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ALGYŐI LOVASNAP ’97
“Ez a május 31-i szombat az időjárás miatt nem ^edvezett a rendezvényünfaiefa Ezen 
a napon nem csafaesőfatbát, de a téíifaibát is szüfaéges voCt annafa áfa fafátogatott 
a versenyre. Szerencsére a versenyzőfa a mostoha időjárás eCCenére szép számmaC 
érfaztefa taCán a fittes fogathajtófa Cétszáma voCt favesebb, mint az eíőző éve faién. 
H(efíemes színfoCtja voCt az eseménynefaa fuvaros-verseny és a farCát-ugratás, ameCyefa 
prédára tetté fa a íovafaés Covaso faügyességét. A  (óverseny egyetCen aCgyői induCója, 
Vér Sziíveszter a fuvaros-versenyen a II. heíyezést érte eC.

Az ismerős szlogennel mondunk köszönetét:

Ez a Verseny nem jöhetett Volna létre támogatóink nélkül: ACgyői Ta/(aféfa 
Szövetfazet, Juhász Sándor, Herczeg József Qobofar (Kft. Qonda János, TCatán 
Söröző, (Mini (Péfaég ‘Kft., Qyevi Kócsag (Hajó, Mafafa 7-es Söröző, Vadász Söröző, 
‘Bafas József, dr. (Piri József, (PaCócz Imre, ‘Bafas 'Ede, ACgyői (jazdafajr.

Akik az idejüket és munkabírásukat nem sajnálták: kovács Sándor, ifj. Kovács 
Sándor, Hafaps AntaC, ifj. Ambrus István, (PáC András, üQráty Imre, ‘Berfazs István, 
(javaCCér István, Herczeg József, Qonda András, gonda János, Vidács János, gémes 

János, <Berente Sándor, dr. Major József.

Fiataljaink, akik a pályaszolgálatot látták el: ifj. <Berfas István, Qyörfi AttiCa, 
Juhász (Korbért, H(övesi %áro(y, Korit ár ZoCtán, Mogyorósi (Péter, Qábor Csaba.
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Hírek az Algyői Részönkormányzat ütésérőt
Olvasóink megszokhatták már, hogy ezen 

a helyen rendszeresen tájékozódhatnak a le
szakadást előkészítő bizottságok tárgyalási 
eredményeiről, de ettől a számtól kezdve ezen 
változtatnunk kell, mivel a Szegedi Közgyűlé
sen megszületett a felterjesztés a Belügymi
nisztériumba, így több tárgyalási forduló már 
nem lesz Szeged és Algyő között. Az újabb le
szakadási hírekig tartó szünetet kihasználva 
beszámolunk az 1997. április 30-án tartott 
részönkormányzati ülésről, ahol a fő téma Al
győ közbiztonsága volt. Az ülés meghívott ven
dége Gál István, az Algyői Polgárőr Szervezet 
vezetője és Kiss Torma Gyula, a Tarján III. 
Rendőrőrs közbiztonsági alosztályvezetője.

G á l István  beszámolójában elmondta, 
hogy 1994-ben még nem voltak sem hellyel, 
sem telefonnal ellátva. Ennek ellenére 1995-re 
18 főre növekedett a létszámuk és saját gép
kocsijuk is volt már. Kaptak 1000 km-re ele
gendő üzemanyag-támogatást, valamint a Pol
gármesteri Hivataltól egy rádiótelefont. Mind
ezek lehetőséget adtak rá, hogy abban az év
ben 900 órát tudjanak teljesíteni, amiből 90-et 
rendőrökkel együtt. Egy rendőrökkel közösen 
végrehajtott akcióban orvvadászt sikerült el
kapniuk. 1996-ban csökkent a létszámuk 17 
főre, mert volt akit kénytelenek voltak kilép
tetni a szervezetből. A Polgármesteri Hivataltól 
kaptak egy irodát, és pénz a villany bevezeté
sére. A benzinköltséget és a telefon díját máig 
is a hivatal fizeti.

1997 februárjában aláírtak egy szerződést 
a Közterületfelügyelettel, melyben megállapod
tak abban, hogy ha a felügyeletnek szüksége 
lesz emberekre a járőrözéshez, azt a polgár
őrök biztosítják, így közösen tudják ellátni a 
terület ellenőrzését. Erre azért van nagy szük
ség, mert intézkedési joga csak a Közterület
fe lügyelet embereinek van. A m indennapi 
munka mellett feladatuk volt néhány nagy ren
dezvény biztosítása is, mint például a faluna
pok, a lovasnap vagy a Torgyán József és az 
FKGP algyői nagygyűlése. Összességében el
mondható, különleges esemény nem történt.

Kiss Torma Gyula elmondta, az alegysé
gük az algyői mellett a sándorfalvi Polgármes
teri Hivatallal is kapcsolatot tart. Jelenleg Al- 
győn két rendőr teljesít szolgálatot. Nemrég 
módosították a beosztást, ezek szerint majd a 
nappali órákban a városból kivont URH-s autó 
teljesíti a feladatot, éjszaka a két rendőr mellé 
még egy személyt biztosítanak a szolgálat el

látására. Felvették a kapcsolatot a vadászok
kal az orvvadászat hatékonyabb visszaszorítá
sára. Ennek érdekében akciókat fognak szer
vezni.

