a tárolása. Az ideá
lis nedvességtartalom 8%-os, ekkor vastagabb 
rétegben is tárolható, amit most érdemes lenne 
megtenni, mivel a tőzsdei index október—no
vember hónapra már 4000 Ft/q körüli árat je 
lez, ami jelenleg még 3000 Ft/q. Napraforgó
betakarítás ügyben Kiss Ferencet lehet keres
ni a 471-119-es telefonon, vagy a 06-60-305- 
639-es rádiótelefonon, vállalnak betakarítást 
7000 Ft/hektár. A napraforgó betakarítása 
után nehéztárcsával kell a földterületen több
ször átmenni, hogy a megmaradt szárat telje
sen bedolgozva készítsük elő a magágyat — 
vethetővé válik a föld.

A napraforgó után lehet a kukorica-betakarí
tást elvégezni. Ha kombájnoztatjuk a kukoricát, 
akkor az előbb említett telefonokon lehet megren
delni, hasonló árért, csak Itt még ha kérjük, a 
szárat le is zúzzák (plusz 1000 Ft/hektár). Itt is 
nagyon ügyeljünk a nedvességtartalomra, mert ha 
a megengedettnél magasabb, akkor könnyen be- 
dohosodik a kukorica.

Természetesen aki csövesen töri a kukori
cát, annak megfelelő helyiségről (góréról) kell 
gondoskodni, amely minden oldalról nyitott, és 
a levegő természetes úton szárítja a csöveket. 
Ez egy jóval hosszadalmasabb folyamat, de 
tápértékben jobb kukoricát kapunk (májusi 
morzsolt).

Betakarítás utáni munkákról bővebben a 
következő számunktól olvashatnak.

Szeptemberi gazdaköri gyűlésünk 13-  

án, 19 órakor lesz a Faluházban.



A kézHabdacsapatrót
Sokan úgy gondolják, hogy az egyre szaporodó 

Járművek arra kényszerítik az embereket, hogy lassan- 
lassan elfeledjenek mindenféle egészségesnek tartott, 
természetes életműködést: a mozgást és „társait”.

Azt hiszem e veszély nem fenyegeti az algyői kézi- 
labdásokat, akik hosszú-hosszú órákat töltenek a pá
lyán, másrészt az edzőteremben, hogy az előttük álló 
bajnokságban minél Jobban szerepeljenek.

Célok? — Természetesen vannak.
Lehetőségek? — Vannak.
Pénz? — Hm.....hát lehetne több is.
Mindezekről, persze nem „címszavakban” Németh 

Sándor beszélt, akinek tájékoztatásából Jobban megis
merhetik az érdeklődők a Jelenlegi algyői kézilabdások 
helyzetét.

Maga a történet nem újkeletű, hisz a mostani 
kézisek közül többen is a szép emlékű úttörőolimpián 
dobálták a gólokat. Azután múltak az évek, és az egykori 
csapatból hárman: Balázs Zsolt, Molnár Áron és Németh 
Sándor megpróbálták feléleszteni a régi hagyományo
kat: edzegettek Idősebbek, fiatalabbak; de nem akart 
összejönni a „nagy csapat".

AZ INDULÁS AZONBAN NEHÉZ VOLT:
Ennek nem sok értelme voltl — folytatja az „emlé

kezést" Sanyi. — Annyi ember megfordult nálunk, hogy 
abból már 2-3 csapatot is ki lehetett volna állítani, de 
mint mondtam, nem igazán volt értelme, hiszen sokan 
nem vették komolyan a Játékot.

Azután velünk párhuzamosan Molnár Mihály veze
tésével az általános iskolában is alakult egy kézilabda
csapat az akkori 5. és 6. osztályosokból, s amikor 
nyolcadikosok lettek, átjöttek ide hozzánk. Szerencsére 
nálunk is elég erős volt az összetartás, és így mind
annyian megragadtak. így, közösen, Jelenleg 18-an va
gyunk, és úgy néz ki, hogy ebből most már talán lesz 
valami.

