
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Felavatták az első magyar 
községi színházat

Lássuk, ki mit tesz a nemzet asztalára? Erre is 
gondoltam, mikor véletlenül szervezőjévé váltam az 
algyői Móra Ferenc Népszínháznak. A szabadságharc 
és Petőfi, Madách közös évfordulójának tiszteletére 
adták át nemrég az első magyar községi állandó 
színházat. Nagy szó, nagy ünnepség és a társulat 
részéről Is számottevő vállalkozás, ha a színház cél
kitűzéseit és az abból eredő mindennapi feladatokat 
nézzük.

Igen, valós igény hívta életre a Népszínházát, ám 
azt az igényt valakiknek észre kellett venniük. A 
Vajdaságban, a Bácskában, aztán az erdélyi szór
ványmagyarság körében, nem Is beszélve a kárpátal
jai magyarság lgeszomjáról, a felvidék egyre Inkább 
megnyomorított magyarságának szükségleteiről lé
vén szó, fölvetődött egy tájoló, állandóan a vidéket, a 
szórványt Istápoló színitársulat létrehozása.

Kátó Sándor szegedi színmvész sürgette, raj
zolta körbe a lehetőségeket, Illesztette azokat az 
Igényekhez, és mellé állott a szegedi Ötágú Síp 
Kulturális Egyesület.

Ml, akik jártuk a Délvidéket a Szabadkai Nép
színházzal vagy csak úgy magunkban, Jól láttuk, 
hogy a magyarság veszendőbe menő itteni — és 
másutti — elemeinek nagyobb szüksége van a 
magyar szóra, könyvre, folyóiratokra, mint bármi
re. A  kenyér csak kikerül valahogy, de az anyanyel
vi szó, az tiltva van....

Algyő polgármestere, dr. Piri József karolta 
föl az ügyet. Ők már letettek valamit a közösség 
asztalára, megépítettek egy csodálatos faluházat, 
háromszáz személyt is befogadó színházteremmel
— miért ne lehetne gazdája Algyő az első magyar 
községi színháznak?!

Valamit letenni a nemzet asztalára. A község 
lakossága egyetértett az elképzeléssel, valamelyes

büszkeséggel is, hiszen színháztulajdonosnak lenni 
nemcsak rang, hanem sikerélmény is, a gondok 
mellett. Az anyagiakat vállalta a polgármesteri hiva
tal. Tudnunk kell, és ez nem is mellékes, hogy idén 
szakadt el Algyő Szegedtől, így a területén működő 
gázüzem révén Jelentősebb önkormányzati bevétellel 
rendelkeznek, mint nálunk általában a községek.

És itt szóljunk végül a Móra Ferenc Népszínház 
célkitűzéseiről. Olyan darabokkal látogatni a hazai és 
határon túli rászoruló kis településeket, melyek közel 
állanak erkölcsi, szellemi mondandójukkal a nézők
höz. A diszkó, az ultraavantgárd, a posztmodern 
színház és szellem elvégzi a maga romboló munkáját 
a sznobok nézőterein. A Népszínház nem „megreked
ni” akar közönségével együtt a népszínművek szint
jén, de együtt lélegzeni, együtt gondolkodni, egy 
arasszal a valóságos fű fölött szárnyalni a színházat 
tán sosem látott magyar falvak lakóival.

Hivatás ez, felelősség a javából.
Nemzeti ünnepünk előestéjén vette át a közön

ség az új színházat, Csoóri Sándor író és Bíró 
Zoltán irodalomtörténész beszélt az ünnepi alka
lomból. Délután megnyílt ugyanott Palotás Mária 
festőművész kiállítása. Este bemutatták telt ház 
előtt Gárdonyi Géza Lámpás című színművét, 
hatalmas sikerrel.

Nem elég csak emlékezni a szabadságharcra, 
naponta lehet tenni valamit a szellem szabadulá
sáért, az eluralkodó nyugati tévésorozatok véres, 
lőporszagú világából való kitörésért. És hálás fel
adat az algyői társulat vállalkozása, bizonyság volt 
erre az új intézmény fogadtatása is. Az Ötágú Síp 
a határokon túlról hozott az ünnepségre népvise
letbe öltözött fiatalokat, legyen együtt vélük a nem
zet a nemzeti és algyői ünnepen.

Ha pusztaszer nemzeti zarándokhely, akkor 
Algyő lehet ezután csöppnyi jelkép is a maga kez
deményezésével: tudni (is) kell Jól szeretni a hazát.

Kenyeret, virágot tenni az ünnepi asztalra.
(Pest megyei Hírlapból ollóztuk)
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„Az emberek nem plakátokra Vágynak*. . "

Botka újabb négy évre készüt

Algyő országgyűlési képviselője, dr. Botka 
László négy évvel ezelőtt a legfiatalabb szená
torként került be a parlamentbe. Kovács külügy
miniszter kérésére a külügyi bizottságban vállalt 
munkát, és külügyesként beutazta a világot, 
miközben — ezt állítja — mindig szem előtt 
tartotta választókerületének ügyeit. Azt vallja, 
hogy kerületének ügyeiben hamarosan nem 
csak Budapesten, hanem Brüsszelben is lobbiz
ni kell. Azt sem titkolta, hogy nem akar kam
pányt folytatni, mivel odafönn a kampányidő
szak alatt bírálják el az algyői csatornaépítési 
pályázatot, inkább lobbizik.

❖  Amikor legutóbb találkoztunk, arról szólt, 
hogy 1994-ben megválasztásakor nem tud
ta pontosan, mert nem látott követendő pél
dát arra, hogyan is kell egy egyéni körzet
ben megválasztott képviselőnek a közösség 
érdekében politizálnia. Hogyan tekint 
vissza ez elmúlt időszakra, és hogyan érté
keli a kormány és a parlament munkáját?

— Akkoriban nagyon kritikus voltam, és ma 
is az vagyok. Akkor, 1994-ben úgy éreztem, hogy 
az ország rossz irányban halad, az úri világot 
visszahozni nem lehet. Ma azonban, úgy vélem, 
jó irányban haladunk. Néhány év alatt ki tud
tunk törni az adósságcsapdából, és egy megala
pozott, hosszú távú gazdasági fejlődés Indult el. 
A külvilág ma már nem egy gondokkal küszködő 
országnak, hanem Közép-Európa egyik stabili
zációs tényezőjének tartja Magyarországot. Ez 
többek között a higgadt jó szomszédi politikának 
Is köszönhető, mely a magyar érdekeket nem 
harsánya, hanem a harsányságnál jóval hatéko
nyabb, csendes diplomáciai eszközökkel képvi
selte. Félreértés ne essék: tisztában vagyok az
zal, hogy sok gondunk van, a megélhetési ne
hézségtől a helyenként rossz közbiztonságig. 
Ezekre a bajokra azonban nincs egyik napról a 
másikra ható csodaszer, a valódi, hosszú távú 
megoldást az évi 6-7 százalékos gazdasági növe
kedés hozhatja meg.

❖  Az ország legfiatalabb képviselője volt 
1994-ben. Voltak-e személyes sikerei?

