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Ezernyolcszáznegyvennyolc,
Te a népek hajnalcsillaga! 
Megviradt, fölébredett a fg 
A hajnaltól a nagy 
Piros arccal 
Jött e hajnal,
Piros arca vad 
Komor fényt 
E pirulás: vér, K z é g y e n
A fölébredt m  őszemében.

Szégyen 
Zsarno 
Sá r

gunk éjét, 
száll haragunk, 

fejében 
I áldozunk.

: szíveinket, 
ítsák életünket,

még a népeknek vére 
In y^ km i fölkiált az égre.

Áll a tenger nagy elbámultában, 
Áll a tenger és a föld mozog, 
Emelkednek a száraz hullámok, 
Emelkednek rémes torlaszok. 
Reng a gálya...
Vitorlája
Iszaposan összetépve 
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában 
Beburkolva rongyos bíborában.
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A szabadságharc 100. évfordulójára készült 
emléktábla (Községháza)

Március 15-én 1045-kor koszorúzás a Templomkertben 
11 órától ünnepség, koszorúzás az Országzászlónál A szabadságharc 150. évfordulójára készült 

kegyeleti emlék (Templomkert)
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2 Algyői Hírmondó

Önkormányzati hírek
Rövid tájékoztató az 1998. II. 20-án elfogadott 

lakáshoz Jutás támogatásáról szóló rendeletről.
A helyi képviselő-testület második nekifu

tásra tudta elfogadni e témájú rendeletét, 
hogy miért azt most részletesen ne bogozzuk. 
Talán a rendelet nyelvezete egy kicsit bonyo
lult, első olvasatra száraz, körülményes. A 
képviselők dicséretére legyen mondva, hogy 
megbirkóztak a jegyzőasszony és a polgármes
ter úr által előterjesztett anyaggal.

E helyi rendelet célja az, hogy segítse az állam
polgárokat lakás-vásárlásakor, -építésekor, eme
letráépítésnél, ha új lakás Jön létre. Külön sajátos 
előírások segítik az első lakást szerző fiatal háza
sokat.

A vissza nem térítendő támogatás és a 
visszatérítendő, de kamatmentes hitel adható. 
Az e tárgyban beadott kérelmet a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a 
képviselő-testület szavazza meg. A rászorultak 
e célú támogatására ebben az évben 5 millió 
Ft van a költségvetésben „félretéve”. E rende
let alapján telekvásárlásra nem adható hitel, 
vagy támogatás, erről majd a későbbiekben 
fog a testület rendeletet hozni.

E rendelet azoknak tud segíteni, akik már 
rendelkeznek építésre alkalmas telekkel vagy már 
építkeznek, de még használatbavételi engedélyt 
nem kaptak.

A rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hi
vatalnál, a Faluházban és a könyvtárban. Akiket 
érdekel vagy érint e rendelet, célszerű részletesen 
tájékozódni a feltételekről.

Csak a Jogos lakásigény felső mértékét meg 
nem haladó építésre vagy vásárlásra adható hitel 
és támogatás. Minden esetben a támogatni szán
dékozott családdal együtt költöző személyek szá
mát kell figyelembe venni.

2 személyig 1-2 lakószoba maximum 80 m2
3 személyig 1,5-2,5 lakószoba maximum 100 m2
4 személyig 2-3 lakószoba maximum 120 m2

Támogatás csak Algyő közigazgatási hatá
rain belül adható, algyőinek vagy Algyőn lete
lepedni szándékozónak. Az építeni vagy vásá
rolni szándékozott ingatlan értéke a 4 millió 
Ft-ot nem haladhatja meg. Ezen érték felett 
támogatás nem adható.

Fontos tudni, hogy ingatlan-vásárlásnál csak 
a közepes vagy jó állagú épületek Jöhetnek szóba, 
mert a rendeletben fontos kitétel az, hogy „a támo
gatással megszerzett ingatlanra 10 évig ne kelljen 
költeni”.

A vissza nem térítendő támogatások nagysága 
gyermekenként 50 ezer Ft, maximum 200 ezer Ft. 
Fiatal házasoknál és első lakáshoz jutóknál maxi
mum 250 ezer Ft. A kölcsön mértéke maximum 
500 ezer Ft. 10 év alatt kell visszafizetni és kamat
mentes.

Nagyon fontos tudni, hogy csak olyanok kap
hatják, akik biztonságosan be is tudják fejezni az 
építkezést vagy vásárlást, tehát saját erővel bizo
nyítható módon kell hogy rendelkezzenek.

A fentieket elolvasva is már látható, hogy akik 
e támogatási formát Igénybe akarják venni, azok
nak az első dolguk nem a kérelem megírása, ha
nem a rendelet megszerzése és részletes megisme
rése. Az esetleges felmerülő kérdéseikre bármelyik 
választott képviselő vagy a Hivatal dolgozói felvilá
gosítást fognak adni.

A  közölt összegek adhatók és a maximumot 
jelentik, ettől kevesebb is lehet az összeg, ha sok 
az igénylő. Az ezévi 5 millió Ft ha elfogyna, akkor 
ha a község bevételei is megengedik, a költségvetés 
módosításával lehet az igényeket kielégíteni vagy 
a kérelmeket rangsorolva a Jövő évre előjegyezni.

E rendelet is, mint a többi melyeket már elfo
gadtunk, nem „kőbe vésett”, örökérvény, az élet 
mindennapjai majd eldöntik, hogy jó-e vagy módo
sítani kell. Bízzunk abban, hogy segítségével fa
lunk lakossága nőni fog, elszármazott gyermeke
ink visszaköltöznek és a rossz állagú lakóházak 
eltűnnek és helyüket szép új lakóházak fogják 
elfoglalni.