—  Milyen eddigi eredményekkel büszkélkedhet 
a csapat?

— Eddig Szegeden az úgynevezett városi bajnoksá
gon indultunk, ez a „legalapfokúbb” szintű bajnokság. 
Az elmúlt 4 évben különböző helyezéseket értünk el, 
negyediktől egészen a nyolcadikig. Mindig ott voltunk a 
középmezőnyben, hisz általában 10— 14 csapat indult. 
Ez alapnak Jó volt, mostanra eljutottunk oda, hogy az 
egyesületen belül elfogadnak bennünket, sőt, a falu is 
megismeri, ill. kezdi megismerni, hogy van Algyőn egy 
kézilabdacsapat.

Persze ezzel a háttérrel már városi bajnokság nem 
elégítené ki az igényeket, ezért most tavasz óta tudato
san készülünk, hogy idén szeptembertől egy osztállyal 
feljebb lépünk a megyei első osztályba. EZ FONTOS 
LÉPÉS, HISZEN CSAK KOMOLY CSAPATOK NEVEZÉ
SÉT FOGADJÁK EL. A mienket szerencsére elfogadták, 
így nyilvánvaló, hogy a jó szereplés lett a fő célunk.

—  Említetted, már egyesületen belül sportol
tok. Ez melyik egyesület?

— Az Algyői Sportkör, ahol két labdás szakosztály 
működik: a labdarúgás és a kézilabda.

—  Anyagi téren milyen segítséget kaptok?
— Az egyesületet a helyi önkormányzat és néhány 

szponzor támogatja; persze szponzorok segítségét ml is 
szívesen elfogadnánk. Természetesen azzal is tisztában 
vagyunk, hogy jó eredmények kellenek ahhoz, hogy 
valaki támogasson bennünket, így ezért is igyekszünk 
Jól szerepelni.

—  Milyen a kapcsolatotok a többi kézilabda- 
csapattal?

— Úgy érzem nagyon jó. Erre példa, hogy még 
áprilisban csináltunk egy kézilabda-kupát, ahol 7 csa
pat indult, ifik és felnőttek is. Célunk a mérkőzéseken 
túl az volt, hogy Csongrád megye csapatait, játékosait 
megismerjük, s ők is megismerjét Algyőt. A csapatok 
visszajelzései pozitívak voltak, többen jelezték, hogy 
máskor is szívesen eljönnének.

—  A bajnokság mikor indul, és mik a célok?
— Szeptember 9-én indul és 10 csapat lesz benne, 

mert itt már csak tényleg komoly csapatok nevezését 
fogadják el. Lesz őszi és tavaszi forduló, illetve télen lesz 
Szegeden a Sportcsarnokban egy teremforduló. Célunk 
az 1—6. hely valamelyikének megszerzése, amit úgy 
érzem reális célnak tekinthetünk, ha figyelembe vesz- 
szük az edzésmunkánkat.

Egy fontos momentumot azonban nem lehet figyel
men kívül hagyni, azt, hogy a csapatunk átlagéletkora 
nagyon alacsony, hiszen 20 év alatt van. Ez egy próbaév 
lesz, és utána jövőre, vagy azután már lehet nagyon 
komoly célokat kitűzni.

—  Az edzéseket ki irányítja? Egyáltalán van 
külön edző, vagy önmagatok állítjátok össze az 
edzéstervet?

— A munkát két ember irányítja: Molnár Mihály, ő 
a szakosztály vezetője és Molnár Áron a vezetőedző. Ők 
az edzéstervet szakkönyvek segítségével készítették. Az 
alapozó időszakban napi edzéssel készültünk, de szep
tembertől több csapattagnak is iskolába kell járni, így 
ettől kezdve szükségszerűen csökken ez a szám, hetente 
háromszor lesz csak: hétfőn, szerdán és pénteken.