— Kovács László külügyminiszter felkérésé
re a külügyi bizottságban vállaltam szerepet, 
parlamenti munkám egyik része tehát a külügy

szakterületén zajlott. Több nemzetközi konfe
rencián vettem részt, Afrikától Skandináviáig. 
Külügyesként azt vallom, hogy érdekeinket csak 
úgy tudjuk majd hatékonyan képviselni a NA- 
TO-ban és az Európai Unióban, ha már most 
megtanuljuk a fejlett világban élők gondolkodá
sát. Ugyankkor a parlamentben nem törekedtem 
a harsány szereplésre, hiszen — erre hamar 
rájöttem — a lobbizás, a Jó liáLlérmunka, egy- 
egy ügy kijárása a minisztériumokban sokkal 
jobban szolgálja választókerületem érdekeit, 
mint a napirend előtti hozzászólás

❖  Hogy érzi, milyen a kapcsolata az algyői
ekkel?

— Öt önkormányzat tartozik a választókör
zetembe, és egy község számomra nem a képvi- 
selő-testületet jelenti, hanem azt a közösséget, 
mely pontosan tudja — jobban, mint én — hogy 
mire, milyen fejlesztésekre van szüksége. Az én 
feladatom — az ő boldogulásuk érdekében — a 
pontos információadás és a lobbizás. A jövőben 
pedig az is a feladataim közé tartozik, hogy az 
itt megfogalmazott igények ne csak Budapesten, 
hanem Brüsszelben Is megjelenjenek.

❖  Hogyan gondol vissza a falu önállósodásá
nak folyamatára?

— Ez fontos Időszak volt Algyő életében, 
hiszen az itt élők úgy döntöttek, hogy önálló 
községként akarják tovább működtetni a falut, 
és ez a képviselő szerepét is megváltoztatta, 
hiszen korábban Algyő ügyelt csak Szegeden 
keresztül tudtam intézni. Azt hiszem, Jól együtt 
tudtunk működni a különválás idején, és két 
olyan eredményünk is van, melyeket már önál
lóként tudtunk elérni. Az egyik a méregtelep 
ügye volt, a másik pedig a negyvenhetes út 
kivilágított csomópontja, melynek ügyében Piri 
polgármester úrral együtt mentünk fel a minisz
tériumba, együtt intézkedtünk. Most az egyik 
legfontosabb algyői ügy a csatornaépítés, mely
hez ötszázmillió forintos állami támogatást igé
nyel a község. Az, hogy a pályázatot sikeresen 
bírálják-e el, a következő hónapokban dől el. 
Már eddig is nagyon sok találkozón próbáltuk 
meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy ez a 
beruházás a község életében rendkívül fontos, 
többek között Baja Ferenc környezetvédelmi és 
területfejlesztési miniszter is ez ügyben látoga
tott el Algyőre.
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❖  Azt már tudjuk, hogy indul a következő vá
lasztáson is. Milyen érzéssel?

— Engem nem a pozíció motivál, hanem a 
feladat: úgy látom, sok a tennivaló, és érzem, 
hogy eddig megszerzett tapasztalataim jó szolgá
latot tehetnek. Az biztos: mi már — én, és az 
algyőiek — ismerjük egymást.

❖  Milyen kampányra készül?
— Én nem fogok kampányt folytatni. Két 

okból. Egyrészt, a kampányidőszak alatt sok 
ügy végére kerül pont, most kell tehát lobbizni. 
Például az algyői csatornaépítési pályázatot is 
ebben az Időszakban fogják elbírálni. Nem fo
gom tehát a választókörzetemet plakátokkal, 
szórólapokkal elárasztani, mert nem hiszem, 
hogy az emberek erre vágjalak. Remélem, hogy 
a kampányidőszak személyeskedés, botrány nél
kül ér véget. Én azt tapasztaltam, hogy a kap
csolatban, melyet Algyővel kiépítettem, nem szá
mít, hogy kinek milyen a pártállása, az számít, 
hogy hogyan tudunk együttműködni, és hogyan 
tudunk hozzátenni valamit a község fejlődésé
hez.

B. A.

A nyugdíjasok feladták a leckét..

Az Algyői Hírmondó márciusi számában pró
báltam felmérni a község közterületeinek állapo
tát. Különösen kiemeltem az Egészségház környe
zetét, mely a közterületeinek állapotát. Különösen 
kiemeltem az Egészségház környezetét, mely a 
közterületek közül s leglátogatottabb mindenki 
szerint. Ez az a terület, mely annak az intézmény
nek a környezete, mely mostoha gyermeke a kor
mánynak, az önkormányzatoknak és véget nem 
érő beszédtéma a politikusoknak is. Vannak tör
vények, melyek megpróbálják körülírni, hogy ki 
köteles gondoskodni az egészségügy működőké
pességéről, kinek a feladata a közterületek karban
tartása — de most újfent a jóérzés, a szépérzék 
győzött.

Az algyői Egészségházban működő szolgál
tatók (felnőtt háziorvosi rendelések, gyermek 
háziorvosi rendelés, terhes tanácsadás, cse
csemő tanácsadás, gyógyszertár, fogászati 
szakrendelés) és a szolgálati lakásokat igénybe 
vevők, bizonyos értelemben csak bérlői az 
épület számukra biztosított részeinek. Ennek 
a komplexumnak — legjobb tudomásom sze

rint — nincs udvarosa vagy más néven gond
noka. Ha lenne, nyilván az ő feladata lenne 
ezen közterület gondozása, rendben tartása...

A közterület helyzetével foglalkozó cikkem 
megjelenésének napján csodát láttam, a rendelés 
megkezdése előtt. A NYUGDÍJASOK ISMÉT FEL
ADTÁK A LECKÉT! Hatan-nyolcan igen szervezet
ten szorgoskodtak az Egészségházat körülvevő 
közterület minden szegletében. A kitermelt szeme
tet azonnal pótkocsis munkagéppel elszállították. 
Megmetszették a rózsákat, a fagyait, felásták a 
virágágyást, kigereblyézték az árkokat. A lélegzet
hez Jutott nárciszok gyönyörű virágáradattal máris 
meghálálták a gondos munkát.

Én csak ezzel a pár sorral tudom megkö
szönni — és mindenki tudomására hozni — 
ezt a látványos tavaszi takarítást az Egész
ségház körül.

Kérem vigyázzunk erre az értékre! Ne ron
dítsuk el szeméttel, ezt a valóban több szem
pontból is értékes eredményt.

Dr. Tóth Mária
háziorvos

□  □  □  □  □

Dr. Tóth Mária doktornőhöz csatlakozva sze
retnénk megköszönni a NYUGDÍJASOKNAK, hogy 
az Egészségház környéke kezeik nyomán így meg
szépült. Nincs más dolgunk, mindenkinek, mint 
vigyázni rá. Győzzön bennünk is a Jóérzés, mint 
ahogyan őket is bizonyára ez motiválta.

Gyermekrendelő dolgozói

□ □ □ □ □

1998. március 9-én az Egészségház és Fa
luház környékének takarításában résztvevő 
nyugdíjas klubtagok névsora:

HEGEDŰS MIHÁLY, HEGEDŰS MI- 
HÁLYNÉ, ÁKIM ISTVÁN, KOCSIS FERENC- 
NÉ, MOLNÁR PÉTER, KOVÁCS MIHÁLY, 
BAKOSNÉ FEKETE MARJA.