Ezek után áttekintette Algyő 1996-os bűn
ügyi helyzetét: a statisztika azt mutatja, hogy 
Algyő egyelőre Jobb helyzetben van, mint pél
dául Mórahalom vagy Rúzsa, mert itt annyira 
még nem indult meg a nagy volumenű bűnö
zés. Az elmúlt években többnyire gépkocsilo
pások voltak. A mezei lopások is nagy szám
ban fordultak elő, de ezek nem képviseltek ak
kora értéket. A múlt évben 38 esetben rendel
tek el Algyő területére nyomozást büntető fel
jelentés következtében. Sajnos nem mindegyik 
ügy zárult le felderítéssel, bár a jórészük igen. 
A jövőben igyekeznek a felderítési mutatót 
méginkább javítani. Ez a 38 eset betörésből, 
lopásból, mezei- és gépjármű-lopásból állt. A 
betöréses lopások között voltak lakásokba, 
magánházakba, üzletekbe és italboltokba való 
betörések. A gépjármű-lopások száma némileg 
csökkent, A mozgó bűnözés is jelen van Al- 
győn, amit a 47-es út tesz lehetővé. Bejönnek 
a faluba gépkocsival szétnéznek és tíz perc 
múlva már el is tűnnek. A felsoroltakon kívül 
még igen nagy problémát Jelentenek a rongá
lások.

Véleménye szerint a rendőrség és a pol
gárőrség kapcsolatát a Jövőben jobbá lehetne 
tenni. Azt szeretné, ha ott ahol nem tudnak 
rendőri jelenlétet biztosítani a polgárőrség pó
tolná ezt. Felhívja a figyelmet arra, hogy Sze
geden az iskolák környékén elterjedőben van 
a kábítószer-forgalmazás. Algyőn valószínűleg 
még nem terjedt el ez a bűnözési forma, de ezt 
a veszélyes tendenciát nem lehet figyelmen kí
vül hagyni. A megleőzésben nagy szerepük le
hetne a polgárőröknek. Segítséget jelentene, 
ha az iskolák körül figyelnék az idegneket és 
az esetleges árusítást és mindezt jelentenék a 
rendőrségnek a látott idegen autó rendszámá
val együtt. A rendszám más esetekben is fon
tos lehet, segítséget nyújthat a rendőrségnek, 
hogy merre induljon a nyomozással.

El kell mondani, hogy általánosságban vé
ve elég nagy bizalmatlanság van a rendőrök és 
a polgárőrök között. A  probléma gyökere pedig 
az, hogy vannak olyan tagok a polgárőrök kö
zött, akik nem oda valóak. Azt kellene elérni, 
hogy a rátermettség, a fizikai adottság mellett 
egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkezzenek, 
amelyek ehhez a munkához kellenek. Olyan
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emberek kellenek, akik holnap sem ellenük, 
hanem mellettük harcolnak. Voltak olyan pol
gárőrök akik, ha a rendőrség szervezett egy 
akciót és erről ők tudomást szereztek azt ki
szivárogtatták. Ezek a kiszivárogtatások pedig 
negatív hatással voltak a végrehajtandó feladat 
eredményességére. Ez az oka annak, hogy a 
rendőrök sokszor bizalmatlanok. Ténylet olyan 
emberek kellenek, akikben maximálisan meg 
lehet bízni.

Dr. Piri József üléselnök a beszámolók 
és a kei dések után elmondta Algyő bűncselek
ményekkel nem annyira fertőzött, de minden 
előfordulhat. A  megelőzés szerepe az, ami a 
polgárőség és a rendőri szervek együttműkö
désének lehet az igazi tartalma. Egy járőrrend
szer, egy kapcsolattartó rendszer az, ami ha
tékony lehetne. A 90-esévek elejéhez képest a 
helyzet sokat stabilizálódott, ma már tudjuk 
kinek kell szólni. A rendőrök jelenléte is sok
kal rendszeresebb a faluban és ez nagyon jó.

Ezek után megköszönte a vendégeknek a 
tájékoztatást és megígérte a részönkormányzat 
nevében, hogy minden lehetséges támogatást 
a jövőben is meg fognak adni. O viszont kérte, 
hogy legyen a részönkormányzat tájékoztatva 
a közös munkáról, intézkedésekről.

Varga Levente

Rendőrségi közlemény
A rendőrség birtokában vagy egy feltehe

tőleg Algyőről lopott női, fekete-sötétlila színű 
mountainbike kerékpár. Keresik a jogos tulaj
donosát. A kerékpárt a Bartók Béla utcai ga
rázssor mögött találták. Jelentkezni lehet a 
421-098-es rendőrségi telefonon, illetve a helyi 
rendőri szerveknél.

bebrecen—Józsa
Tantestületi kirándulásunk 1997. május 16- 

án, pénteken volt. Reggel 6 órakor indultunk, kb. 4 
órás buszozás után érkeztünk Debrecenbe. Először 
szabadprogram keretében szétnéztünk a belváros
ban, majd megérkeztünk végső úticélunk helyszí
nére, Józsára. Ez a település Debrecentől észak- 
nyugati irányban 8 km-re található.

Az ottani általános iskolát látogattuk meg, 
amely több iskolaépületben működik, akárcsak az 
algyői. Bepillantást nyertünk az iskolai 4H-klub 
munkájába, amelynek keretén belül (amerikai min
ta alapján) növénytermesztéssel, állattenyésztés
sel, fazekassággal, kézművességgel, kézimunká- 
zássalfoglalkoznak az iskola diákjai, tanárai, dol
gozói. Céljuk a vállalkozóvá nevelés, de mindene
kelőtt a mindennapok gazdálkodásával való meg
ismertetés, megismerkedés, nem beszélve az anya
gi haszonról, ami az iskolát gazdagítja.

Láttunk nemezből tarisznyát készítő 2. osztályo
sokat, korongozó felsősöket, megnéztük az iskola lo
vait, istállóját, konyhaker^ét baromfiudvarát, tengeri- 
malac-állományát. Valószínűleg néhányunk fejében 

felvetődött a kérdés: vajon lehetne-e ehhez hasonló 
4H-klubot létrehozni az Algyői Általános Iskolában is? 
A  kérdés továbbgondolásra érdemes...