Persze nagyon fontos az utánpótlás is, a mostani 
felsőtagozatosoknak is van egy kézilabdacsapata, akik 
szintén bekapcsolódnak egy bajnokságba, a diákolim
pián fognak indulni. Később pedig majd ők lesznek az 
utódaink. A fő célunk mindenképpen az, hogy egy erős 
kézilabdacsapatot csináljunk Algyőn.

És még egy gondolat: ITT SZERETNÉM MEGKÖ
SZÖNNI MINDENKINEK, AKI AZ ELMÚLT IDŐBEN 
BÁRMILYEN SEGÍTSÉGET NYÚJTOTT CSAPATUNK
NAK!

—  Az első hazai mérkőzések?
— .Szeptember 9., 15 órakor: ALGYŐ—Narancs 

Hmvhely; szeptember 17., 10.30 órakor; ALGYŐ—Tor
nádó Kkdorozsma.

—  Sok sikert kívánunk a csapatnakI

Zombori Móni
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Egy éWet ezelőtt
írtam az első sorokat a 
Hírmondóban, az algyői 
katolikus templomról, s 
most, az évfordulón is
mét Isten házáról szeret- 

i nék néhány gondolatot 
J > n_I megosztani a kedves ol

vasókkal.
\riM~ i  A templom torté- 

netéről most külön nem 
írok, hiszen a tervek szerint egy éven belül szeretnék 
minden információt tartalmazó gyűjteményt megje
lentetni, ha időm mindezt lehetővé teszi, hiszen meg
lehetősen sok adat található a váci egyházmegyei 
levéltárban és az Országos Levéltárban, mikrofilmen. 
Bízom benne, hogy az izgalmas munka eredménye 
egyszer közkinccsé válhat, most azonban a nem ke
vésbé izgalmas felújítási munkákról néhány fontos 
információ.

Egy évvel ezelőtt, amikor átvettem az algyői egy
házközség vezetését, a templom külső vakolatának 
egy része már nem volt a helyén, s ezután néhány 
áldozatkész ember erőfeszítésének köszönhetően a 
belső falakról is lekerült a vizes, omladozó ám mégis 
nagyon kemény vakolat, mely nem engedte a fal 
szellőzését, sőt a talajvíz okozta nedvességet még 
magasabbra emelte a falakban. Ezután egy nem lát
ványos időszak következett, amikor türelemmel vár
tuk, hogy egyrészt a meleg, másrészt a falszárító 
berendezés „munkája" következtében csökkenjen a 
falak víztartalma. Az év végén elkezdődött a templom 
tetőzetének a Javítása, mely az időjárás viszontagsá
gait egyre kevésbé viselte — megmozdult, leesőfélben 
levő és leesett cserepek pótlása, rögzítése, s a csator
narendszer teljes megújítása is mindenképpen szük
ségessé vált — s ez a tavasz végére elkészült. A fal 
közben folyamatosan száradt — nem kis örömünkre. 
A nyár elején elkészültek a templom új oldalajtói, a 
sekrestye külső- és belső ajtaja, valamint a templom 
mostani raktárának — a régi sekrestyének — az új 
ajtaja is, melyek a búcsú előtt a helyükre kerültek. A 
Szent Anna búcsút azonban még mindig „vakolat- 
mentesen” ünnepeltük. Augusztus elején a Rácz és 
Társa Kft. szakemberei — püspöki jóváhagyással — 
elkezdték templom új részének a bevakolását RENO- 
VEX-S nevű speciális „levegőztető" adalékanyaggal, s 
ez Nagyboldogasszony napjára el is készült. A temp
lom régi része egy kis időbeli csúszással lesz vakolha
tó, mert augusztus 21—25-ig az Állami Műemlék
helyreállítási és Restaurálási Központ építészei, mér
nökei és régészei végeznek kutatásokat. (Folyamat
ban van a templom műemlékké nyilvánításának ügye 
is, hiszen amint egy éve írtam: 14. századi alapokkal 
rendelkező épületről van szó, melyet kár lenne nem 
műemlékként is nyilvántartani.) A munkálatok azon
ban jelenleg is folyamatban vannak: egyrészt a temp
lom közvetlen közelében levő betonjárdát a fal szára
dása miatt el kell távolítani, s egyben' célszerű az 
ünnepi kör menetekhez egy 2 méter széles új járdát

kialakítani. Amire ez elkészül, addigra már vakolható 
lesz a templom középkori része is.