Az összegyűjtött szemét elszállítását sa
ját teherkocsijával ifj. HEGEDŰS MIHÁLY és 
CZIROK IMRE végezte.

A Faluház vezetője is köszönetét 
mond a nyugdíjasoknak munkájukért!



A rosszindulatú daganatokról

A magyar lakosság tartós egészségromlása 
évek óta ismert. A kiváltó tényezők sokrétűek, az 
okok évtizedekre vezethetők vissza: társadalmi 
környezetünkben és életmódunkban rejlenek.

A rosszindulatú daganatos megbetegedések 
okozta halálozás jelentős helyet foglal el ebben a 
láncolatban. A szív- és keringési rendszer megbe
tegedései mögött mindjárt a második helyen áll.

Az öt vezető daganatlokalizáció:
Férfiaknál: légcső-, hörgő-, tüdőrák 30,G% 

vastag-, végbélrák 12,3% gyomorrák 9,9% prosta- 
tarák 7,1% ajak-, szájüreg-, garatrák 5,7%.

Nőknél: emlőrák 15,8% vastag- végbélrák 
15,5% légcső-, hörgő-, tüdőrák 10,9% gyomorrák 
8,6% méhrák 8,2%.

Az évi rákhalálozási görbe az elmúlt 25 év 
során jelentős emelkedést mutatott, a férfiaknál 
85%-os, míg a nőknél 59%-os növekedéssel.

Az „elsődleges megelőzés” — a rákkeltő anya
gok távoltartása, a helyes életmód kialakítása len
ne a legfontosabb, ez azonban rendküül bonyolult 
feladat, mivel magába foglalja a környezeti ártal
mak jelentős csökkentését, életmódbeli szokása
ink megváltoztatását. Ezen a területen túl nagy az 
elmaradás.

A „másodlagos megelőzés” a lehetséges szűré
si technikák következetes alkalmazása feltétlenül 
növelné a daganatellenes küzdelem eredményes
ségét.

Ezért fontos és elkerülhetetlen tehát a tünet
mentes népesség bizonyos életkorú csoportjainak

szűrése, Hl. a tünetekkel már rendelkező egyedei- 
nek korai felkutatása, a daganat minél koraibb 
stádiumban történő felismerése.

Ehhez azonban az kell, hogy az emberek élje
nek és éljünk is ezzel a lehetőséggel.

Forrás: Háziorvosi Szemle.

Dr. Molnár Mária
gyermekorvos

PÁLYÁZAT

Algyő község képviselő-testillete pályáza
tot hirdet azon civil szervezetek, egyesületek, 
alapítványok részére, akik Algyő területén fejtik ki 
tevékenységüket.

A pályázat célja: támogatni azokat a közös
ségeket, akik a ’98-as évben olyan feladatokat, 
célokat tűztek ki melyek megoldását önerőből nem 
képesek kivitelezni. A pályázat elbírálásánál figye
lembe vesszük az eddigi tevékenységet, a taglét
számot és a feladat megjelölésének realitását.

A pályázatban szerepeljen: szervezet eddigi 
működésének rövid leírása, a pályázati cél megfo
galmazása.

Melléklet: költségvetés készítése az igényelt 
összeg felhasználásáról.

A pályázat beadásának határideje: 1998. áp
rilis 20.

A pályázat beküldési címe: Algyő Község Pol
gármesteri Hivatal, Algyő, Kastélykert u. 40.

A pályázatok értékelését a május Hírmondó
ban hozzuk nyilvánosságra.

Májusban 10 CVCS a Piac téri táp-terménybolt! 
1998. április 7-től május 30-ig minden kedves vásárlónk

— aki 5000 Ft felett vásárol —
SORSJEGYET KAP, 

amely részt vesz a május 30-án tartandó sorsoláson.
1 . díj: MTB kERÉkpÁR 
2. díj: 44 r é s z e s  á ik á s z lE T

5. díj: 24 r é s z e s  e v ő EszközkÉszI e t  

és még sok értékes nyeremény 
SORSOLÁS: május 30-án, szombaton 12 órakor 
A nyeremények megtekinthetők a Piac téri tápboltban.
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Önkormányzati hírek

Atgyő Község Képviselő-testületének 
7/1998. (II. 2 7 .) Kt Sz. rendelete 

a Köztisztaságrőt
Algyő Község Képvlselő-testülete az 1990. évi 

LXV. 16. § (1) bekezdésében és az 1995. évi XLII. 
Törvény 46. § (1) c) bekezdésében, valamint az 
1995. évi XLII. Törvényben biztosított jogkörében 
a köztisztasági feladatuk ellátásáról, illetve az 
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM sz. együttes rendelet 
végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

l §
Algyő Község területén a köztisztasági szolgál

tatás megszervezéséről és ellenőrzéséről a Polgár- 
mesteri Hivatla gondoskodik. Területi hatály: Al
győ Község közigazgatási területe, ezen belül szer
vezett hulladékgyűjtés és szállítás a belterületen. 
Személyi hatály: Természetes személyekre, jogi 
személyekre, Jogi személyiség nélküki gazdasági 
társaságokra, valamint ezek társulásaira.

2. §
/1 / A beépítetlen, Illetve használaton kívüli 

ingatlanokat elhanyagolt — gazdátlan — területe
ket, szemétlerakó-helyeket stb. a Polgármesteri 
Hivatal köteles folyamatosan felderíteni, a tiszta
ság helyreállítására a tulajdonost, kezelőt felszólí
tani, ennek eredménytelensége esetén eljárni.

121 A Polgármesteri Hivatal az (1) bekezdés
ben felsorolt területek rendbetételére köteles intéz
kedni.

3. §
/1 / Amennyiben a tulajdonos, használó a reá 

háruló kötelezettségek (ház és járda tisztán tartá
sa) ellátására más személlyel, szervvel megállapo
dást kötött, ezen kötelezettségek elmulasztása ese
tén a tulajdonos, használó a megbízottal együtte
sen felelős.

4  £
A közterület szervezett, rendszeres tisztán tar

tásáról és az ott keletkezett települési szilárd hul
ladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a ren
delet 6. §-ának kivételével a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodik a megbízott szolgáltató által.

a) Az autóbusz-megállóhelyek tisztán tartásá
tól az ott keletkezett hulladék összegyűjtéséről és 
elszállításáról.

b) Az utcai hulladékgyűjtő tartályok felállítá
sáról, rendszeres ürítéséről, tisztán tartásáról, fer
tőtlenítéséről.

c) A parkok, valamint ezeken keresztül vezető 
gyalogjárdák, sétányok tisztán tartásáról, síkos
ság mentesítéséről, a keletkező hulladék össze
gyűjtéséről, elszállításáról.

/2/ Algyő közigazgatási területéhez tartozó 
külterületi ingatlanok tulajdonosai, használói kö
telesek az ingatlanon keletkező szilárd hulladék
nak a kijelölt gyűjtőhelyre (hulladékudvarra) tör
ténő elszállításáról gondoskodni.

5. $
/1 / Bűzös anyagokat csak légmentesen elzárt 

tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű Járművel sza
bad szállítani.

/2/ Ha a közterületen szállított anyaggal a 
közterület szennyeződik, a szennyeződést előidéző 
köteles azonnal gondoskodni a szennyeződés eltá
volításáról.