Józsán a klub működéséhez néhány lelkes 
tanár-szervezőre, diákokra, szülői segítségre és 
sok-sok szabadidőre volt szükség. A  klub 5 éve 
sikeresen működik.

Tanulságos, érdekes utunk volt, köszönet az 
iskola vezetésének, a kedves fogadtatásért, és 
hogy beavattak minket iskolájuk, gyermekeik e 
nem mindennapos foglalkoztatási formájába.

Iskolánk vezetősége, tanárai, dolgozói számá
ra külön örömet okozott, hogy a részönkormányzat 
tagjai és pár szülő is részt vett kirándulásunkon. 
Reméljük a Józsán tapasztaltak mindannyiukat 
ösztönzi, hogy algyői kezdeményezésünket bátorít
sák, támogassák.

Varga Ágnes Ildikó

1997. június 13-án délután 16 órától a temp
lom melletti pályán szeretettel várjuk azokat 
az algyői lakosokat, akik szeretnének kosár
labdázni! Nevezni lehet 5-6 fős csapatokkal 
100 Ft/fő nevezési díj ellenében, június 10-én 
17 óráig az iskola gazdasági irodájában vagy 
a templom melletti pályán. A díjazás: KUPA.
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Könyvtári hírek

További támogatóink: Podonyi Róbert, Ju
hász Rita, Lévai József, Zombori Mariann, Nacsa 
Judit, Nacsa Márta, Farkas Ágnes, Bakos Nóra, 
Malustyik Ádám, Domokos Ferenc.

Közöljük a falunapokra kiírt pályázat 
győztes írásait:

Vidács Judit 6!a 
Szülőfalum, Algyő

Bemutatom szülőfalumat, Algyőt.
Csongrád megyében terül el, Szeged és Hód

mezővásárhely között. A  Tisza mellett fekszik, 
csak a töltés választja el tőle. Algyőnek három 
iskolája van. A  sárga iskola, a fehér iskola és a 
zöld iskola. A fehér iskolát valószínűleg első 
igazgatójáról Fehér Ignácról nevezték el, de a 
névadásban az is szerepet játszhatott, hogy fe
hérre volt meszelve. Kellemes emlékeket ébreszt 
bennem az óvoda melyben én is boldog oviséletet 
éltem. És hát persze a Somogyi-Könyvtárat sem 
hagyhatom ki a sorból. Ebben a könyvtárban 
több ezer könyv van. A  kisgyermekektől a felnőt
tekig mindenki kedvére válogathat belőlük. Az 
algyői templom nagyon régi, majdnem ezer éves. 
Persze a századok során átépítették, most is 
éppen felújítják. Algyő lakosságának többsége 
régen halászattal foglalkozott, de ma már csak 
hobbiból mennek ki a Tiszára vagy más tavakra. 
Algyőnek két hídja van. Az egyik a vasúti híd, a 
másik a közúti híd. A  közúti hidat 1946-ban 
újjáépítették. Algyő nevezetessége még a hajó, a 
Gyevi Kócsag. Ezen a hajón érdekes programo
kon lehet résztvenni. Nyáron szombat esténként 
a fiatalok még discóba is mehetnek. Itt tartják a 
quadriatlon edzéseket is. És végül Algyő dicső
sége a Faluház, ahol a lakosság szórakozására 
sokféle klubot és más érdekes programot szer
veznek. A  Faluház minden évben megünnepli a 
„szülinapját” .

Ezzel befejezem falum bemutatását, és re
mélem, hogy egy kicsit hozzájárultam ahhoz, 
hogy jobban megismerjék szülőfalumat, Algyőt.

Elekes Krisztián fyb 
Bemutatom lakóhelyem

Szegedről északnyugati irányba haladva 
néhány kilométer után, holdbéli tájra érünk. 
Az út két oldalán csillogó gömbök, hatalmas 
acéltornyok, furcsa alakú tartályok, s közöttük 
aprócska lángok lobognak.

Sokat emlegetett algyői olajkutak birodal
mába lakóhelyem határába érünk. Az első kút 
fúrásához 1965 nyarán kezdtek hozzá. Egy 
furcsa véletlen folytán még ezer méter mélyen 
sem jártak, amikor termálvíz keresése közben 
olaj tört a felszínre. Gyors ütemben indult meg 
a munka, gombamódra szaporodtak a fúrótor
nyok. Az olajbányász-mesterség otthonos lett 
ebben az alföldi kisfaluban. Fákkal övezett kö- 
vesúton érünk be az 500-600 lakosú Algyőre. 
A  főutcán haladunk végig tiszta, rendezett há
zak mentén. Utunk során megpillantunk egy- 
egy élelmiszerüzletet, vaskereskedést és virág
üzletet. Szintén ezen az úton található az A l
győi Általános Iskola, ahová a felső tagozatos 
tanulók járnak. Tisza töltésvonala mentén ka
nyarodik utunk, és itt magasodik falunk temp
lomtornya, amelyet 1970-ben a nagy árvíz el
öntött. Ma is élő kenyérkereset a halászat, 
csak sajnos egyre kevesebb hal akad a hálóba, 
mivel szennyezett a Tisza vize és így strando
lásra sem igazán alkalmas. Tovább haladva, 
gyermekzsivaj üti meg a fülünket, ez az óvoda, 
ami egyre jobban kinövi saját magát. Mielőtt 
főutcánk rákanyarodik a 47-es főútvonalra, itt 
található egyik nevezetességünk, az Algyői Ha
lászcsárda, amire én is nagyon büszke vagyok, 
mivel édesapám itt dolgozik, és szívesen látják 
a messziről jött vendéget is. Meg kell még 
említeni a nagy-nagy büszkeségünket, hogy 
hosszú éves várakozás után egy évben felépült 
a Faluház. Magas falai otthont adnak számos 
rendezvénynek, melyet fiatalok és idősek egya
ránt látogatnak. Lakosaink számára felnőtt-, 
gyermek- és fogorvosi rendelők, illetve gyógy
szertár áll rendelkezésükre. Kicsi halászfalun
kat még évtizedekkel ezelőtt alig ismerte az 
ország.