A leírtakból kitűnhet, hogy már eddig is jelentős 
előrehaladás történt a felújítási munkálatokban, s az 
is, hogy még nagyon sok munka van hátra (külső 
vakolás, a belső képek szakszerű restaurálása — s ez 
időigényes lesz, mert az emlékek szerint még legalább 
5 freskót takar a jelenlegi festés —, belső- és külső 
festés...).

Egy év alatt feltűnhetett, hogy nem szeretek 
mások zsebében kotorászni, másoktól kérni, most 
mégis megteszem, hiszen a különböző rendelkezések 
következtében egyre drágul a kivitelezési munkadíj, 
s hiszem, hogyha a templom rendben lesz, akkor 
nemcsak a templombajáró 100—120 ember „dicse
kedhet” vele, hanem mindenki elhozhatja vendégeit 
egy műemlék megtekintésére. Ha közösen vállalunk 
felelősséget egy érték rendbehozása és megőrzése 
érdekében, akkor az örömünk is közösebb lehet. 
Eddig voltak, akik vagy a fölöslegükből vagy megta
karított pénzükből Járultak hozzá a felújítási munká
hoz, melyet ismételten megköszönök, s kérem, hogy 
aki szívügyének érzi ezt a célt. áldozzon rál

Az egyházközség nevében köszönöm az áldoza
tokat, melyeket templomunkért hoztak akár kétkezi 
munkájukkal, akár anyagi hozzájárulásukkall 
(Számlaszámúnk az algyői Takarékszövetkezetben: 
289-98307-7004.)

Szeptemberben ismét kezdődik a hitoktatás 
a következő csoportokban:
1. Óvodai hittan — középső- és nagycsoportban
2. Elsőáldozás előtti csoport 

(ált. iskolások 1—2. osztály)
3. Elsőáldozásra készülők csoportja 

(ált. iskolások 3—4. osztály)
4. Elsőáldozás utáni csoport

(ált. iskolások 3—4—5. osztály)
5. Bérmálkozás előtti csoport 

(ált. iskola 6—7. osztály)
6. Bérmálkozásra készülők csoportja

(ált. iskola 8. oszt.—gimnázium 1—2—3—4. oszt.)
7. Ifjúsági csoport (18 évtől korhatár nélkül)
8. Bibliaóra (felnőttek részére — korhatár nélkül).

A hittanórák rendje még nem alakult ki, a terve
zés folyamatban van. (Nem kis problémát okoz, hogy 
a petőfitelepi plébánia hittanjait is összhangba kell 
hozni az algyőivel, hiszen augusztus 15-től már két 
plébánia lelkipásztori feladatait kell megoldanunk.)

Kérem, hogy akik szeretnének jelentkezni hitok
tatásra, szeptember első hetében jelentkezzenek a 
plébánián az irodai órákban vagy a vasárnapi szent
mise után.

Az ünnepélyes tanévnyitó szentmise szep
tember 10-én, vasárnap délelőtt 9 órakor kezdő
dik, melyre minden hittanost, szülőt és pedagó
gust szeretettel hívunk és várunk!

Eredményekben és kegyelmekben gazdag tané
vet kívánok mindenkinek!