6. §
/1 / A szervezett hulladékszállítás igénybevé

tele kötelező az 1995. évi XLII. törvény alapján.
121 A szemétszállítás igénybevételéért az in

gatlan tulajdonosai, használói havonta 529,- Ft 
díjat kötelesek közvetlenül a Szolgáltatónak fizet
ni, amely összeg a 12%-os ÁFÁ-t is tartalmazza.

131 50%-ban mentesülnek a díjfizetés alól 
azok az ingatlantulajdonosok, vagy használók, 
akik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az 
egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a min
denkori öregségi nyugdíj másfélszeresét, lakó-, il
letve tartózkodási helye másnak ugyanezen a lak
címen nincsen.

A díjkedvezményt a fél kérelmére az Ön- 
kormányzat Igazolása alapján a Szolgáltató ál
lapítja meg a korhatár betöltését követő hó 15. 
napjáig benyújtott kérelem esetén a folyó hó 
első napjától.

14/ A kedvezmény miatt a kieső összeg egyen
lő arányban az Önkormányzatot és a szolgáltatót 
terheli.

/5/ A vállalkozó a szervezet szemétszállítást 
zsákos, kukás vagy konténeres formában biztosít
ja az általa meghatározott és előre meghirdetett 
napon a megrendelő által választott formában, de 
legalább hetente egy alkalommal.

7. §
111 Pa Ingatlanok tulajdonosai, használói kö

telesek
a) az Ingatlant övező valamennyi járdasza

kaszt, előkertet, a Járdák melletti zöldsávot folya
matosan tisztán tartani (tisztítani, hó- és síkosság
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mentesíteni, pormentesíteni, vízteleníteni, kaszál
ni, gyomtalanítani).

b) az ingatlan utcai határától a burkolatiéin 
utat a középvonalig (közterület) tisztán és jó kar
ban tartani (burkolt út esetén a burkolat széléig), 
a telke előtti nyílt árkot, folyókát, a telkére vezető 
jármű- és gyalogbejárót.

c) az Ingatlan és közút közötti részen a fák, 
bokrok, sövények nyesését, ápolását rendszeresen 
úgy elvégezni, hogy a járdán, a fasorban és az úton 
a gyalogos- és járműközlekedést ne zavarja, az 
elektromos légvezetékhez ne érhessenek.

/2/ A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhe
lyek, üzletek kötelesek a bejárat előtt cigarettavég 
gyűjtésére alkalmas esztétikus tárolóedényt elhe
lyezni, azok ürítéséről, folyamatos tisztán tartásá
ról gondoskodni.

/3/ Az utca és egyéb árusítóhelyek (bódék, 
pavilonok, pecsenyesütők stb.) használói kötele
sek az árusításra kijelölt hely körül 10 m-es terü- 
letsávot tisztán tartani. Az árusításból keletkező 
hulladék gyűjtésére köteles megfelelő zárható 
edényt kihelyezni és annak saját költségén történő 
elszállításéiról, ürítéséről, tisztán tartásáról gon
doskodni.

/4/ A szemétgyűjtő edények tisztítása, fertőtle
nítése, karban tartása, pótlása a tulajdonost terheli.

8. §
/1 / A rendelet 7. -ában meghatározott járdák 

sóval történő síktalanítása tilos! Síktalanításhoz 
felhasználható anyagok: fűrészpor, homok, kis 
szemcséjű salak, kőpor. A szóróanyag beszerzésé
ről a tisztításra kötelezett gondoskodik.

121A Járdáról ahavat, ha szükséges, naponta 
többször is hóesés után azonnal, de legkésőbb 
reggel 7 óráig el kell takarítani.

9. §
/1 / A települési szilárd hulladék elhelyezésére 

szolgáló hulladékudvar fenntartásáról és üzemel
tetéséről az Önkormányzat által megbízott szolgál
tató gondoskodik.

121 A hulladékudvar használatának rendjét, 
valamint a tilalmakat tartalmazó táblákat a hulla
dékudvarban feltűnő helyen ki kell függeszteni.

/3/ Magánszemélyek a tulajdonukban, hasz
nálatukban lévő ingatlanon keletkezett hulladékot 
díjtalanul szállíthatják a hulladékudvarba.

/4/ A kijelölt hulladékudvaron kívül szemét 
lerakása tilos!

10. §
/!/ Ez a rendelet az 1/1986. (II. 21.) ÉVM- 

EüM sz. együttes rendelettel együtt érvényes.
121 Aki e rendelet rendelkezéseiben foglalta

kat megszegi, az egyes szabálysértésekről szóló, 
többszörösen módosított 1/1968. (IV. 14.) Korm. 
Sz. rendelet 71. §-ában rögzített köztisztaság-sza
bálysértést valósítja meg és 10000,- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

A fentiek alapján tettenérés esetén a szabály- 
sértés elkövetőjével szemben helyszíni bírság is 
kiszabható.

11. §
/1 / E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
MegalkuLla. Algyő Község Kfipvlselő-testülete 

1998. február 27. Napján tartott ülésén. Kihirdetve 
Algyő Község Képviselő-testületének Közlönyében.

□  □  □  □  □

Tavaszi LOMTALANÍTÁS időpontja 
1998. április 18- 2 hig. 
(Elszállítás: 20- 21 -én)

Kijelölt gyűjtőhelyek: Kastély
kert u. 54. sz. (bolt előtt), Piac tér, 
Téglás u.— Szőlő u. sarok, Bartók 
Béla u. (ABC-vel szemben), Ladik u. 
(sportpálya).

• M M * ............................... M I I #
|  MEGHÍVÓ §
Q Az FKGP algyői alapszervezete szere- 0
0 tettel meghívja Önt és szimpatizánsait az Q
§ 1998. április 17-én, pénteken 19 óra- f
• kor tartandó taggyűlésére, melynek •
• helyszíne az algyői Faluház. «
; Napirend:
{ ♦ a napi politikai helyzet megbeszélése
! előadó: Pancza István országgyűlési
| képviselő
5 ’ • az algyői lakosságot képviselő Veres
! János FKGP képviselőjelölt bemutat-
; kozása
• • a választásokra való felkészülés és •
1 egyéb kérdések megbeszélése |
I  A tagság részvételére a választások fon- q
a  tosságára való tekintettel feltétlenül számi- *
a  tünk. a
J  Tisztelettel: J
Q FKGP algyői vezetősége 0

...........................................M i i t
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Áldott Boldog Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Csongrád megye 3. sz. választóke
rületében a Kisgazdga Párt színei
ben indulok a választáson. Szegedi 
vállalkozóként a rendszerváltás 
nyolc évét szülőfalumban, Csany- 
teleken polgármesterként él
tem/élem át. Az önkormányzatok 
előtt tornyosuló nehéz feladatok 
bátorítottak föl arra, hogy egy na
gyobb közösség országos képvisele
tét fölvállaljam, ha erre Önöktől bi
zalmat -  szavazatokat kapok.