Az olaj és még sok más megváltoztatta a 
vidéket, aszfaltos utak szelik keresztül-kasul 
Algyőt, amelyet egyre jobban a fellendülés je l
lemez.
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Június első vasárnapja a „pedagógus nap”. 
Ezzel a verssel szeretnénk köszönteni őket

Tasnádi Varga ÉVa: Tanítómnak

Szép  virágcsokromnak 
köszönt minden szála 
nem fáradtál annyit 
év  közben hiába!
Könyveim, térképem 
becsukódnak rendben, 
s  megtelt füzeteim 
beszélnek helyettem.
Hófehér lapjukon 
betűk sokasodnak, 
mit nem tudtam tegnap, 
megtanulom holnap,
Oktattál, neveltél, 
oly türelmes voltál, 
s velem együtt köszönt 
lásd az egész osztály!

Taníts még sokáig 
új szavakra, szépre 
s  őrizzen meg köztünk 
őrizzen a béke!

Nagyon sok algyői gyereknek emlékezetes 
nap lesz június 14-e, a 8. osztályosok elbúcsúz
nak az iskolától. A  gyerekek már a vakációt váró 
hangulatban készülnek erre az ünnepélyre. 
Ugyanaz az érzés keríti ilyenkor hatalmába a 
pedagógusokat és a ballagó gyerekeket. A távo
zók, azok akik szeptemberben már nem lesznek 
a tanulók között, egyszerre kedvesebbé válnak a 
tanárok szemében, talán egy kicsit megszépül a 
rossz is. A  gyerekek Is úgy érzik valaminek vége 
szakadt, s valami új következik életükben, ami
nek örülnek, ám ugyanakkor búcsúzni kell va
lamitől, ami talán nem is volt olyan rossz, mint 
ahogy néha hitték.

Ady Endre szavaival szeretnénk nekik erőt, 
kitartást kívánni az előttük álló feladatokhoz:

„Föl,Jöl fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ, 
ha az ember az marad, ami volt: 
nemes, küzdő, szabadlelkü diák."

Kiss Mihályné

ALG\IÖ1 TOTÓ
Az 1997-es Algyői Falunapok családi vetélke

dőjének algyői totójátékát az alábbiakban közöljük 
és kérjük olvasóinkat, ha tudják a megfejtéseket 
Juttassák el a Hírmondó szerkesztőségébe. A he
lyes tippeket beküldők ajándéksorsoláson vesznek 
részt.
1. Mi köze van Hegyi Andrásnak és Kristó Gyulának 
Algyőhöz?

a) Ők szerkesztették Algyő Monográfiáját; 
h) Mindketten Algyőn születtek; 
c) Feleségeik algyői születésűek.

2. Algyő tiszai öntés talajon fekszik. Mi van az öntéstalaj 
alatt? (A medencealj képződményeiből legalább három.)

a) metamorf pala, gneisz, dolomit;
b) petróleum, bazalt, mésztufa;
c) lösz, terra rosa (vörösföld), andezit.

3. A Tisza vízingadozásai szélsőségesek. A legnagyobb 
vízmennyiséget 1970 májusában mérték. Mennyit?

a) 4100 köbméter/másodperc;
b) 150 köbméter; c) 95 köbméter.

4. Algyő évi középj őmérséklete az országos átlag alatt 
marad. De mennyi?

 ̂ a) 10,5 °C; b) 16,8 °C; c) 21 °C.
5. Évente átlagosan hány órát süt a Nap Algyő felett?

a) 3300 óra; b) 2180 óra; c) 1200 óra.
6. Az algyői kisvasútat az 1920-as években a Pallavictni 
uradalom építette. Hol volt a végállomása?

a) Sándorfalván; b) Szegeden; c) Bakson.
7. Kik gyűjtöttek Algyőn népdalokat a felsorol három-há
rom név közül?

a) Martin György, Bartók Béla, Vásárhelyi László;
b) Kodály Zoltán, Péczely Attila, Olsvai Imre;
c) Csenki Imre és László, Dankó Pista.

8. Ki az a híres algyői naívfestő akinek a képei Jórészt a 
Kecskeméti Naív Festők Múzeumában látható?

a) Süli András; b) Vankóné Dudás Lujó; 
c) Heller Ödön.

9. A honfoglalás után melyik törzs kezére került Algyő 
területe?

a) Taksony vezér törzse; b) Ajtony vezér törzse; 
c) a fejedelmi törzs.

10.1693 őszén Algyőt kifosztotta egy 300 fős csapat, hogy 
élelmet szerezzen a gyulai vár védőinek. Kik voltak ők? 

a) Thököly Imre hajdúi; b) Ali bég szpáhiai; 
c) szerb szabadcsapatok.

11. Algyőn a mezőgazdaság szocialista átszervezésekor 
hány termelőszövetkezet alakult?

a) 2; b) 3; c) 4.
12. Algyő története során egyszer már ki kellett vívnia 
függetlenségét egy településsel szemben. Melyik ez a tele
pülés?

a) Hódmezővásárhely; b) Sándorfalva; c) Szeged.
13. Az algyői vasúti híd volt az ország harmadik vasszer
kezetű hídja. Melyik volt az első kettő?

a) Lánchíd, Árpád híd; b) Lánchíd, szegedi vasúti 
híd; c) Lánchíd, bajai vasúti híd

14. Melyik Algyő legrégibb építészeti emléke? 
a) templom; b) a községháza fala
c) a Berek utcai 7. számú ház alapja
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Szemétügy
1997. május 5-én délután szemetet szedtünk 