Nemecz János

SZEPTEMBER



a Algyői Hírmondó

Csatáé könyvtár
Két hét szünet után ismét hívja, várja olvasóit 

az Algyői Könyvtár. Örömmel közöljük, hogy új 
könyvekkel Is tudunk szolgálni, pl.:

Hunyd be kis szemed 
1001 éjszaka meséi 
Csend Verdun felett 
Hajó újra itt vagyok!
Danikén: Szeretem az egész világot 
Tolkiew A gyűrű keresése 
Indiana Jones és a hétfátyol 
Danial Steel: Szárnyak 
Eltűnt!
Maskarában
Csigák és kagylók
Knight: Kalifornia
Jones: Szerelem az Antillákon
Dumas: Margot királyné
Stephen King: AZ
Gombák, mohák, harasztok.
Reméljük, hogy újdonságainkkal felkeltettük 

azoknak az érdeklődését is, akik még nem voltak 
nálunk, s kedvet kapnak arra, belépjenek tagjaink 
soraiba. Szeretettel várunk minden régi és új olvasót.

Megszépült könyvtárunkban a könyveket té
mák szerint csoportosítottuk, hogy még könnyeb
ben megtalálja az érdeklődésének megfelelő műve
ket.

Témák: Diáksarok, Föld és ég, Művészetek, 
Századok, Szerelem, Szabadidő, Folyóiratok, Világ 
és ember, Szórakozás, Gyerekkönyvek, Mesesa
rok, Zenesarok, Kézikönyvek.

Szó Igáltatásaink:
• Zenehallgatás, nyelvtanulás
• Kazetta- és lemezkölcsönzés
• Fényképezőgép-kölcsönzés
• Folyóirat-olvasás, -kölcsönzés
• Nyelvkazetta másolás
• Hirdetések felvétele, közzététele
• Másolatok készítése.

NYITVA TARTÁS:
hétfő, kedd szerda: de. 1/2 10— 12 óráig 

du. 13— 18 óráig; 
csütörtök: de. zárva du. 13— 18 óráig
péntek: de. 1/2 10— 12 óráig du. 13— 18 óráig 
szombat, vasárnap: ZÁRVA

Szeretettel
várjuk:

Bakos Józsefné 
Kiss Mihályné

Az új tanév rendje

A művelődési tárca hivatalosan közzétette az 
1995/96-os tanév rendjét. Eszerint a tanév szep
tember 1-jétől 1996. augusztus 31-ig tart majd. Az 
első tanítási nap szeptember 4-én, hétfőn lesz, míg 
az utolsó 1996. Június 14-én, pénteken. Az első 
tanév tanulmányi eredményéről február hetediké
ig kapnak értesítést a tanulók, illetve szüleik. A téli 
szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., 
csütörtök lesz, és január 3-án, szerdán kell foly
tatni a tanulást. A tavaszi szünet, amely április
1-jétől 9-ig tart, ugyanolyan hosszú lesz, mint a 
téli. A szüneteknek a karácsonyi, újévi, Illetve a 
húsvéti ünnepek is részét adják majd.

Új szabályt is tartalmaz a jövő tanév rendjéről 
szóló rendelet. Eddig csak a katonai és a művészeti 
főiskolák, valamint néhány kivételezett iskola él
hetett azzal, hogy előzetes felvételit szervez. Az új 
tanévtől bármelyik középiskola és szakiskola meg
teheti ezt november 15. és december 15. között. Ez 
a lehetőség nem zárja ki a tanulót a további felvé
teli eljárásokból, még akkor sem, ha az előzetes 
felvétlei során bejutott valamelyik iskolába. Min
den nyolcadik osztályos tanuló három helyre je
lentkezhet, akár három gimnáziumba vagy szak- 
középiskolába, illetve egyéb szakiskolába.
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T v é z ,  b r o n z  

é s  a l u m í n i u m  h u l l a d é k o t  

m \ncie .v\  m e . r m y is e g b e k A

megvásárolok.
B a Iío s  GÁboR

Alqyő, RacJnaí u. 7.

IWEqkEzdTEM

20%-os ecet
pAlACkoZÁSÁT, ÁRUSÍTÁSÁT.

1 Iíte r 70, -  Ft. 

Alqyő, KASTÉlykERT u. 10 /A

Redőny, reluxa, harmonikaajtók készítése. 
Megrendelhető: Boldizsár József, Algyő, Bartók 
Béla u. 28.