Minden kedves olvasónak ezúton 
adom tovább Gyulai Endre főtiszte
lendő püspök atya hozzám intézett 
húsvéti üdvözletét.
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Veres János
Köszönöm, hogy nekem adta az 
ajánlószelvényét. Bízom benne, 
hogy ezt szavazatával is megerősíti. 
Tel.: 06-60-381-102, 
fax: 06-62-324-057 
E-mail: janveres@freemail.c3.hu

Vere^János- 
Országgyúlési Képviselőjelölt
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Kire szavazzunk^

Kire szavazzunk? Fogós kér
dés. Viszont nagyon aktuális. Má
jus 10-nél tovább halogatni a dön
tést nem lehet. A szavazófülkében 
a választópolgár, Ön az úr, kezé
ben van a jelöltek és az ország, így 
természetesen, a saját sorsa, jövő
je is.

Mit szeretne az ember elérni 
az életben? Kevéssel beéri: szeret
né boldognak látni családját, gye
rekeit, mindazokat, akiket szeret. 
Biztonságot, rendet, megbecsülést 
a társadalomban. Akik az isteni 
parancsolatokat magukénak ér
zik, aszerint igyekeznek élni, 
azok tudják, hogy a keresz
ténydemokrácia értékei a helyes 
utat jelölik. Hiszen nem szabad 
felelőtlenül ígérgetni önös érdek
ből, mint tették ezt sokan a 4 évvel 
ezelőtti választáskor, majd olyan 
helyzetet teremtettek az ország
ban, hogy bizony nem lehet 
könnyű számukra reggelente a tü- 
körbenézés.

A Kereszténydemokrata Nép
párt a családok pártjának tartja 
magát. Választási programjának is 
ezt a címet adta. Olyan elképzelé
seket tűzött zászlajára, amelyek az 
egyszerű emberek boldogulását se
gítenék, ha azokat sikerülne meg
valósítania. Ehhez azonban az 
szükségeltetik, hogy a KDNP me

gyei jelöltjei közül is minél többen 
bekerülhessenek a parlamentbe. 
Gyulay püspök úr is arra buzdít 
körlevelében, hogy a hívők menje
nek el szavazni. Jól gondolják 
meg, kire voksolnak. Javasolja, hi
teles emberekre adják voksukat.

Dr. Pászti Ágnes a KDNP or
szággyűlési képviselőjelöltje a me
gyei 3. számú választókerületben. 
A szegedi ügyvédnő vallja: hit nél
kül nem lehet élni, a legfontosabb 
kérdés a család. A családok hely
zete az utóbbi években egyre nehe
zebbé vált, sőt, mondhatni, a re
ménytelenség határáig sodródtak 
némelyek. Ezen kíván változtatni 
dr. Pászti Ágnes, ha olyan hely
zetbe kerül, hogy országos kérdé
sek eldöntésébe lesz beleszólása a 
parlamentben, a Keresztényde
mokrata Néppárt színeiben. Az ol
vasón múlik, hogy kire, milyen jö
vőre adja áldását.

m a m a m
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A KNDP jelöltje: dr. Pászti Ágnes
A családok pártja és a hit, tisztesség, erő 
a Kereszténydemokrata Néppárt jelszavai

Szeretetten légkörben, keresztény, polgári 
családban nőtt fel dr. PÁSZTI ÁGNES, ezt a szelle
met igyekezett kialakítani később saját családjá
ban, nagy fiát is így neveli. A szegedi egyetem 
Jogtudományi karán szerzett diplomát, ma közis
mert ügyvéd. Az ügyfelei szívesen ajánlják őt isme
rőseiknek, ha peres dolguk akad, ugyanis tudják 
róla: ha valamit elvállal, felvállal, cikkor azt teljes 
lelkiismeretességgel, óriási lendülettel és kitartás
sal igyekszik megvalósítani. Sikerei vannak mun
kájában, éppen ezért érdekelt, vajon miért óhajt 
bekapcsolódni a nagy politikába.
HELyi ÉS NAGYPOLITIKA
❖ Egy sikeres ügyvédnő miért kacérkodik a politi

kával-
— A rendszerváltás óta különösen izgat az, 

ami körülöttem, a társadalomban történik, figye
lemmel kísérem az eseményeket — mondta dr. 
Pászti Ágnes. — Otthon olyan légkörben nőttem fel, 
ahol mindig is téma volt a politika, főként édes
apámat foglalkoztatták az aktuális kérdések. A 
hétvégi családi beszélgetések témáját olykor a po
litika adta. Édesapám kritikusan szemlélte a körü
löttünk történő folyamatokat. A ’89-es fordulat 
után már sokkal szabadabban fejthette ki az ember 
a véleményét. Úgy gondolom, elképzeléseimet Job
ban ki tudnám bontakoztatni, ha ténylegesen be 
tudnék kapcsolódni a politikai életbe. A szakmám
ból adódóan: szívesen vállalom fel az emberek 
problémáinak képviseletét, megoldását. Persze, 
más a helyi és az országos politizálás. Kilenc éves 
közéleti szereplésem azt bizonyítja számomra, 
hogy el tudok igazodni e területen.

KERESZTÉNY ÉRTÉKEK
♦> Miért éppen a Kereszténydemokrata Néppártot 

választottat
— Úgy gondolom, a KDNP alapvetően hagyo

mányőrző, keresztény ideológiára épülő párt, ezt 
tükrözi programja is. A családokat karolja fel, a 
családok pártjának vallja magát. A magyar társa
dalomban sajnos szétestek a családok, jó részük 
válságba került. Szétestek, meg megingott az er
kölcsi alap, anyagilag ellehetetlenülnek. A családfő 
kiesik a munkából. A gyerekeknek nincs hitük, 
mert nincs számukra elérhető cél, és még sorolhat
nám. Az emberek támaszt várnak. Ezt a támaszt 
biztosíthatja a Kereszténydemokrata Néppárt. Szá

momra ez teljes mértékben felvállalható. Mind a 
párt ideológiájában, mind programjában és a párt 
személyi vezetésében is. Dr. Giczy György a Keresz
ténydemokrata Néppárt elnökének üzenetértékű 
beszédeit bárhol az országban mindig megkülön
böztetett érdeklődés kíséri.

CSŐÚBE TARTÓ ORSZÁG
❖ Mit jelent valójában a Családok pártja megne

vezést
— Mindent — válaszolta az országgyűlési kép

viselőjelölt. — Európában, Magyarországon évez
redes hagyományai vannak a családokból építkező 
társadalomnak. Ha a családok tönkre mennek, 
akkor az ország morálisan is csődbe kerül. Nem 
lehet más feladata egy ország vezetésének, mint a 
családok valódi megbecsülése, segítése: anyagilag, 
erkölcsileg egyaránt. Ez a kereszténydemokrácia 
egyik alapja. így lehet megvalósítani egy keresztény 
Magyarországot, és 2002-ben pedig már keresz
tény dominanciájú parlamentet és kormányt is. 
Erre vágynak az emberek legbelül, az más kérdés, 
hogy ezt a vágyakozást nem merik hangosan ki
mondani még ma sem.
MITAÚHATA FALUSI SZÜLŐ?
❖ A falusi emberek különösen nehéz helyzetben 

vannak. A munkanélküliség okét sújtja a legin
kább. Mennyire ismeri az ő problémáikat, hogy 
miben várnák ők a segítséget a nagypolitikátóU

— Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy ezelőtt 4 esztendővel is ebben a választási 
körzetben indultam képviselőjelöltként — magya
rázta dr. Pászti Ágnes. — Akár Üllésre, Zsombóra, 
Algyőre, Bordányba, Tápéra megyek, azt tapasz
talom, hogy az emberek elvesztették a hitüket. 
Kapaszkodnának valamibe, eközben még Jobban 
leszakadnak a városiasodás lehetőségétől. Nehéz a 
felzárkózás. A fiatalok munkába állása szinte teljes 
mértékben lehetetlennek tűnik. A kilátástalanság 
az italozáshoz vezet nagyon sok esetben. Az idő
sebb generációhoz tartozók pedig nem tudják meg
támogatni úgy a fiatalokat, útba indítani gyereke
iket, mint ahogy azt szeretnék, mint ahogy azt 
korábban még megtehették az emberek. Akkor volt 
annyi tartalék, hogy egy építkezéssel elindítsák az 
életbe a gyereket. Ezek a tartalékok falun már csak 
elvétve léteznek, a legtöbb család már régen felélte 
tartalékait. Nos, éppen ez a helyzet az, amin a 
Kereszténydemokrata Néppárt gyökeresen változ
tatni akar. Nincs más megoldás, mint felkarolni a 
családokat, ehhez viszont megfelelő gazdasági, 
adózási és egyéb intézkedések kellenek.
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Egy fás ízelítő programjainkból

Május 1. Zenés ébresztő
Majális a Tisza-parton, a Gyevi Kócsag mellett
20 órától BÁL a Travell trióval. Fellép Kovács Kati—Koncz Tibor

a Faluházban

Május 2. 10 órától Iskola-óvoda—Faluház szakköreinek programja 
Karate bemutató 
Fitness bemutató 
Néptánc gála
12 órától Gyermekfutás ovisoknak ill. kisiskolásoknak
13 órától „Fuss egy kört” futóverseny 10-99 éves korig ajánljuk!
14 órától Süli András képkiállításának megnyitója
15 órától A Gumimacik rock and roll tánccsoport bemutatója
16 órától Divatbemutató
19 órától Musical és rockopera-részletek Vikidál Gyula,

Kovács Kriszta és Makrai Pál részvételével
21 órától Horváth András disco

Május 3. 10 órától Árgyélus királyfi gyermekszínház 
14 órától Családvetélkedő
17 órától Magyarnóta-est és cigány folklór műsor
20 órától Az Algyői Móra Ferenc Népszínház,

Gárdonyi Géza: „A lámpás” c. darabjának bemutatója

Az első negyedévben bejegyzett 
algyői anyakönyvi adatok

Házasság
Bús László és Máté Melinda 

Születések
Bozsák Bence, szülők: Csíkos Enikő és Bozsák 

Zoltán; Nagy Berta Roland, szülők: Hegyi Ildikó és 
Nagy Berta László; Vidács Ádám Tibor, szülők: 
Kovács Éva és Vidács Tibor; Zerza Dániel, szülők: 
Kocsis Erzsébet és Zerza Béla.
Nét/adő

Bakos Sándor és Terhes Szilvia kisfia a Sándor 
László nevet kapta.
Haláleset

Tóth Tibor, Czirok József, Czirok Dezsőné, 
Zombori Sándor.

ÍÁ Csongrád megyei Agrárkamara 

elköltözött. 

Új címe: 

Szeged, XossutdJÍ. sgt  17 .

Ügyfélfogadás:
kedd, csütörtök 8-12 óráig 

13-16 óráig

A földhasznosítási 
támogatás beadása: 

április 1-jétől kezdődik.



A Kézilabda Egyesület hírei

Márciusi eredmények 
Férfiak
Algyő KE—Tornádó II. 24:15 
Algyő KE—Tanárképző 26:26 
Algyő KE—SZEPI 24:21

Női
HKE—Algyő KE 22:20 
Algyő KE—Mindszent 40:9 
Algyő KE—SZDKSE 17:13 
JGYTF—Algyő KE 17:27

Áprilisi mérkőzések 
Április 8.
Röszke—Algyő KE (férfi) 1830 órától

Szurkolót busz indul a Faluháztól 17 órakor 
Április 18.
Algyő KE—Mezőhegyes (női) 14 órától 
Algyő KE—SZOTE (férfi) 15So órától 
Április 19.
Női ifi bajnoki forduló 930 órától — SZDKSE, 
Sándorfalva, Zákányszék, Makó, Algyő KE 
Április 23.
JATE—Algyő KE (férfi) 1945 órától 

Deák Gimnázium 
Április 25.
Algyő KE—JATE (női) 14 órától 
Május 1.
IV. Falunapi Kézilabda Torna 9 órától 
Május 2.
Algyő KE—Tisza Volán II. (férfi) 1630 órától

A hónap játékosa: CanjaVec Tamás (január) 
Szabó Mihály (február)

Szponzoraink: Algyői Önkormányzat, Qua- 
drotex Kft., Agroplanta Kft., Varga Antal, Prímagáz 
Rt., Emener Sport Kft.

A Falunapi Torna programja
Május 1., péntek 9 órakor Olajos pálya 

Résztvevő csapatok előreláthatólag:
Férfiak:
Algyő KE, Algyő MÓL, Algyő SK,
Algyő Öregfiúk

Nők:
Algyő KE, Algyő SK, Algyő Öreglányok 

Iskolás:
Algyő KE—Rókus (fiú),
Algyő KE—Sándorfalva (leány)

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a 
Déli apróba és a hirdetési szelvényén 
szereplő újságokba feladhatják hirdeté
seiket minden pénteken 12 óráig az aláb
bi címen:Algyő, Kosárfonó u. 41. Gercsó 
Margit

A kővetkező netfekket bői/ült 
a könyvtár támogatóinak köre

MACZÁK MARIANN, MIKLÓS IMRE, KOVÁCS 
DÓRA, MOLNÁR TAMÁS, HERCZEG ÁGNES, VAR
GA ADRIENN, TÓTH JULIANNA, dr. SZALAY 
ALEXANDRA, PÁL MARIANN.

Köszönjük KISS ORSOLYÁNAK a szép mese
könyvet.

A^ájus 3-án, v a s á rn a p  "14- órától

CSALÁDI VETÉLKEDŐ
a z  jAlgyői F A L U G Á Z B A N

4—ó T~ÓS C S A L .A P O K  jelen tk ezését 
várjuk május 1-jéig.

HONISMERETI, ÜGYESSÉGI, CSALÁDI 
KÉRDÉSEK, JÁTÉKOK

szerepelnek a műsoron.

FŐDÍj: egy MOUNTAIN BIKE kerékpár 
és más értékes nyeremények.

Kutyával és anélkül fegyverismereti és vagyonőri 
vizsgával, valamint fegyvertartási engedéllyel ren
delkező személy- és vagyonőröket keresünk folyama
tos munkára.

Jelentkezés kézzel írott, fényképpel ellátott levélben 
az alábbi dmen: 6701 Szeged, Pf: 2138 „MUNKA
HELY" jeligére.

Fiatal pár albérletet keres hosszú távra, bútor nélkülit. 
Érdeklődni: 268-747 az esti órákban.