Borbély János
képviselő

Pályázati felhívás
Algyő Község Önkormányzata nyilvános pá

lyázatot hirdet a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. éviXLII. törvény alap
ján, a települési folyékony hulladék gyűjtési, szál
lítási és elhelyezési szolgáltatás ellátására a község 
közigazgatási területén.

A részletes ajánlati felhívás átvezető: Algyő 
Község Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől Algyő, 
Kastélykert u. 40. Munkanapokon: 8-13 óráig.

Az ajánlat beérkezésének határideje: 1998. 
március 16. 11 óra. A késve érkezett ajánlatok 
érvénytelenek.

Az ajánlat benyújtásának helye: Algyő Köz
ség Polgármesteri Hivatal Jegyzője Algyő, Kastély- 
kert u. 40.
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Az ajánlaton feltüntetendő: „Ajánlat a folyé
kony hulladék szállítására.”

Ajánlatok elbírálása: Összességében a leg
kedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra.

Eredményhirdetés: Képviselő-testületi dön
tést követően várhatóan 1998 áprilisában. Az aján
latkérő az ajánlattevőket írásban értesíti.

Egyéb: Az 1995. évi XLII. törvény alapján a 
község közigazgatási területén a szolgáltatást csak 
a nyertes ajánlattevő végezheti a szolgáltatás idő
tartama alatt kizárólagosan.

Elkészült az önálló Afgyő 
első költségvetése

A febr. 13-i falufórumon a Polgármester úr 
elmondta a község 1998. évi fejlesztési-beruházási 
elképzeléseit. Egy héttel később ezen tervekre for
dítható pénzösszegekről tárgyalt és döntött a kép
viselő-testület. Nem volt könnyű és nem volt elha
markodott döntés. A képviselők minden egyes ki
adási, tételt külön megvitatták azután, hogy a 
bizottságok elmondták módosító javaslataikat. A 
legjelentősebb beruházás a csatornahálózat építé
se, amelynek 98. évi költségére 57 millió Ft-ot 
biztosít a testület. Ehhez pályázatokból még jelen
tős összegekre számítunk.

Az utak építéséhez, felületi lezárásához 20 
millió Ft-ot szavaztak erre az évre. Öt autóbusz- 
megálló kiépítéséről is döntöttek, egyelőre a leg
szükségesebb helyeken.

Nagy anyagi áldozattal jár a közlekedés támo
gatása: 24 millió Ft-ba kerül a falunak. Ezért 
tartottuk fontosnak, hogy csak algyőiek részesül
jenek ebben a kedvezményben. A rászorulók segé
lyezése még ennél is nagyobb összeget, kb. 28 
millió Ft-ot kell fordítani.

A Szegedtől átvett intézmények: a Falu ház, az 
Öregek Napközi Otthona és a Könyvtár fejlesztése 
és fenntartása most már az algyői önkormányzat 
feladata. Reméljük, a Jóváhagyott összegek fedezik 
majd a kiadásokat.

A tanév végén kerül az önkormányzat irányí
tása alá az általános Iskola és az óvoda. Működé
sükhöz az állam normatív támogatást ad, de ez 
csak a kiadások egy részére elég. A testületnek 22 
millió forint normatíván felüli támogatást kellett 
megszavaznia, hogy az ellátást szinten tartsa és a 
legszükségesbb fejlesztéseket biztosítani tudja.

A hivatali munkához és az adózók nyilvántartá
sához elengedhetetlen a számítógépes rendszer kiépí

tése. Az idén erre 3,5 millió áll rendelkezésre, ami 
csak a legszükségesebb számú gépre elegendő.

Támogatni kívánja a testület az algyői sport- 
egyesületeket, és a társadalmi szervezeteket. Mű
ködésükhöz negyedévente ad anyagi támogatást. 
Jelentős összeget kell fizetni a szemétszállításért, 
a rendezési tervek elkészítéséért, a Piactér, a má
zsaház tereprendezéséért, a közvilágításért és szú
nyogirtásért.

A felsorolt kiadások az Algyőt megillető bevé
telekből teljesíthetők. Ezek: határozott összeg ál
lami normatív támogatások; a szem. jövadó Algyőt 
megillető része; iparűzési kommunális és gépjár
műadó. Az utóbbi adótételek összege még nem 
ismert, csak körülbelüli nagyságrendje. Terveink 
megvalósítása a fenti adók pontos fizetésétől 
függ. Reméljük, ezt az algyői adózók is tudják. 
Biztosak lehetnek, abban, hogy pénzüket jó célra 
fordítjuk, a falu gyarapítása, az itt élők életkörül
ményeinek és közérzetének javítása a célunk.

Bité Jánosné 
gazd. csop.vez.

Főbb támogatóink
Köszönetét mondunk mindazoknak, akik a 

vállalkozók bálját jótékonyság által támogatták. A 
felajánlásokból nyert tombolapénz összege: 
145.000 forint volt, melyet az algyői általános 
Iskolásoknak ajánlott fel — egy tavaszi nagytaka
rítás jutalmazására — a Vállalkozók Klubja.

A^olnár B a lázs ié  (virágüzlet), Bakos  
£de, Tihanyi £rnő, Zöld Szalon, Süli Z . 
Sándor, -Halász Csárda, Falwkáz Büfé, 
Monfázs Bt., Szűcs Ferenc, Polip Kft., 
Bajusz 3anos, Faluház, ■Herczeg József, 
<I7da virágüzlet, Pálföldi A^árton, ifj. Bakos  
3ozsef, Horváth József, Faház Söröző, 
Lambris Kft., C\yevi Patika, Gercsó Tibor, 
3ani Zoltán, ju h ász  Sándor, Korom F e -  
rencné, ^Molnár József, Platán Söröző, 
.Lakáskultúra bolt, Feil ^Attila, O zsvát  
.László, "Rappai C-savas Kft., P iac  téri 
Tápbolt, ŰÁabriell Taxi (Szőke Lajos).