Megnyitottam női 
fodrász üzletemet 

az algyői Faluházban
NYITVA TARTÁS:
páros héten:

kedd, péntek 14—19 óráig 
szombat 8—13 óráig

páratlan héten:
kedd, péntek 8—12 óráig 
szombat 8—13 óráig

SzeretetteCvárom minden Hgdves 
vendégemet!

0(fl.tonáné 'Edit

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt
dR. TótIi Máría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 9 9 5 .  szEpTEMbER Nav í rencJe Iése

+

01 én 
04— 08-ig 
11— 15-ig 
18— 22-ig 
25— 29-ig

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig

+

A  következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: 
1995. szeptember 8-án 8—10 óráig. 

Szeptember 18—29-ig dr. Tóth Máriát 
dr. Bellányi Dénes helyettesíti.

Háziorvosok szeptember haUi 
rendelési ideje

Szeptember 4—8-ig
dr. Zaránd Rózsa 

13— 17JU óráig: dr. Őst Ibolya 
Szeptember 11— 15-ig

dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa 

Szeptember 18—22-ig 
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Szeptember 25—29-ig

dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

.8— 1230 óráig: 
-1730 óráig:

__'
8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:

8— 1230 óráig: 
13— 1730 óráig:

Alqyőn magán házat 
Vásárolnék.

Irányár:
1 800 000 forinttól
2 000 000 f o r in t ig

+

Minden pénteken 17 óráig tfan rendelés.
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HUMOROLÚAL

10 _________________________________________________________ Algyői Hírmondó

— Apu, tudod-e, hogy melyik vonat késik a 
legtöbbet?

— Melyik?
— Amelyiket tavaly ígérted a születés

napomra.
□  □  □

Dolgozatírás közben síri csend van az osztály
teremben. Pistike odasúgja Petinek:

— Látom a tanító néninek a térdét.
A  tanító néni meghallotta:
— Szemtelen kölyök! Azonnal hazamész, és 

két napig ne gyere az iskolába.
Pár perc múlva a Peti súgja Jancsinak:
— Látom a tanító néninek a combját.
Ezt is meghallotta a tanító néni.
— Te is hazamész, és ne lássalak egy hétig!
Megint csend lett. Erre Móricka összerakja a

holmiját és elindul hazafelé.
— Móricka, te hová mész? — kérdezi a tanító 

néni.
— Én olyat láttam —Jeleli Móricka —, hogy az 

idén már nem is Jövök iskolába.
□  □  □

Gyerekek a szünetben arról beszélnek, kinek 
kövérebb az anyukája. A kis Tibiké ezt mondja:

— Az én anyukám, ha le akar ülni, két széket 
kell a feneke alá tenni, hogy elférjen.

— Az semmi! — inti le Zoli. — Az én anyukám 
olyan kövér, két ágyat kell összetolni, hogy kényel
mesen tudjon elaludni.

A kis Sanyi, hallgatván a többieket, így szól:
— Az anyukám valamelyik nap elküldött a 

mosodába, hogy vigyem el a melltartóját tisztíttat- 
ni. El is vittem, raktam ki az asztalra, és a mosodás 
néni azt mondta: „Sajnálom, Sanyika, de négysze
mélyes sátrat nem vállalunk.”

□  □  □
Egyetemista fiú  táviratot küld haza a szülei

nek: Angina pectorissal ágyban fekszem, küldjetek 
pénzt.

A válasz nem késik: Nem küldünk, Anginát 
dobd ki.

□  □  □

— Fiatalember! Maga megígérte, hogy hajnali
négyre hazahozza a lányomat. Most délelőtt tíz 
van, ráadásul ez nem is az én lányom!

□  □  □

— Az a borzasztó gyanúm, kérlek, hogy a 
feleségem megcsal.

— Miből gondolod?
— Ma reggel azzal Jött haza, hogy a barátnőjé

nél, Malvinkánál aludt
— No és ebben mi a lehetetlen?
— Hát a Malvinkánál én aludtam.