Algyőn, a Faluháztól a Bartók Béla utcán át az 
Olajos pályáig. A 7/a és a 8/a, valamint a 8/b-ből 
Süli János erőfeszítést Igénylő munkájának ered
ménye egy szebb és tisztább környezet. Kérjük ti 
Is vigyázzatok rál

A Falunapok után sok szemét maradt a Falu
ház és a pályák körül. A füves pályától az Olajos 
pályáig az árkok tele voltak szeméttel. A pályák 
környékén a gallyakat Is összeszedtük. A sok sze
metet zsákokba szedtük és utánfutóra raktuk. 
Kettő utánfutónyl szemetet vittünk a szeméttelep
re. Itt szétválogattuk, üveg-fém-papír-konzerves- 
doboz-vegyes. Ezeknek nagy része újra felhasznál
ható. Jó, hogy van ez a szemétlerakó hely, így a 
felhalmozódó szemetet van hova vinni az emberek
nek. Kérünk mindenkit, hogy ne dobja el a 
szemetét az úton, hanem keressen egy szeme
teskukát és oda dobja. így tesz valamit a tisztább 
jövőért. Erről az egészről videófelvétel is készült.

Ha máskor lesz szemétszedés, te is gyere 
el és szedj szemetet velünk a környezet tiszta
ságáért.

Kapronczai Melinda
7/a oszt. tanuló

Váthtkozás —  bH
Az ALGYŐI ISKOLA  —  Szegeden elsőként —  

megelőzve a NAT bevezetését, valami új dologba 
kezdett, ez a 4H.

Egy éve sincs, hogy megalakult a klub, s máris 
sikerekkel dicsekedhetünk. Főként hulladékanya
gokkal dolgozunk, ezekből „varászolunk”értékesít
hető termékeket: batikolt térítőkét, asztali és fa li 
díszeket, díszpárnákat, adventi koszorúkat, képes
lapokat, fadíszeket, táskákat és sok-sok aprósá
got. Nagy sikert aratott a kisállat- és kőzetkiállítás.

Ebben a tanévben két alkalommal rendeztünk 
vásárt, s —  szinte a nullából —  közel 30 000 Ft-tal 
zártunk.

A  4H-tagok nagy kedvvel, lelkesedéssel végzik 
ezt a munkát, hiszen itt van sikerélményük azok
nak is, akik a tanulásban nem kiemelkedőek.

A jövőben szeretnénk még hatékonyabbak len
ni, ezért az új tanévtől egy csoportnak vállakozási 
ismereteket oktatunk iskolánkban. Ezt célozta az a 
debreceni tantestületi kirándulás is, ahol —  gyere
kek, helyi vállalkozók, igazgatók és az algyői rész
önkormányzat vezetőivel együtt —  azt láthattuk, 
hogyan működik egy olyan iskola, ahol (az ország
ban elsőként) öt éve kezdték a 4H programot. Sok 
ötlettel gazdagodva folytatjuk ősztől a munkát, lát

va azt, hogy ebben a pénztelen világban —  a 
gyerekek érdekében —  csak így tudjuk iskolánkat 
szebbé, gazdagabbá tenni.

Nagy-nagy köszönet azoknak a szülőknek, ne
velőknek, akik ebben a munkában — feláldozva 
szabadidejüket —  részt vettek. Szeptemberi ülé
sünkre várjuk mindazokat, akik szintén fontosnak 
érzik a vállalkozóvá nevelést, és valamilyen módon 
segíteni tudnák —  nem csak pénzzel, hanem szak
értelemmel —  iskolánkat.

Hegyi Gabriella
4H csop. vez.

A Kvalitás Oktatási és Ifjúsági Centrum által 
megrendezett Országos Levelező Feladatmegoldó 
versenyen a következő tanulók értek el kimagasló 
eredményt:

Fodor Dóra 1 / a -  irodalom, 6. helyezett; Herc- 
zeg Emese 1 / a -  matematika, 3. helyezett, -  iroda
lom, 8. helyezett; Lévai Zita l/a -  irodalom, 4. 
helyezett; Molnár Letícia 1 / a -  irodalom, 9. helye
zett; Tóth Tibor 3/b -  nyelvtan, 9. helyezett; Or- 
dögh Dóra 2/a -  matematika, 10. helyezett.

Berek Ágota

1997 . jÚNius 1 2 -én 12 ó raI<or a FeIhér 
IskolA udvARÁN ALAPÍTVÁNYI ÁRVERÉSTtartunI<. 
A bEVÉTEl AZ AlApÍTVÁNy TŐkÉjÉT CjyARApÍTjA. SZERE- 
TETTEI VÁRjuk TÁMOqATÓilNkAT! VEqyENEk RÉSZT AZ 
ÍZC|AIm AS liciTÁlÁsbAN!

Algyői Általános Iskola 
Alapítvány

Versenyek
Felsőtagozatos helyesírási verseny első 

helyezettjei:
5. osztály: Szabó Tamás; 6. osztály: Radics 

Réka; 7. osztály: Kerekes Tímea; 8. osztály: Görög 
Andrea.

Sportversenyek:
Városi Atlétika Bajnokság — Ötpróba (III. kor

csoport -  lányok) II. helyezés (Kerekes Tímea, Csi
kós Nikoletta, Molnár Csilla, Vidács Andrea, Pál 
Mariann, Fekete Erzsébet).

Megyei Atlétika Bajnokság — Ötpróba (III. 
korcsoport -  lányok) V. helyezés.
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Városi Négypróba Bajnokság IV. helyezett: 
Horgosi Zsolt.

Súlylökés városi és megyei verseny I. helye
zett: Fekete Erzsébet.

4x100 váltó csapatverseny városi II. helyezés 
(Vidács Andrea, Pál Mariann, Csikós Nikoletta, 
Fekete Erzsébet).