És még sokan másoki



Gazdaköri hírek
1998. éri mezőgazdasági támogatásokról

Ez évben már két gyűlést is szerveztünk a 
gazdakörön belül, amire természetesen nem csak 
a tagok, hanem minden érdeklődő részt vehetett, 
hisz a mezőgazdasági támogatás mindenki elemi 
érdeke. Ebből a témakörből szeretném kiragadni 
azt ami térségünkre igen jellemző.

Állattenyésztési támogatások: apaállat-be
szerzés; szarvasmarha és sertés szaporítóanyag 
használat: nőivarú tenyészállat beállítása.

Agrárgazdasági célok támogatása: szaktaná
csadás díjának támogatása: mezőgazdasági terme
lők közös vállalkozásában létesülő...: mezőgazda- 
sági biztosítási díj támogatása: mezőgazdasági ká
renyhítési rendszer.

Agrárfinanszírozás támogatása: termelést se
gítő kamattámogatás; állami kezesség-vállalás; 
szövetkezeti tag kölcsön; éven túli lejáratú forgó
eszközhitei kamattámogatása; szövetkezeti üzlet- 
rész-vásárlás.

Piacra jutást elősegítő támogatás: gabonafélék 
piaci helyzetének támogatása; sertésállomány ál
lategészségügyi helyzetének Javítása: melioráció, 
öntözésfejlesztés beruházások; vetőmagtermesz
tés; környezetkímélő vetésszerkezet kialakítása; 
biogazdálkodásra való áttérés; termőföld rendelte
tésszerű hasznosításra való alkalmassá tétele; bir
tok-összevonási célú földvásárlás.

Erdőgazdálkodási támogatás: erdőtelepítés, - 
felújítás, fásítás; erdő elsődleges rendeltetésének 
támogatása; erdő felújítása, fiatal erdők ápolása; 
erdészeti szakirányítás; vadgazdálkodási, vad él
őhely megőrzése, védelme.

Egyéb agrártámogatások: új mezőgazdasági 
gépvásárlás, lízingelés; külföldi tapasztalatszerzés 
támogatása; fiatal agrárvállalkozók támogatása; 
agrár-foglalkoztatás segítése; termelői közösségek 
támogatása; gazdálkodói együttműködést segítő 
szervezetfejlesztés.

Ezeket a támogatási igényeket, pályázatokat a 
Megyei FM hivatalhoz kell benyújtani. Ezek a ha
táridők igen változóak, ezért azt javaslom, hogy 
minél hamarabb döntsék el mire szeretnének tá
mogatást, mert a költségvetés pénze igen véges.

Juhász János

A tatfasz küszöbén...
A „naptári tavasz” március elsején — mint minden 

évben — most is beköszöntött. Ez engem az idén is 
elmélkedésre késztet. Az orvosi rendelő — az EGÉSZ
SÉGHÁZ — közvetlen környékét szemlélem minden 
évszakban, más-más nézőpontból. Több ízben ragad
tam már „tollat” az Algyői Hírmondóban, s írtam az 
engem felettébb zavaró állapotokról.

Volt olyan év, mikor örömmel vettük az önkéntes 
kertészkedők alapos munkáját. Másik évben hálásak 
voltunk az ajándékba kapott palántákért. Sajnos olyan 
évre is emlékszem, mikor a váróban ráérősen beszélgető 
és a rendelő előtt sétálgató polgárok gúnyos megjegyzé
seket tettek a „fehér köpenyesek” parkrendező munká
jára. Bosszankodtam már azok felett is, akik arra sem 
fordítanak figyelmet, hogy a cigarettacsikket, papírzseb
kendőt és minden egyéb szemetelésre alkalmas tárgyat 
szétszórnak, eldobnak az esetleg éppen felgereblyézett 
területen.

_ Minden év elmúlt, és új időszámítás kezdődött az 
ÖNÁLLÓ Algyő életében. Az önállóság és az önrendelke
zés boldog tudatával teltek a februári hónap meleg 
napjai— senki sem gondolt közben az Egészségház előtti 
területre.

Kié ez a terület? Senkit nem zavar a látvány?
Nincs ez így mindenütt a faluban! Csak az utca 

túloldalát kell figyelni, ahol minden négyzetméter ren
dezett, tiszta. Örömmel tölt el a látvány, ha a Géza 
utcáról a Kastélykert utcára, Jobbra kanyarodok. Ott is 
van olyan diszkért, melynek rendezettsége példa érték 
lehetne a falu összes közterületének. (Mert ugye minden 
közintézmény előtti terület az Önkormányzat fennható
sága alá tartozik?!)

Kis számítást végeztem. Egy orvosi rendelésre egy 
napon közelítőleg 40-50 ember érkezik egy-egy praxis
hoz. A gyermekrendelést, felnőtt háziorvosi ellátást, fo
gászati kezelést, a Gyevi Patika forgalmát is beleértve, ez 
naponta körülbelül 200 („forgalmasabb napokon” akár 
300) fő megjelenését Jelenti az Egészségházban. Egy 
hétre kivetítve ez 1000-1500 fő megjelenése. Matemati
kailag (!) így egy hónap alatt az egész falu lakossága 
megjelenik itt. Más értelemben ez a falu legsűrűbben 
látogatott intézménye (ha nem vesszük figyelembe a 
buszbérlet-vásárlást és a különböző segélyekkel kap
csolatos ügyintézést).

Pszichológusok bebizonyították, hogy a beteg em
berek közérzete nagyban Javítható a környezetük ren
dezettségével — így az orvosi ellátásra történő várakozás 
közben sem közömbös az eléjük táruló látvány.