A  férj házEimegy a munkából és a felesége ezzel 
fogadja:

— Drágám, elromlott a tévé, javíts már meg!
— Hagyjál már, nem vagyok én tévészerelő!
Másnap, amint hazaér, más baj van.
— Kedvesem, elromlott a hűtő, javítsd már meg!
— Ugyan, nem vagyok én hűtőszerelő!
Negyednap hazaérkezik a férj, hát a tévé, a

hűtő és a telefon is működik. Kérdezi a feleségét, 
hogy ki javította meg.

— Hát tudod — kezdi a feleség — , az úgy volt, 
hogy a szomszéd úr felajánlotta a segítségét, és 
cserébe azt kérte, hogy feküdjek le vele, vagy süs
sek neki egy ananásztortát.

— Na, és ízlett neki a torta?
— Hagyjál már, nem vagyok én cukrász!

□  □  □

A kisegér felháborodva ront be Bokros pénz
ügyminiszter dolgozószobájába:

—Bokros úr, családi pótlékot akarok!
— Hallod, kisegér, ha még egyszer így berontsz 

hozzám, felkenlek a falra! — kiált rá Bokros Lajos.
A  kisegér megszeppenve kisomfordál. Másnap 

szintén beront a dolgozószobába és mérgesen az 
asztalra csap:

— Bokros úr, családi pótlékot akarok!
— Kisegér, tegnap megmondtam, ha még egy

szer bejössz, a falra kenlek! — hangzik Bokros 
Lajos válasza, és ahogy ígérte, feldobja a kisegeret 
a falra. Ahogy az csúszik le a falon, beleütközik 
Békési László képébe, amit még nem cseréltek ki a 
lemondása után. Megszólal a kisegér:

— Helló, pajtikám, te is családi pótlékot kértél?
□  □  □

A férj meztelenül jön ki a fürdőszobából.
— Túl meleg van ahhoz, hogy bármit is felve

gyek — mondja feleségének. — Mit szólnának a 
szomszédok, ha így meglátnának?

— Azt szívem, hogy alighanem a pénzedért 
mentem hozzád.

□  □  □

Egy fé if i üzleti útja során új szállodába érke
zik. Mielőtt bejelentkezne észreveszi, hogy egy gyö
nyörű fiatal nő kihívóan bámulja. Odamegy hozzá 
és néhány perces társalgás után mint férj és fele
ség vesznek ki szobát.

Három csodálatos nappal később a férfi ki 
akar Jelentkezni. Amikor megkapja a számláját, 
nem hisz a szemének: 3500 dollár a végösszeg.

— Itt valamifélreértés történt — mondja zavar
tan. — Én csak három napot töltöttem a szállodá
ban.

— így igaz — feleli a portás —, de a felesége 
egy hónapot.
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A Faluház szeptember harí 
programja

9-én: Lakodalom. Blacsi Erika és Süli József

11-én: „Pelba" árubemutató.
Fitness torna, karate

12-én: Néptánc próba, színjátszó próba

13-án: Gazdakör-gyűlés

14-én: Nyugdíjas-klub 
Fitness torna, karate

16rán: Tini buli

17-én: A hagyományőrző néptáncegyüttes 
fellépése Martonoson

18-án: Fitness torna, karate

19-én: Néptánc próba, színjátszó próba

20-án: Németeket fogadó családok megbeszélése

21-én: Nyugdíjas-klub 
Fitness torna, karate

22-én: Független Kisgazda Párt gyűlése

25-én: Fitness torna, karate

26-án: Néptánc próba, színjátszó próba

28-án: Nyugdíjas-klub
Fitnes torna, karate

30-án: Osztálytalálkozó, 35 éves

KeIIeMES MEqlEpETÉsbEN Vo It RÉSZE Azok" 

NAk A VÁSÁRlÓkNAk, Akik AUqUSZTUS 5 1 'ÉN  A

N A p fÉN y  A B O b E N  v á s á r o It a L  M ár  a  koRA 

REqqEli ÓRÁkbAN Friss pÉksÜTEMÉNy íILata 

szá IIt a lEVEqőbEN. A  hElybEN  k is ü íö n  1 8 
féLe pÉksÜTEMÉNy k ö z ö n  vo It: saj'tos poqÁ^ 

c sa ,  t ú r ó s ,  íze s tásI<a, M Á k o s,  a Im ás, 

MEqqyES, t ú r ó s  rétes, sA jros c s ó n a L  É s  ez 

íq y  Iesz míincIen NAp.