Júniusi program 
6-án Osztálykirándulások

11-én Algyői Napok —
Ismerd meg a 750 éves Szegedet!

12-én Algyői napok
8—830 óráig: Zenés bemelegítés a pályán 

1 km-es futás (tanár—diák)
830—12 óráig: Tanár—diák mérkőzések. 

Számítógépes játékok, belépődíj: 50 Ft/fő. 
CASINO -  Zsetongyűjtési lehetőségek. 
Kajakozás a Gyevi Kócsagnál.
Rendőrségi, tűzoltósági bemutató.
Az újszentiványi laktanya fegyverbemutatója.

12 órától Eredményhirdetés — ÁRVEREZÉS
15 órától Foci és egyéb csapatjátékok

13-án Utolsó tanítási nap
16 órától Kosárlabda Kupa-csapatok 

jelentkezését várjuk az iskolából 
és a település lakosai közül.

14-én Ballagás és tanévzáró ünnepség
815—845 óráig Virágátadás a Sárga iskolában 
9 órától Ballagás és tanévzáró ünnepség 

a Fehér iskola udvarán.
Árverezhető tárgyakat szívesen fogadunk az 

iskola gazdasági irodáján.

^  ^  *3*

Óvodai információ
Óvodai takarítási szünet 1997. augusztus 

4— 30-ig. Kérjük a kedves Szülőket, hogy ezen 
időszak alatt gyermekeik felügyeletéről gondos
kodjanak. Amennyiben felügyeletet igényelnek, azt 
jelezzék az óvodavezetőnek.

Az 1997/98 nevelési évre felvett gyermekek 
szüleinek augusztus 26-án (kedd) 17 órakor az 
óvodában szülői értekezletet tartunk. Az új 
gyermekek fogadása 1997. szeptember 1. (hétfő). 
A napközi térítési d\f befizetése augusztus 27- 
én (szerda).

Az élelmezés térítési díjának támogatásához 
szükséges nyomtatványt az óvoda gazdasági irodá
jában lehet igényelni. A kitöltött nyomtatványok 
leadási határideje: 1997. június 10.

Az óvodás gyermekek részére kirándulásokat 
szervezünk június első két hetében, majd össze
vont csoportokban folytatódik a nyári élet.

Búcsúzó Visszatekintés

gyerekek, emlékeztek-e még? (Négy éve megválto
zott a z életetek. “Eleinte még kicsit riadtan, tanácstalanul 
álldogáltatok reggelente az iskolában. ‘Bevallom, mi 
szülők is izgultunk egy kicsit: vajon milyen is lesz a 
tanáméni? Lígye megértő lesz és türelmes? Lígye nem 
lesz túl szigorú? Ugye minden jó lesz?

TLs telt-múlt az idő. -Lassan lehulltak a falevelek és 
jöll a Xurácm iy, a furmng, mát ekkor lúlszvll, minden
ki megtalálta a helyét a tanáméni szárnyai alatt. Volt 
akinek könnyen ment, volt aki döcögősebben haladt. D e  
tanárnéninek mindenkihez volt türelme, jószava, bátorí
tása. d  testnevelési óra „hatásai” akkor kezdtek el 
mutatkozni, mikor gyermekeink a legképtelenebb időjá
rási viszonyok között is elindultak jutni. Csak úgy, 
maguktól, saját kedvükre. (Megerősödtek, megedződtek. 
(Aztán már szinte repültek az évek. (Zkis társaság remek 
osztályközösséggé kovácsolódott. Xözben volt aki el
ment, jöttek újak is és ők is megtalálták a helyüket.
'Ebben az osztályban szinte mindeki jó valamiben: ki 
testnevelésben jeleskedik, ki matekból, ki nyelvtanból, ki 
irodalomból. ‘Tanítónéni szíve-szeme minden gyereken 
ott van. (Z versenyeken elért eredmények magukért be
szélnek! ‘És azok a feledhetetlen anyáknapi műsorok, 
farsangi mulatságok, sorolhatnám még sokáig. (Mind
mind gyögyörü emlék!

Í g y  képzeletbeli, hatalmas rózsacsokorral szeret
ném megköszönni ‘T O 'R M tZ  cTlrBOeR(NrÉ (MSZRI- 
X & N tX X  és V(ZT(Cj(Z ífc jD fL S N E X , hogy megala
pozta gyermekeink emberségét és tudását négy hosszú 
esztendőn át.

A IV/a osztály 
szülői és tanulói nevében 

egy édesanya
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-- Háziorvosok június (tart *

f rendelési ideje ^

Június 2—6-ig
j| 8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya  j

Június 9— 13-ig
j  8— 1230 óráig: dr Zaránd Rózsa j

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 

1 Június 16—20-ig !
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

I 13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa I

i Június 23—27-ig 1
! 8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
| 13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya |

Június 30-án ^
, 8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya  I

1 13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa |

A dr. Tóth Háziorvosi Bt.
tájékoztatja Önt
őr. Tóih Máría

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 997. jÚlNÍUS llAVÍ RENdElÉSE

02—06-ig 13—17 óráig
09—13-ig 08—12 óráig
16—20-ig 13—17 óráig
23—27-ig 08—12 óráig
30-án 13—17 óráig

+1______________ l +
Ort/osi ügyetet felnőtteknek

1996 márciusában kezdte meg működését a 
városi Központi Orvosi Ügyelet, a 14 év feletti 
(felnőtt) lakosságnak a MENTŐK Kossuth Lajos 
sugárúti épületében.

A rendszer lényege, hogy baleset, rosszullét 
esetén a segítségre szoruló a 104-es segélyhívó 
telefonszámon (ennek hívása ingyenes) vagy a 474- 
374-es telefonszámon kérhet ellátást. Ehhez tud
ni kell, hogy az ügyeleti ellátásba mi tartozik: 
az adott ügyeleti időszakban Jelentkező rosz- 
szullétek, balesetek, sürgős ellátást igénylő 
állapotok. (Nem a szociális, ápolási-gondozási 
problémák, napok-hetek óta fennálló érzetek. 
Ezen problémák megoldására háziorvosától kérhet 
bárki segítséget, rendelési időben.)