Arra a következtetésre Jutottam ezen a tavaszon, 
hogy az őszi falevelek nagy részét — mint több éven át 
— praxisom dolgozóival már eltakarítottam, de a tavaszi 
munkával kivárok. Talán történik valami az Egész
ségház előtt az idén, s az utcafront rendezettsége példa 
értékűvé válhat, mintájává a falu fejlődésének, az önren
delkezésnek...

Dr. Tóth Mária 
háziorvos
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Tisztelet a hősöknek!
Nincs nemesb mint ápolni a kényszerű múl

tat. Az utókornak kötelessége beccsel viseltetni az 
emlékek iránt, pláne, ha EMBERRŐL, EMBEREK
RŐL van szó. Ezt teszi most az algyői római kato
likus plébánia és az önkormányzat. Teszi ezt ak
kor, mikor 150 esztendőt kell visszagondolni az 
elmúlt század derekára, a hős de vérbefolytott 
szabadságharcra. Sokunknak 1848 hallatán Pető
fi Jut előbb eszünkbe, a többi áldozat csak később 
jelenik meg agyunk filmszalagán, de megjelennek 
a haza földjét vérükkel áztatott katonák, no meg 
az ARADI 13, bátor vitéz.

Nemes akarattal szívből jövő jó szándékkal 
gondol a község március 15-én a falu egyik szülöt
tére, lakosára, aki megjárta másfélszázados had
színtereket, aki hála a jó Istennek, haza is tért a 
förmedvényből.

Nem tudni csak sejteni lehet, hogy sértetlenül, 
hiszen 95 éves korában 1924-ben engedték őt 
kötélen örök nyugalomra az algyői sír kertben. Ő 
Széli Ambrus. Emlékművén a következő véset áll: 
Itt nyugszanak Széli Ambrus 1848-as honvéd. Élt 
95 évet, meghalt 1924. és neje Laczik Erzsébet. 
Emeltette fia Széli József.

Ez az embermagas műkő emlékjel a teme
tőben volt az enyészetnek ítélve, de a hálás 
utókor m egm entette az örökkévalóságnak. 
Csodálatosan felújítva a templomkertben kap 
méltó helyet, hogy láthassa mindenki, s ez
után itt lesz a zarándokhely évente március 
15-én az európai forradalmakat elindító ma
gyar szabadságharc emléknapján.

Tisztelet a hősöknek.
Ács S. Sándor

A Faluhoz 1998-ra tervezett programjai
Működtetjük a meglévő szakköröket, klubo

kat, feltételeket biztosítunk tanfolyamoknak, más 
intézmények, szervezetek által igényelt progra
moknak.

Gyemekprogramjaink
• Havonta egy alkalommal színházi előadá

sok szervezése óvodások és alsós gyerekek 
számára.

• Heti egyszer, pénteken délután 2 órától a 
napköziseknek, délután 4 órától a faluban 
élő gyerekeknek kézműves foglalkozások 
tartása.

• Társastánc-tanfolyam szervezése 7-14 éves 
korig, a tanfolyam február 7-től indult.

• Néptáncoktatás heti egy alkalommal az óvo
dában, illetve heti 2x45 percben az iskolá
ban. Távolabbi cél egy gyermek néptánc- 
csoport megalakítása, mely ápolná a hagyo
mányokat, és előadásaival színesítheti a fa
lu programjait.

• Heti két alkalommal karate szakkör műkö
dik, Draxler Ferenc vezetésével.

• Május utolsó vasárnapján gyermeknapi 
programok.

• A  nyári szünetben 4 tábort szervezünk a 
gyerekeknek
Június 15-19-ig sporttábor 
június 22-26-ig kézműves tábor 
Június 29.-július 3-ig tánctábor 
július 6-10-ig természetjáró tábor Ásotthal
mon.

Ifjúsági és felnőtt programok
• Nótaest: 1998. március 7.
• Az 1948-as Szabadságharc 150. évfordulója

— március 14. Ehhez kapcsolódóan az Al
győi Móra Ferenc Népszínház avatása, be
mutató előadása.

• Március 15. — Magyar Sajtó Napja — Hír- 
mondó-szerkesztők—Önkormányzat-talál 
kozó.

• Április 7. — Egészségügyi Világnap -  egész
napos program (vérnyomásmérés, szem
vizsgálat).

• Falunapok— 1998. május 1-2-3.
• Környezetvédelmi Világnap — Kirándulás 

szervezése.
• Algyői fiatalokból álló miniszínpad megala

kítása.
• Anna-napi búcsú — A Néptáncfesztivál 

együtteseinek bemutatkozása.
• Algyő napja — október 1.
• Böllérnap.
• Szüreti mulatságok.
• Kiállítások (képzőművészeti, fotó, iparmű

vészeti stb.) rendezése.
• Szépség napja, nemcsak nőknek.
• Ifjúsági és családi előadások szervezése.
• Koncertek, színházi előadások szervezése.
• Sportrendezvények, bemutatók rendezése.
• Iskola alapítványi bálja.
• Sportbál.
• Mikulás bál.
• Falukarácsony.
• Szilveszter.

Molnárné Vlda Zsuzsanna
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Iskolai hírek
Februárban történt

• Budapesti túra
Február 10-én, a síszünet második napján 

reggel 6 órakor indult a busz az izgatott gye
rekekkel és kísérőtanáraikkal a Fehér iskola 
elől. Érdekes programok várták őket Budapes
ten. Először a Planetáriumnál szálltak ki, ahol 
a naprendszerről látak lenyűgöző vetítést, majd 
buszos városnézés után következett a Csodák 
Palotája. Itt sok-sok különös fizikai jelenséget 
figyelhettek meg és próbálhattak ki a gyerekek. 
A Globe Színházban elbűvölték őket a tenger 
óriásai, melyeket robottechnikával varázsoltak 
élővé a kiállítás alkotói. Végül a Hősök terén 
is körülnéztek. Köszönet Kaszab Éva tanárnő
nek a kirándulás szervezéséért!