ICU VIRÁGÜZLET
Váltat:

• családi koszorú 1000 Ft+virág 5
• koszorú 450 Ft+virág
• sírcsokor 300 Ft+virág
• alkalmi csokrok készítése
• díszcsomagolás

XapRató: szárazvirág csokrok, csomós 
'  virág, virágföld, tápoldatok, műanyag 
virágcserép, alátét, műanyag virágtartó 
edények, sírváza.

NyÍTVA TARTÁS

b hÉTfŐTŐl pÉNTEkiq: j

dE: 7 - 1 1  ÓRÁiq; du: 1 5 -1  7  ÓRÁiq

SZOIVibAT, VASÁRINAp: dE: 7 - 1 1  ÓRÁiq

Várom kedves vásárlóimat 
a temető melletti virágüzletben.

SÍRKŐ, MŰKŐ 
KÉSZÍTÉSE

» Sírtisztítás 

» Sírkiemelés 

» Betűvésés 

tavalyi áron megrendelhető!

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

BÚTORVÁSÁR! — BODI BÚTOR
Az 1997. évi expón és az őszi BNV-n nagy sikert aratott 

termékeinket újabb típusokkal bővítettük.

Termékeinkre 30-40-50% 
kedvezményt adunk!

Kárpitozott garnitúrák (54 féle szövet), 
szekrénysorok — hitellevélre is.

A vásár helye: Algyő Faluház, Búvár u. 5. 
április 7-8-9., kedd-szerda-csütörtök

Nyitva: 9-18 óráig

ÁPRILIS 1



Óvodai információk

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. életévét.

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. 

Étkezési d\]ak változása április 1-Jétől
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy 1998. áp

rilis 1-Jétől a gyermekétkeztetés díjai megváltoz
nak: tízórai: 26,-; ebéd: 92,-; uzsonna: 26,-; 
összesen: 144,-

Tavaszi szünet: április 6-14-ig.
Szülői értekezletek az óvodában
16., csütörtök 17 órakor a Pillangó csoportban
17., péntek 16.30 órakor a Gomba csoportban
20., hétfő 16.30 órakor a Margaréta csoportban

17 órakor a Méhecske csoportban
21., kedd 17 órakor a Maci csoportban
22., szerda 16.30 órakor a Törpike csoportban
23., csütörtök 16.30 a Süni csoportban 
ANYÁKNAPI ÜNNEPÉLY az óvodában 
Maci csoportban április 30-án, csütörtökön

16 órakor
Méhecske csoportban május 6-án, szerdán

16 órakor
A többi csoportokban az édesanyák köszöntésé

vel egybekötött NYÍLT NAPOT szervezünk de. 9 órától 
Pillangó csoportban április 30-án, csütörtökön 
Gomba csoportban május 5-én, kedden 
Törpike csoportban május 7-én, csütörtökön 
Margaréta csoportban május 8-án, pénteken 
MIKOLA PÉTER zenés műsora az óvodában 
1998. május 6-án délelőtt.

♦ ♦ ♦

Pályázati (elhívás
Az Algyői Polgármesteri Hivatal Könyvtára pá

lyázatot ír ki
• alsó tagozatosoknak egy mese
• felső tagozatosoknak egy vers, vagy egy Ifjú

sági regény

ILLUSZTRÁLÁSÁRA.
A rajzokat A/4-es rajzlapon kérjük leadni,

melyen rajta vein a név, az osztály és az Illusztrált 
mű címe. Az Illusztráció lehet színes vagy fekete
fehér.

Beadási határidő: április 25. Helye: Könyvtár, 
Bányász u. 2.

Eredményhirdetés a falunapon a Faluházban.

Algyő ünnepelt

Szeszélyes tavaszi reggel köszöntött ránk. A 
napfény kellemesen cirógatta az ünneplőbe öltö
zött gyermekek- és felnőttek arcát. Nemzeti zász
lónkat büszkén lengette a márciusi szél. Az ünnep
lésre egybegyűlt tömeget 1848 márciusának nagy 
szelleme lengte körül. Emlékeztünk a 150 évvel 
ezelőtt történt események sorozatára.

A Himnusz megható hangjai után Petőfi Sán
dor 1848 című versével kezdetét vette az ünnepi 
műsor. Dr. Piri József polgármester úr beszédében 
megemlékezett 1848 márciusának fontos esemé
nyeiről, Időpontjairól, kiemelve a forradalom neve
zetes hőseit. A megemlékező szavak után az isko
lások közreműködésével megelevenedett szemünk 
előtt a forradalom néhány fontosabb mozzanata. 
Előadásukban nyomon követhettük a Pilvax kávé
házban lezajlott heves beszélgetéseket, lelkesítő 
vitákat, amelyek a 12 pont és a Nemzeti dal meg
születésén át Táncsics kiszabadításáig vezettek.

Az ünnepi műsor résztvevőinek tekinteté
ben és hangjában Ismét felizzott 1848 tüze, 
mely az ünneplő tömeget is magával ragadta. 
Köszönetét mondunk a lelkes Ifjúságnak és ta
náraiknak a színvonalas megemlékezésért.

•

A műsort betanították: Janek Erzsébet ta
nárnő, dr. Zomboriné Gergely Klára tanárnő.

A március 15-iki műsorban részt vett ta
nulók: Bakos Imre, Bakó Éva, Berkes Éva, 
Golhovics Boglárka, Jónás Beáta, Kajuha Ist
ván, Kakuszl Ildikó, Koza Zsolt, Kutasl Leven
te, Liptay Edit, Maczák Marianna, Olajkár 
Henrietta, Orbán Gyöngyi, Orbán Zoltán, Per- 
nekl Beáta, Rácz Péter, Savanya Ferenc, Szi
lágyi Szabolcs, Varga Adrienn, Vidács Mónika, 
Elekes Krisztián.

«

Az ünnepség befejezéseként a kegyelet és 
a hála koszorúi, virágai kerültek elhelyezésre 
az Országzászló alatt.

Bainé Erika

ÁPRILIS



iskolai hírek

Március 15-én az Országzászlónál megrende
zett ünnepségen az 5/a osztályos tanulók Jelene
tekben elevenítették fel a 150 évvel ezelőtt történt 
eseményeket. A műsort Janek Erzsébet állította 
össze és tanította be.

A felső tagozatosok március 6-án farsangol
tak. A Jelmezesek vidám karneválja estig tartó 
bulival folytatódott a sárga iskolában. A rendez
vény házigazdája a Diákönkormányzat volt.

E hónapban minden alsós tanuló rendhagyó 
környezetismereti órán vett részt a Vadasparkban. 
Az éves program 3. foglalkozása a tavaszhoz kap
csolódott. A gyerekek érdekes megfigyeléseket és 
feladatokat végeztek szakember irányításával.

Március 20-án a tananyaghoz kapcsolódó, 
de m űvészi élményben is gazdag iroda
lomórára gyülekeztek a zöld iskola tornater
mében tanulóink. Tomanek Gábor és Nagy 
Erika a Békéscsabai Nemzeti Színház művé
szei a népköltészet témaköréből állították 
össze műsorukat, melyben a gyerekek is aktív 
résztvevők voltak. Egy-egy ötöst is hazavihet
tek a bátran válaszolók, de a vers, a mese, a 
dal örömét mindannyian magukkal vitték.