Híváskor a hívó minden esetben a mentő
központfelsőfokú egészségügyi végzettséggel 
rendelkező mentőtisztjével kerül kapcsolatba, 
aki a telefonáló elmondása alapján dönti el, hogy 
a sérült (Illetve a beteg) milyen szintű orvosi ellá
tást igényel, rohamkocsit, esetkocsit vagy ügyele
tes orvost küldjön a helyszínre. Szükség esetén — 
ha a hívó ezt kéri — tanácsot is ad.

Járóbetegként személyesen kell felkeresni 
az ügyelet helyszínét: Kossuth Lajos sugárút
15— 17. szám alatt, a volt Tűzoltó laktanya épüle
tében, az Anna kúttól egy saroknyira.

Mindkét ügyeleti módozat (a járóbeteg- és hely
színi ellátás) hétköznapokon 17.30-tól másnap reggel

7.30-ig, munkaszüneti napokon egész nap igénybe 
vehető. FONTOS: TAJ-számot tartalmazó okmány, 
illetve várhatóan 1997 júliusától az egészségügyi hoz
zájárulás befizetését igazoló dokumentum, minden 
orvosi ellátás igénybe vételéhez szükséges!

A járóbeteg-ügyeleten a város valamennyi fel
nőtt háziorvosa dolgozik, egymást váltva. A kivo
nuló orvosok valamennyien szakorvosok: Intenzív 
terápiás orvosok, aneszteziológusok, sürgősségi 
betegellátás szakorvosai és belgyógyászok.

Algyő felnőtt lakosai 1991 tavasza óta veszik 
igénybe a központi orvosi ügyeletet. Az eltelt 6 év alatt 
majd minden félévben vizsgálat készült arról, hogy 
milyen az ellátás színvonala, mekkora az igénybevételi 
gyakoriság és a segítséget kérők elégedettsége. Az 
objektív, mérhető mutatók alapján, ezzel az ügyeleti 
rendszerrel, európai színvonalon működik a sür
gősségi ellátás Algyőn. A  mentőállomáson úgy szer
vezik a sürgősségi ellátást, hogy egyszerre több irány
ba is mozdulni tud a szakképzett segítség, hiszen a 
telefon végén mindig elérhető a mentőtiszt és ő állandó 
kapcsolatban van a kivonulókkal.

A Jövőben sem szabad engedni, hogy ez az 
ellátási szint visszaessen, hiszen elsődlegesen azt 
kell figyelembe venni, hogy minél hamarabb, a 
legszakszerűbb ellátást kapja meg a segítség
re szoruló. Fontos, hogy a szorult helyzetbe kerülő 
hozzátartozónak, segítőnek nem kell ezernyi tele
fonszámot megjegyeznie, csak a 104-es, ahol biz
tosan orvosi ellátáshoz jut. Ebben segít a sok 
bekapcsolt új telefonállomás is.

dr. Tóth Mária
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Az irodalmi pályázatra érkezett
„Algyő napjainkban nem csupán iroda- 

lomfogyasztó, irodalomértő, de immár teremteni tu
dófalu. ”

Az 1997-es algyői falunapokra a Faluház által 
kiírt irodalmi pályázatra 34 verset és 8 prózai 
művet neveztek az alkotóik. A művek teremtől 
általános iskolások, középiskolások, és magasabb 
iskolai végzettségűek. Többségükben nők. Az érté
kelésre és a helyezések elbírálására Tóth Béla 
József Attila-díjas írót és Bakos András újságírót 
kértük fel. A kétfős zsűri az elbírálásnál a nyomdai 
sokszorosításra való alkalmasság, a közölhetőség 
nívóját vette alapul, és ehhez viszonyították a fo
kozatokat, sorrendiséget. Az eredményekről és az 
elért helyezésekről az előző Hírmondóban már be
számoltunk. Ettől a számtól kezdve folyamatosan 
közöljük a beérkezett pályaműveket. Az írások 
mellé csupán az alkotóik nevét közöljük, az elért 
helyezéseket nem. Ezzel sem kívánjuk befolyásolni 
az olvasót a saját értékítélet kialakításában. Ha 
valaki mégis kíváncsi a helyezésekre, a májusi 
Hírmondó utolsó oldalán mindent megtalál.

Szobácsi Árpád: 
Ha a kutyához tiszta sziWet közeledsz
Hermina, (így nevezem el) ez a közepes terme

tű, fekete-fehér, lábán német juhász jegyeket vise
lő, fényes szőr# szuka, egy augusztusi napon tűnt 
fel a falusias környezetben épült panellakások 
környékén.

Látszott rajta, hogy nemrég még emberek kö
zött élt. Nem alázatos, de udvarias kutyahölgy, aki 
anyai örömök elé néz. Éhesen, de finoman fogadja 
el kézből a falatot, szívesen veszi, ha a ház lakói 
megvakargatják a fülét, megsímogatják a bundá
ját, Az őt szerető embereket a bejáratig kíséri, ott 
megáll, mert „kutyának kint a helye”.

Az egyik földszinti lakás erkélye alá tett taka
rót boldogan fogadja el szálláshelyül. Barátságos, 
kedves, mindenki szereti, eteti, finom csemegével 
kínálja, hogy teljes legyen az összkomfort, edények 
is kerültek. Egy az ételnek, egy a víznek.

Nyugalmát, szelídségét csak abban az esetben 
veszíti el, ha evés közben valaki megzavarja. Le
gyen az ember vagy Morzsi, a tacskó, a házban lakó 
fekete puli vagy egy csavargó dalmata. Ha evés 
közben valaki a tányérja felé közeledik, hát annak 
jajl Felhúzott ínnyel, félelmetes fogait vicsorítva, 
szörnyű morgással támad a betolakodóra.