• Február 1-jétől az 5. osztályosok járnak 
úszni a Termálfürdőbe a tanév végéig.

• 13-ána6/b, 26-án a 6/a osztályosokat vitte 
Iván Zsuzsanna Igazgatónő rendhagyó bio
lógia órára a Vadasparkba.

• A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet vezetője is 
tartott rendhagyó biológia órákat a 6. osz
tályosoknak.

• 19-én a 7. osztályoknak házi vetélkedőt 
szervezett kémiából Almásiné Császár Pi
roska. Öt háromfős csapat versenyzett az 
elsőségért. Először tanítási órákon nem sze
replő kísérleteket végeztek tanult anyagok
kal. Feladatuk a kísérletek megfigyelése, a 
tapasztalatok leírása volt. Számítási felada
tokkal és szakirodalom használatával foly
tatódott a verseny. Az 1. helyezett csapat 
tagjai: Bakos Anikó, Szalma Ágnes, Szele- 
zsán Marianna.

• 23-án a Városi Kémia Versenyen Malustyik 
Gábor 7/a, felkészítette: Almásiné Császár 
Piroska és Kerekes Tímea 8/a, felkészítette: 
Malustyik Mihályné — vettek részt.

• 27-én a Makkosházi Általános Iskolában 
rendezték meg a Zrínyi Ilona matematika 
versenyt. Alsó és felső tagozatosok is indul
tak a versenyben.

• Német szakkör indul Bitó Zoltán vezetésével 
alsó tagozatosoknak.

• A  harmadik osztályos tanulók városi mese
vetélkedőn képviselték iskolánkat. Eredmé
nyesen szerepeltek, dicséret illeti őket. A 
csapat tagjai: Kordás Edina 3/b; Balogh 
Norbert 3/b; Jani Ivett 3/a; Kerekes Brigitta 
3/a; Podonyi Adrienn 3/a; felkészítő: Sza- 
bóné Kálmán Mária.

• 20-án farsangi mulatság volt az alsó tago
zatban. A jelmezes felvonuláson sok ötletes 
jelmezben gyönyörködhettünk. Ezután az 
osztálybulikon táncok, játékok, vetélkedők 
színesítették a délutánt. Köszönjük az al
győi önkormányzat által felajánlott külön- 
díjat. Rendezvényünket a Kosárfonó utcai 
élelmiszerbolt támogatta.

• 25-én házi szaval óversenyt rendeztünk az 
alső tagozatos tanulóknak két korcsoport
ban. Az első és második helyezést elért ta
nulók továbbjutottak a városi versenyre.

Helyezések:
1-2. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Tóth Orsolya 2/a, felkészítő 
tanár: Szebeni Lászlóné
II. helyezett: Bús Renáta l/a, felkészítő ta
nár: Torma Tiborné
III. helyezett: Elekes Klaudia 1/b, felkészítő 
tanár: Ördöghné Pungor Erzsébet 
Kölöndíj: Pósa Erika 1/b, felkészítő tanár: 
Ördöghné Pungor Erzsébet
Szalma Eszter 2/a, felkészítő tanár: Szebe
ni Lászlóné.

3-4. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Herczeg Ágnes 4/b, felkészítő 
tanár: Kériné Bódi Judit
II. helyezett: Kerekes Brigitta 3/a, felkészítő 
tanár: Szabóné Kálmán Mária
III. helyezett: Zombori Barbara 3/b, felké
szítő tanár: Dávidné Nagy Ildikó 
Kölöndíj: Balogh Norbert 3/b, felkészítő ta
nár: Dávidné Nagy Ildikó
Kordás Edina 3/b, felkészítő tanár: Dávid
né Nagy Ildikó.

Szerkesztette:
Berek Ágota

Márciusi program
9-én Fogadóóra a Sárga iskolában 

10-én Közlekedés — gyermeknapi pályázat bekül
dése
10-ig Matematika verseny (alsó tagozat)
Óvónők és leendő első osztályosok meghívása az 
első osztályokba
14-én Kerékpár kupaverseny
15-én 11 órakor Nemzeti ünnep az Országzászló
nál.
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Óvodai hírek
Farsangoltunk
Óvodánkban február 20-án farsangi mulatság 

volt. A  gyerekek a felnőttekkel közösen nagy Izga
lommal készültek a vidám télbúcsúztatóra. Szor
galmasan készítették az álarcokat és a különböző 
farsangi szemüvegeket. A nagyobbak Jelmezbe, 
maskarába öltöztek, így táncolták át a délelőttöt. 
A mini csoportosok megilletődve, kissé félénken 
vettek részt a vigadalomban, hiszen életükben ez 
volt az első óvodái farsang. A nagyok meghívására 
minden csoportba ellátogattak, ahol családias 
hangulatban együtt táncoltak. A gyerekek kipirult 
arca az Ilyenkor megrendezett versenyjátékok iz
galmas hangulatát tükrözte. A győztesek termé
szetesen apróbb ajándékokat is nyertek. Mindenki 
vidáman térhetett haza.

Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves 
szülőknek, hogy a beküldött süteményekkel és 
üdítőkkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Február hónapban megtartott szülőfórum ke
retében a csoportterápiás foglalkozásokon szak
emberek várták az érdeklődő szülők kérdéseit. 
Sajnos az érdekes témák ellenére nagyon kevés 
szülő jelent meg a beszélgetéseken. Szeretnénk ezt 
a kezdeményezést tovább folytatni és reméljük 
sikerül a szülők érdeklődését Jobban felkelteni a 
hasonló rendezvények iránt.