Az országos Plussz vetélkedőben iskolánk
ból az 5/b és a 6/b osztály tanulói vesznek 
részt három csapattal. A vetélkedő célja az 
egészséges életmód iránti igény felkeltése, a 
természetvédelem és az egészségvédelem pro
pagálása a diákok és családjuk körében. A 
harmadik fordulóban több más feladat mellett 
plusszos könyvjelzőket készítettek, és Játékos 
sportvetélkedőt szerveztek az alsó tagozatos 
tanulóknak Abt Imréné vezetésével.

Áprilisban nyílt napok lesznek az alsó tagozat
ban. Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk! 
A leendő 1. osztályosok szüleit is szívesen látják a 
jelenlegi első osztályos tanító nénik április 22-én 
és 23-án.

Április 1-jén a leendő első osztályosok jöttek 
látogatóba a zöld Iskolába. Ismerkedtek az épület
tel, a pedagógusokkal, játékos foglalkozáson vet
tek részt.

BÜSZKÉLKEDŐ 

Házi Versenyek
A március 19-iki matematika verseny eredmé

nyei az alsó tagozatban
1. évf.: I. Nagy Róbert 1/b, II. Bakos Gabriella 

1/b, III. Szabó Dániel 1/b. Felkészítőjük: Ördögh- 
né Pungor Erzsébet

2. évf.: I. Godó Zita 2/a, n. Papp Dániel 2/a, Hl. 
Fodor Dóra 2/a. Felkészítőjük: Szebeni Lászlóné.

3. évf.: I. Kerekes Brigitta 3/a, II. Miklós Attila 
3/a, Felkészítőjük: Szabóné Kálmán Mária III. Pá
dár Attila 3/b. Felkészítője: Dávidné Nagy Ildikó.

4. évf.: I. Kiss Márk 4/a, II. Vizi Dávid 4/a, III. 
Kiss Andrea 4/a. Felkészítőjük: Kiss Ferencné

A felső tagozatosok helyesírási versenyé
nek eredményei:

5-6. évf.: I. Szabó Tamás 6/a, tanára: Varga 
Ágnes Ildikó. II. Rácz Péter 5/a, tanára: Janek 
Erzsébet, III. Boldizsár Tamás 6/a, tanára: Varga 
Ágnes Ildikó.

7-8. évf.: I. Kerekes Tímea 8/a, tanára: Abt 
Imréné. II. Radics Réka 7/a, tanára: Sándor Anikó. 
III. Molnár Csilla 8/a, tanára: Abt Imréné.

Városi Versenyek
Március 26-án Hódmezővásárhelyen meg

rendezett városi szavalóversenyen a következő 
tanulók képviselték iskolánkat: Tóth Orsolya 
2/a, tanára: Szebeni Lászlóné, Kerekes Brigit
ta 3/a, tanára: Szabóné Kálmán Mária, Herc- 
zeg Ágnes 4/b, tanára: Kéryné Bódy Judit.

Bús Renáta l/a, tanára: Torma Tiborné, III. 
helyezést ért el és továbbjutott a megyei verseny
re I Gratulálunk!^

Süli Zakar Éva 6/a osztályos tanuló ül. he- 
lyezést ért el a városi szavalóversenyen. Felkészí
tette: Varga Ágnes Ildikó.

A Szeged városi mezeijütóbqfnokság ered
ményei

Egyéni helyezések: Rácz Gábor 2/a I. Helye
zést ért el, tanára: dr. Budai Csabáné.

Csapathelyezések: 1-2. oszt. fiúcsapat II. 
helyezett. 1. korcsoport lánycsapata II. helye
zett lett. 3. korcsoport fiúcsapat I. helyezett.

A győztes fiúcsapat tagjai voltak: Horgosi 
Zsolt, György Dénes, Kiss Szabolcs, Kovács Péter, 
Udvari Péter.

A Kerékpár ifjúsági kupa Szeged városi 
bajnokságán

I. Helyezést ért el Hegedűs Attila 8/b oszt., IV. 
helyezést ért el Nagy Szilvia 7/b oszt. az algyői 
iskola csapata a csapatversenyben 4. lett.

Hegedűs Attila a megyei versenyen Szeged 
város és környéke csapatában indult. Itt egyéni
ben II. lett, csapatunk pedig az I. Helyet szerezte 
meg. Attila Csongrád megye csapatában versenyez 
tovább az országos döntőn. Hajrá Attila! Felkészí
tőtanár: Retkes Zsolt.

A „PÉNTEK 13” kupát a falunapokon szer
vezzük meg. Nevezni lehet Varga Ágnes testneve
lőnél személyesen vagy telefonon. Fehér Iskola: 
267-284, otthon: 252-852.

Összeállította: 
Berek Ágota

ÁPRILIS
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‘Dr. Molnár M ária

csecsemő és gyermekszakorvos
rendelési ideje

hétfő 8-12 óráig

kedd 8-11 óráig

szerda 13-16 óráig

csütörtök 8-10 óráig

péntek 8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás:
csütörtök 1030_1430 óráig

V J

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt +

d n .  T ó i k  IMá r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 8 . Á p r i l i s  N a ví r e n c Ie Ié s e

+

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

5. április 1—3-ig, dr. Tóth Mát 
dr. Józsa Csaba helyettesíti

01—03-ig 
06—10-ig 
14— 17-ig 
20—24-ig
27—30-ig _____ _c

1998. április 1-3-ig, dr. Tóth Máriát 
dr. Józsa Csaba helyettesíti

TORNA MINDEN 
KOROSZTÁLYNAK

az ALGYŐI O  
FALU HÁZBAN!

h É r fó :  1 8 ° ° - l  9 0 0

CSÜTÖRTÖk: 1 8 ° ° - l  9 0 0

CALLANETICS o

h á r f ő :  1 9 - 2 0  

CSÜTÖRTÖk: 1 9 ° ° - i

FITNESS

Mindenkit 
szeretettel ^  ■ 
vár:
Kovács Éva 

edző

Háziorvosok április haiti 
rendelési ideje

Április 01—03-ig
8— 1230 óráig: 

13_1730 óráig:
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

Április 06— 10-ig
8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:
dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

Április 14— 17-ig
8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Őst Ibolya

Április 20—24-ig
8— 1230 óráig:

13— 1730 óráig:
dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

Április 27—30-ig
8— 1230 óráig: 

13— 1730 óráig:
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya

1+

Eladó 353-as WARTBURG, 18 éves, másfél év műsza
kival, féléves festéssel, friss zöldkártyával, vonóho
roggal, riasztóval. Irányár: 110 000 Ft. Érdeklődni: 
234-147,17 óra után.

ÁPRILIS
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Figyelem! Figyelem! Figyelem! Figyelem!

MEGNYITJUK ¥ MEGNYITJUK T MEGNYITJUK

ALGYON 
Kastélykert u. 49. szám alatt

1998 április közepén 
a 

MARY-MARY Üzletházaf
KÍNÁLATUNK: 

Rövidáru 
Cipő 

Ágynemű 
Játék 

Papír és írószer

Kötött áru 
Törölköző 

Üveg-porcelán 
Ajándék 

Háztartási aprócikk

Fehérnemű 
Paplan 

Elektromos kisgépek 
Műanyag áru 

Italáru

és sok egyéb áru

Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Mary-Mary Üzletház Kft.

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

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

Készült: a ddkJjz K7C. Nyomdájában, 000 példányban.