Egy ilyen alkalommal történt a csoda. Jancsi- 
ka, a házban lakó kétéves kisfiú ott játszott egye
dül Hermina ebédlője körül és nézte, hogy milyen 
önfeledten majszolja két lába közé fogva a vasár
napi húslevesből maradt mócsingos marhacsontot 
a kutya. Gondolt egyet, odament a szőlőlugashoz, 
levett egy szem szőlőt és Hermina orra alá dugta. 
A kutyának nem Igazán ízlett a gyümölcs. Sebaj. 
Jancsika új szőlőszemet tépett, ismét Herminához 
totyogott. Szétnyitotta a kutya száját, kivette a 
finom csontot a fogai közül és bepréselte helyette 
a szőlőszemei.

Morzsi, a tacskó és a csavargó dalmata tisztes 
távolságból figyelte a lakomát.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Százi Máté: Zsugori Uram

Harangszó a pénzcsörgés neki 
Étel helyett nyálát nyeli.
Sovány ujjal turkál a pénzben,
M ég gyomra sincs, ami emésztene.

Reszket, hogy ma keveset nyert,
Mindenkire indítna pert.
Pénze ma harminc arannyal nőtt,
Kilencven fillért magára költ.

Huszonkilen-tíz (29.10) van kettő között, 
Érdemelne, oh huszonötöt!

Százi Máté: Pénztárcám

Ej kicsiny pénztárcám.
De lapos vagy nocsak.
Nem töm ki aprópénz,
Papír sem dagaszt.
Rossz gazdád vagyok 
Tudom ezt jól,
Nem keresek én még,
Nem tömhetlek agyon.
A z  a kis zsebpénz amit kuporgatok, 
A z  csörög csak benned 
És mégis vígan dalol 
Boldogan kacarász,
Tudja kevés nagyon,
De sok kicsi sokra megy 
Ezt viszont én tudom.
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. British Airways. 3.

Nyakrész! 5. Vadlovak be
fogásához használt esz
köz. 11. Elfeledett köz
mondás (folyt, a vízsz.
19. sz. sorban). 14. Fűü
tőér. 15. Kevert éle! 16.
Pótló szócska. 18. A tete
jére. 19. Az első közmon
dás befejező része. 20.
Trombitahang. 22. Tova.
23. Átkarol. 25. Ragasz
tóanyag. 26. Építőjáték.
28. Szereplő Wagner „A 
nürnbergi mesterdalno
kok” c. operájából. 29.
Olasz hármas. 30. Elájul.
32. Szváziföldi és osztrák 
gépkocsik jelzése. 33.
Szergej mondja az eskü
vőjén. 34. Magasból le
néz. 36. Mi ketten (2 szó).
38. Cipőanyag. 39. Bú
jócskában huny, nép. 40.
Arc, költőiesen. 41. Ajtó 
része. 42. Erdei vad. 43.
Nagyságos asszony meg
szólítása. 45. Papíron más tulajdonába adás. 47. 
Napszak. 49. Habarcs kelléke. 50. Izraelita metsző. 
51. Bér, zsargonnal. 52. A hélium vegyjele. 53. 
Fordított boa! 54. Szerető, gúnyolódva. 56. Félig 
oszt! 57. Becézett Otília. 59. Betegség. 61. Lakhely 
azonosítója. 62. Aromás ital. 63. Kövér kés, pajko
san. 65. Több pénzt ígér érte.

Függőleges:
l .A  második közmondás. 2. A távolabbit. 3. 

Nauru csendes-óceáni szigetállam fővárosa. 4. 
Megfordított giga! 5. Folyadék. 6. Osztrák és hol
land gépkocsik Jelzése. 7. Nagy belső nyomással 
szétfeszít. 8. Eszköz. 9. Középen szel! 10. Becézett 
Olga. 11. Autótároló. 12. Ártó, rossz szellem. 13. 
Táncdalénekes (András). 17. Tüzet elfojt. 21. For
májú. 24. Nyugat-európai ország. 27. Ügyet elren
dez. 29. Ütemhang. 31. Ezután történik. 33. Ellen
tétes kötőszó. 35. Az erbium vegyjele. 37. Színes. 
38. Idős bácsika. 40. Sír a csecsemő. 41. Óratípus. 
42. Azt a személyt. 44. Rosta. 46. Szerencsétlenség 
kívánása. 48. Szűkmarkú, pejoratívan. 49. Nem 
azonos. 51. Befőttet lezár. 52. Értékes prémű „fa
döntögető”. 55. Becézett háziállat. 58. Járom. 60. 
Hevesen mozgat. 62. Szájat nyit. 64. Idős, röv. 66. 
Római 51. 67. A tantál vegyjele.

Sz. G.

Ha olcsó és jó minőségű árut keres, 
jöjjön a Ruhagyári Diszkont áruházbal

Szeged, Teréz u. 3.
Kínálatunk:
• férfi öltönyök, zakók, nadrágok, ingek
• női kosztümök, blúzok, szoknyák és egyéb 

konfekcióáruk bő választékban
Lakástextil osztályunkon:
• függönyök, plédek, paplanok, ágyneműk, 

padló- és középszőnyegek, összekötők óriási 
választéka várja 3 kedves vásárlókat.

Kiváló minőség — diszkont ár.

Context textil és ruházati kereskedelmi kft.

Qöntexiy Bakosné Veronka

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Pld József * Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság.- Bakos András. Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 

Varga Levente, Karsal Lászlóné. Kis Mlhályné, Zomborl Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 AJgyő. Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a dtfkfez Krt. Nyomdájában, 1000 példányban.

JÚNIUS