Bai Istvónné

Március hónapban a Széchenyi István Szak- 
középiskola ötödéves hallgatói ellátogatnak óvo
dánkba a Montessori csoportokba, ahol tapasz
talatot szerezhetnek a gyermekközpontú nevelési 
módszerekről.

30Március 11-én 10 órakor gyermekműsoron 
vesznek részt az óvodások a Faluházban.

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket és gyer
mekeket a március 15-én 11 órakor kezdődő ün
nepségre az Országzászlónál, ahol az 1848-as sza
badságharc 150. évfordulójára emlékezünk.

Óvodai beíratás:
1998. április 16., csütörtök 8-17 óráig 

április 17., péntek 8-17 óráig.
A gyermekek beíratásának feltétele, hogy 

1998. december 31-ig betöltse a 3. életévet.
Szükséges okmányok:
• az egyik szülő személyi igazolványa
• a gyermek óvodaérettségét Igazoló orvosi 

Igazolás
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek oltási kiskönyve
• a szülők munkaviszonyáról szóló igazolás

A megújulás programjai 
az algyői templomban

Március 21-én az esti 17 órás szentmisén a 
Tápéi és Algyői Plébánia Képviselő Testülete együtt 
fejezi be a lelki délutánt. Kopasz István plébános 
is itt lesz.

Március 28-án 17 órakor és 29-én 10 órakor 
Lelkigyakorlat, melyet dr. Tatár János hódmezővá
sárhelyi plébános vezet. Erre és minden más alka
lomra szeretettel várjuk mindazokat, akik Isten 
szeretetében megújulni és tovább fejlődni akar
nak.

Vasárnaponként és ünnepeken de. 10-kor, 
hétköznapokon délután 5-kor van szentmise, szer
dán fél 6-kor felnőtteknek, pénteken fél 6-kor ifjú
ságnak van hitmélyítő találkozó. A hitoktatást hét
főnként tartjuk korcsoportonként óvodában, isko
lában, Illetve du. 5-kor a plébánián.

Március 15-én a 10 órai szentmisét 1848 
emlékezésével, utána koszorúzással ünnepeljük.

Köszönjük és továbbra is kérjük az egyházi 
hozzájárulást, melyet a plébánián be lehet fizetni. 
Az adószedő a házakhoz júniustól várható.

Aki felajánlható 1%-át az egyház részére akar
ja felajánlani, a 0011-es számon, Magyar Katoli
kus Egyház (Algyő) megjelöléssel teheti.

A tavaszi megújulás ébresszen lelki megúju
lást mindnyájunkban, hogy több szeretettel szebb 
és boldogabb legyen itt is közöttünk Algyőn az élet.

Lelkipásztori köszöntéssel
Kardos Mihály 

plébános

Megye /. futball sorsolás
Március 8. Sándorfalva-Algyő 

15. Csongrád-Algyő 
22. Algyő-Zákányszék 
29. Csanytelek-Algyő 

Április 5. Algyő-Tisza Új
11. Móraváros-Algyő 
19. Algyő-Mindszent 
25. Kistelek-Algyő 

Május 3. Algyő-Gyálarét
10. Szentesi K.-Algyő 
17. Algyő-Mórahalom 
24. Röszke-Algyő 

Május 30. Tápé-Algyő
Június 7. Algyő-Szőreg

14. Mártély-Algyő 
21. Algyő-Kiszombor
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Könyvtári hírek
További támogatóink: Salamon Andrásné, 

Vldács Mónika, Bal Zsolt, Varga István, Golhovics 
Boglárka, Balázs Csilla, Jani Zoltánné, Balogh 
Imre, Mester Jánosné, Pap Ágnes, Lévai Vivien, 
Nyári Mlhályné. Köszönöm adományaikat.

A rejtvény II. fordulója
1. Faiskolában
— Mit mocorogsz édes fiam, 
gyökerezz már földbe!
Faszeszt Ivott tán a fasor, 
attól Ilyen görbe?
Kezdjünk nótát, szép fahangon, 
rajta: Egy-két-három!
Aki nékem fapofát vág, 
azonnal kirúgom.

Kérdés: Ki a fahangú? Kire mondják, hogy 
fapofát vág? Ml a faszesz?

3x2 = 6 pont
2. Ha a bepótolt betűket felülről lefelé össze

olvasod, egy szólásmondást kapsz.
-ácán
-Ima
-ohóc
-kác
-áska
-akukk
-llat
-uskó

-aláta
-lem
-ókus

-pület 
-uha 

Mit Jelent a szólás?
5 pont

3. Ha bepótolod a hiányzó magánhangzókat 
egy vers kezdősoralt kapod

T.lpr. m.gy.r h. . h.z.l 
.tt .z .d., m.st v.gy s.h.!
R.b.k l.gy.nk v.gy sz.b.d.k?
.z . k.rd.s, v.l.ssz.tok!

Ki a szerző, ml a vers címe?
5 pont

4. Verses rejtvény 
Magában ujjadon látod.
V-vel szomj ellen használod.
T-vel számot, de kicsit ad.
Cs-vel pedig egy madarat.

Melyik ez a szó?
4 pont

Az előző szám megfejtése: 1. sas — sás; Eger
— rege. 2. Berlin. 3. Több megoldása Is van, min
den jó megoldást elfogadok. 4. Gyertyaszentelőtől 
hamvazószerdáig. Busójárás, fánksütés, tuskóhú- 
zás, Batyusbál, kakasütés.

Várom megfejtéseiteket a könyvtárban.

Algyői egyéni sakkbajnokság
1998. február 21-én a Faluházban megtartott 

sakkverseny végeredménye:
1. Braun János;

2. dr. Gonda János;
3. Szabó Mihály.
Továbbra is szeretettel várjuk a sakk Iránt 

érdeklődőket minden szerdán 5 órától a Faluház
ban.