Jó ÉTVÁqyAT!

Személygépkocsi-vezetői tanfolyam indul

Kot/ács Autósiskolánál, 
az Algyői faluházban, szeptember 25-én 17 órakor.

Jelentkezni a helyszínen lehet. 
Kedvező árak: részletfizetés, díjmentes 30 órás foglalkozás. 

Kocsitípusválasztási lehetőség: DÁCIA, OPEL, RENAULT 19, VW  GOLT.

Nagy gyakorlattal rendelkező szakoktatók biztosítják az ÖN sikeres Vizsgáját.

Jelentkezési korhatár: 16,5 év. Kovács Gyula
iskolavezető

SZEPTEMBER
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Közérdekű tetefonszámok
Algyői Halászcsárda
Vásárhelyi u. 53.

Algyői Takarékszövetkezet
Búvár u. 2.

Déli Apró Hirdetőújság, ingyenes 
6721 Szeged, Szilágyi u. 8/A

DÉLTÁV Rt. 6724 Szeged, Rókusi 
központi szám 
ügyfélszolgálati iroda 
helyi vonalügyelet

Dél-Tisza menti ÁFÉSZ
ügyvezető: Algyő, Vásárhelyi u. 5.

Algyői ABC  (Olajos)
Búvár u. 16.

Iparcikk
Kastélykert u. 49.

403-as ABC, Kosárfonó ABC
Vásárhelyi u. 25.

Napsugár ABC
Kastélykert u. 64.

DÉMÁSZ Rt.
Szegedi Üzletigazgatóság 
Kossuth L. sgt. 64— 68. 
Hibabejelentő

Faluház
Algyő, Búvár u. 5.

Gyepmester
Gyógyszertár
Egészségház u. 42.

Idősek Otthona
Algyő, Piac tér

ISKOLA
Algyői Fehér 
Kastélykert u. 59.
Sárga
Kastélykert u. 60.

367-020

367-285

hirdetésfelvétel
321-550

krt. 2/10.
400-333

084
03, 312-000 

367-251 

367-039 

367-073 

367-263 

367-094

474-574
474-574

367-050

367-040

367-261

325-002

367-284

367-220

Alsótagozat 
Kosárfonó u. 16.

Könyvtár
Algyő, Bányász u. 2.

MÁV
Utazási ügyekben információ 

MÓL Rt.

Orvosi rendelő
Egészségház u.
Ügyelet éjszaka 
és munkaszüneti napokon

Gyerekorvos
Egészségház u.
Ügyelet
Nappal: Tisza L. krt. 20. 
Éjszaka: Temesvári krt. 37.

Óvoda
Kastélykert u. 17. 

Petrolszerviz
Plébánia
Tüskevár u. 1.

Polgármesteri Hivatal
Algyői kirendeltség

Posta
Algyő, Búvár u. 4. 

vezető 
felvétel 
főpénztár 
hírlapfelelős

Polgárőrség
Prímagáz töltőüzem
Algyő, Téglás u. 321-244;

Rendőrség körzeti megbízott

Településtisztasági Kft.
Szeged, Cserzy M. u. 32. 
(Szippantó autó rendelés)

367-267

367-090

421-821 

367-080; 367-267

367-202

310-100

367-234

313-500
435-535

367-212

367-213

367-083

367-095

367-042
367-075
367-064
367-200

06-60-301-127

322-255; 367-035 

367-006

311-744; 313-261
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Felelős kiadó: dr. Piri József * Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
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Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u, 2. Könyvtár 
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