Algyői Sakk Klub

ÁlgyŐi Hírmondó jW

Meghívó
Algyő Község Polgármestere 

tisztelettel meghívja Önt

1998. március Ify-én 17 órára 

az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 
150. éf/forulója,

és a

Móra Ferenc Népszínház
megnyitása alkalmából rendezett ünnepségre 
Gárdonyi Géza „A lámpás” című színművének 

bemutatójára, a Szabadkai és az Algyői 
Móra Ferenc Népszínház közös előadásában.

A^árciws "14—én vendégünk lesz

C s o ó r i  S á n d o r

3ozse-f-.Attila, Kossuth-díjas író, 
a  jM agyarok  V ilágszövetségének  

elnöke.
■Legújabb könyvét — S z á l lá  a lá  pok
lokra — a  könyvtárban meg leket v á 
sárolni, s a z  ünnepségen a  Fa lw káz -  

ban dedikáltatni leket.
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T ) r .  M o l n á r  C M  ária

csecsemő és gyermekszakorvos 
rendelési ideje

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

8-12 óráig 

8-11 óráig 

13-16 óráig 

8-10 óráig 

8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás:

csütörtök 1030-1430 óráig

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dn. Tóih M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 998. MÁRCÍUS hAVi RENdElÉSE

+

02—06-ig 
09—13-ig 
16—20-ig 
23—27-ig 
30—31-ig

0 7 3 ° — 1 2  ó r á i g

1230—17 óráig 
0730—12 óráig 
1230—17 óráig 
0730—12 óráig

+ +

AKE MÉRKŐZÉSEK
Március 15.

Algyő KE-Mlndszent 1400 női 
Algyő KE-Tornádó II. 1530 férfi

Máraus 21.
Algyő KE-Tanárképző 1400 férfi

Március 22.
Algyő KE-SZDKSE l l 00 női

Március 28.
Algyő KE-Zákányszék 1400 női 
Algyő KE-Dugonics DSK 1530 férfi

Április 4.
Algyő KE-Sándorfalva 1400 női 
Algyő KE-Sándorfalva 1530 férfi

A mérkőzéseket 
az Olajos pályán rendezzük.

r
Háziorvosok március hatfi 

rendelési ideje

Március 2—06-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Március 9— 13-ig
8— 1230 óráig: dr. ősi Ibolya 

13—  1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Március 16—20-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

Március 23—27-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13—  1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Március 30—31-ig
8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

J
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Beszélgetés Török Bandi bácsival 
a halászatról

RIPORTEREK:
Bakos Edit és
Süli Zakar Éva 6/a osztályos tanulók

• Bandi bácsi mióta él itt Algyőn?
— Itt születtem, és az őseim is itt éltek.
• Kitől tanulta a halászmesterséget?
— Én az apámtól, Ő pedig a nagyapámtól.
• És mikor kezdte el csinálni?
— Majdnem úgy néz ki, hogy szinte hamarabb 

tanultam meg evezni, mint járni. Egyedüli gyerek
ként, ha az idő engedte, engem is vittek a Tiszára. 
Eleinte madzaggal kötöttek a csónakhoz, hogyha 
kiesek, vissza tudjanak húzni.

• A tanulást mennyire szeretteBandibácsi?
— A tanulással eléggé hadilábon álltam, ha 

lehetett, akkor inkább a Tiszára mentem. Ötödik 
osztályig jártam iskolába, akkor közbejött a hábo
rú. Később elvégeztem ugyan, de estin a nyolc 
osztályt. Akkor már nős voltam, mikor újra ráad
tam a fejem a tanulásra.

• Mekkora volt a legnagyobb hal, amit 
k{fogott?

— Kettő is volt, amit egyedül fogtam, két 57 
kg-os harcsa.

• Bandi bácsi került-e már veszélybe?
— A víz felett az ember mindig veszélyben van. 

A ladik az csak egy méter széles, nem sokat lehet 
tévedni, aztán ha mellé lép az ember, hamar a 
vízben találja magát.

• Saját maguk készítik  el a szer
számaikat, vagy úgy veszik?

— A hálókat mi készítjük, bár most már van
nak géppel kötött hálók, a formáját, alakját ml 
adjuk meg. Ha összekeverjük tíz halász szer
számát, még ha látszatra teljesen egyformák is, 
ránézésből mind ki tudja válogatni a magáét. Min
denki belevisz egy kis egyéni elképzelést, és arról 
meg lehet különböztetni az olyannak, aki ért is 
hozzá.

• Mesélne nekünk arról, hogyan és mivel 
halásztak?

— Legtöbbet varsával, de használunk különböző 
hálókat is. Minden halfajtának megvan a maga szer
száma, amivel legkönnyebben lehet fogni.

• Nagyobb csoportban, vagy egyedül halá
szott Bandi bácsi?

— Itt a Tiszán többnyire egyedül, vagy egy 
társsal összefogva, de vannak olyan szerszámok, 
nagyobb hálók, amihez több ember kell, ezekkel 
csoportosan halásztunk.

• Mekkora területen halásztak Bandi bá
csiék?

— A Tiszát fölosztották egymás közt a halász
szövetkezetek. A mi területünk a Jugoszláv határ
tól Csongrád fölöttig tart. Ezen belül az egyes 
halászoknak megvan a saját területe. Mi a fiammal 
három és fél folyamkilométeren halászunk.

• Vannak-e fiatalok, akik továbbviszik ezt 
a mesterséget?

— Itt Algyőn már csak négy fiatal halász van. 
Amikor még én kezdtem voltunk vagy huszonné
gyen, huszonhatan, most már csak négyen van
nak. Ők sem igazán kezdők, mind családos ember, 
köztük az egyik az én fiam.

• Nők űzik-e ezt afoglalkozást? Szoktak-e 
a nők horgászni?

— A horgászok, és a halászok között nagy a 
különbség, mert a horgász szórakozásból megy a 
vízre, a halásznak pedig ez a kenyere, ebből él. A 
szövetkezetnél volt nő, de ők a férjükkel együtt 
halásztak, kimondottan egyedülálló női halász 
ezen a szegedi területen nem volt.

• Nagyon a szívéhez nőt a halászmester
ség, vagy csak kenyérkereső foglalko
zás volt ez Bandi bácsinak?

— Én ebbe belenevelődtem, szerettem, most 
is szeretem, azért járok le nyugdíjasként is a T i - . 
szára.

• Köszönjük Bandi bácsi az érdekes be
szélgetést.

A fodrász házhoz meqy 
••

Válassza On is ezt ^  _̂_ ^
a kényelmes 

megoldást! T I
Női, férfi, gyermek \V  
és alkalmi frizurák v

készítését vállalom otthonában.
Rendelje meg frizuráját egy 

nappal előbb telefonon, 268-514, 
vagy személyesen 

a Kócsag utca 10. szám alatt.

Belovainé Bakos Erika



iyyS. március i-jén 
nyit a

VIRÁGÜZLET
a temetőnél

• Koszorú

• Sírcsokor

• Alkalmi csokor

I I  készítését és díszcsomagolást vállalok.

W Ő W & P R X  
szálas és cserepes virágok 

nagy választékban kaphatók.
NyÍTVA TARTÁS

IhétPőtőI pÉNTEkiq:

dE: 7-11 ÓRÁiq; du: 1 5-1 7 ÓRÁiq
SZOIVibAT, VASÁRNAp: dE: 7-11 ÓRÁiq

Tisztelt Hölgyeim! /l\ 
} Március az Önök hónapja! I

Minden, márciusban megrendelt 
ékszerjavításra 

10% engedményt adok!
Várom megrendeléseiket

Tisztelettel:
Szilágyi P. Imre

ékszerész 
Vadvirág u. 33. 

Nyitva: 
hétfő és csütörtök 

10-18 óráig

// //

SIRKO, MUKO 
KÉSZÍTÉSE

» Sírtisztítás 

» Sírkiemelés 

» Betűvésés 

tavalyi áron megrendelhető! 

Érdeklődni: 
06-62-419-775 
számon lehet.

TÜZELŐ KEDVEZMENYES 
ÁRON

A HAFNER Fafeldolgozó Kft. tüzelésre 
és egyéb célra alkalmas ipari fahulladé

kot kínál megvételre.
» darabolt tűzifa 400,- Ft/q
» kötegelt hulladék 

(90-130 cm hossz) 250,- Ft/q 
» széldeszka, penge hulladék 

(90-250 cm) 350,- Ft/q
A fenti árak az ÁFA-t is tartalmazzák. 

Kiszállítást billenős járművel vállalunk 
20- q és ettől nagyobb tétel esetén 

Algyő területére 100,- Ft/q egységáron. 
Felvilágosítással szolgálunk 

a 314-555 telefonszámon 6 0—1430-ig 
munkanaponkon.

Telephely: Szeged, Felső Tisza-part 33. 
(teherporta)

MÁRCIUS
WNWMWWWSWi



A CSISZÁR Autósiskola
• segédmotor
• motorkerékpár
• személygépkocsi-vezetői

tanfolyamot indít az Algyői Faluházban 
1998. március 17-én 18 órakor. 

Részletfizetés! Tájékoztatás, jelentkezés márci
us 17-én a Falu házban, vagy az Autósiskolánál 

a 62/444-y70-es telefonon.
Nyitva 8 -I6  óráig, 

kedden és csütörtökön 18 óráig.

Értesítem kedves betegeimet, 
i hogy magánrendelésemet 1998. január 6-tól t 
I a Bartók Béla u. 76 .1. emelet alatt folytatom, i 

Rendelési idő:
| kedden és csütörtökön 16-18 óráig. j 

Bejelentkezés: 06-20-650-997

dr. Szíjártó Márta 
fogszakorvos

Algyői, kétszobás, igényesen felújított 
panellakás (telefonos, reluxás, vízórás) 

eladó.
Irányár: 2 000 000 Ft. 

Érdeklődni: 268-094-es telefonon lehet.

Kedves régi és új Vásárlóink!
Értesítjük Önöket, hogy a Téglás u. 65. szám 

alatti Ajándék- és papírbolt választékát bővítet
tük ruházat-aprócikk áruval, folyamatos, igény 
szerinti feltöltéssel. Vállalunk továbbá ruhajaví
tást és építőipari javító, karbantartó munkákat. 
Várjuk tisztelt vásárlóinkat és megrendelőinket.

Samu Sándomé
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j/ IDA Virágüzlet 
nőnapi ajánlata

szálas és cserepes virágok 
száraz és selyemvirág-csokrok 
előrendelésre is kapható.

Nőnapi nyitva tartás:
8 - t8 óráig, vasárnap is.

TLbben az évben az eljegyzési 
és menyasszonyi virágrendelésre 

20% kedvezményt adunk! 
VÁsÁRhElyi u. 21. - teL: 267^297  

NyÍTVA t a r t á s :

H-P: 8-18,
M  Szó: 8-12, V: 9-12 L
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A F a L u Iiá z  á I t a I  m E q h íR d e te t t

p ÍN q p O N q V E R S E N y  E R E d M É N y E :

EGYÉNI
1. Benyák Istvánná
2. Koritár Zoltán
3. Kresák András

PÁROS
1. Benyák István—Kresák András
2. Benyák Istvánná—Kresák József
3. Bakos Ede—Koritár Zoltán

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József * Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

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

Készült: a cttKbz KFC. Nyomdájában, 800 példányban.

MÁRCIUS ,,


