
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület május 21-én tartott ülé
sén újabb rendeleteket alkotott:

A közterület-használatról
1. Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a  közterületbe 10 cm-en túl benyúló kira
katszekrény, hirdető berendezés továbbá cégér 
cég- és címtábla elhelyezésére,

b) árusító és egyéb pavilon (pl. élelmiszer, 
cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány 
árusítására szolgáló bódé, pavilon) elhelyezésére,

c) közúti közlekedéssel és fuvarozással kap
csolatos (állomáshely) lndítófülke elhelyezésére,

d) önálló hirdető berendezés és köztárgyak 
(figyelmeztető és tájékoztató táblák) elhelyezésére,

e) távbeszélő fülke, postai levélszekrény,
f) építési munkával kapcsolatos állvány, épí

tőanyag és törmelék elhelyezésére,
g) alkalmi és mozgó árusításra, Javító- szolgál

tató tevékenységre,
h) vendéglátó-ipari élőkért céljára
i) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, mutatványos 

tevékenység céljára,
j) Ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, 

kialakítására (pl. kábelszekrény, transzformátor)
k) hatósági Jelzéssel nem rendelkező járművek 

mellékútvonalon 30 napot meghaladó időtartamú 
tárolására.
2. Nem keit közterület-használati engedély

a) közút (Járda) építésével, fenntartásával 
kapcsolatban a  közút (járda) területének elfog
lalásához,

b) az úttartozékok, közvllá^tásl lámpák tartó 
oszlopok elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett 
elhelyezett postai távközlési kábelek kialakítása 
érdekében végzett munkához,

d) tüzelő, termény, dolog tárgy vagy egyéb 
anyag rakodásához, tárolásához, feltéve, hogy az a 
48 órát nem haladja meg, és a  közlekedést nem 
akadályozza,

e) építéshez szükséges anyagok, segéd
eszközök és segédeszközök és segédszerkezetek 48 
óránál rövidebb Időtartamú lerakása, illetve elhe
lyezése, amely a közlekedést nem akadályozza,

f) közmű- és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, 
víz, távhő, csatorna stb.) halasztást nem tűrő hiba 
elhárítása esetén.

3. Nem adható közterület-használati engedély 
építményen kívüli (pl. sátorból, asztalról) történő 
árusítás céljára, kivéve a  külön rendelettel szabá
lyozott egyéb rendezvényeket.

4. Pavilonok elhelyezésére csak azon területre 
adható közterület-használati engedély, amelyre a ' 
képviselő-testület által jóváhagyott közterület ren
dezési terv készült.
5. A közterület-használat ideiglenes jelleggel:

a) meghatározott időre — legfeljebb 5 évre — 
vagy

b) meghatározott feltétel bekövetkeztéig, az 
engedélyben meghatározott időtartamra engedé
lyezhető.
6. Nem helyezhető el hirdető-berendezés tfagy hirdet- 

mény
a) olyan Járdaszakaszokon, ahol a tervezett 

létesítmény a  gyalogos közlekedést, vagy az úttest
re lépő gyalogost, valamint bármely KRESZ, illetve 
útbaigazító tábla észlelését akadályozná,

b) középületek falain,



A családi szükséglet mértékét meghaladó ál
lattartás üzemszerűnek minősül.

A családi szükséglet mértéke:
-  nagyállat esetén: 8 db

legalább 1000 m2 teleknagyság esetén
-  kisállat esetén: 25 db

legalább 1000 m2 teleknagyság esetén
-  egyéb kisállat esetén: 150 db

legalább 1000 m2 teleknagyság esetén
Az állatszaporulat — valamennyi fajta eseté

ben, 3 hónapos korig — a tartható állatok számát 
nem érinti.

c) közparkban, a  közterületeken álló fákon és 
egyéb tárgyakon.

7. A kampánytilalom ideje alatt tilos politikai 
agltáclóra utaló hirdetményt a szavazóhelyiség te
rületén, épületen elhelyezni. A korábban elhelye
zett hirdetményeket a  kampánytilalom kezdetére 
el kell távolítani.

A közterület-használat engedélyezésével kap
csolatos ügyekben első fokon a polgármester Jár el.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell be
nyújtani.

Közterü(et-haszná(atl díjtáblázat
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, hirdető berendezés, cégér, 

cég- és címtábla 
Ideiglenes jellegű árusító pavilon, építmény 
Egyes létesítményekhez a  közút területén kívül szükséges 

gépjármű-várakozó helyek 
Állandó Jellegű építmények, létesítmények
A melléklet 2. pontjában nem említett ideiglenes jellegű építmények 
Önálló hirdető berendezés
Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 
Építményen kívüli árusító, javító és szolgáltató tevékenység 
Alkalmi árusítás, szolgáltatás
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, 

áru kirakodás 
Mutatványos tevékenység 
Mozgó árusítás 
Vendéglátói élőkért

(Június 1-től augusztus 31-ig)
(az év többi hónapjaiban)

Hatósági Jelzéssel nem rendelkező járművek és munkagépek elhelyezése 
A díjtáblázatban felsoroltakon kívül egyéb tárgyak, eszközök 

ideiglenes tárolása esetén 
A díjak az általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.

Az állatok tartásáról szótő rendeletből

2 0 0 -  F t/m  /hó 
150,- F t/m 2/hó

100,- F t/m 2/év 
1500,- F t/m 2/év 
100,- F t/m 2/hó 
500,- F t/m 2/hó 

50,- F t/m 2/hó 
250,- F t/m 2/hó 

300,- F t/m 2/nap

100,- F t/m 2/nap 
15,- F t/m 2/nap  

100,- F t/m 2/nap

200,- F t/m 2/hó 
100,- F t/m 2/hó 
500,- F t/db /hó

200,- F t/m 2/hó

1.§.
Algyő község területén állatot tartani csak a 

vonatkozó közegészségügyi, állategészségügyi és 
környezetvédelmi szabályok betartásával az építé
si előírásoknak megfelelő épületben a  rendeletben 
meghatározott módon lehet.

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) nagyállat: szarvasmarha, ló, szamár, öszvér,
b) kisállat: sertés, juh, kecske,
c) egyéb kisállat: baromfi, galamb, nyúl
d) prémes állat: nutria, pézsma, nyérc, róka, 

(az a-d) pont alattiak a továbbiakban együtt: ha
szonállat)

e) egyéb (kedvtelésből tartott) állat: mindaz, 
ami nem minősül haszonállatnak.

Minden állattartó köteles gondoskodni arról, 
hogy az állattartás következtében mások jogai sé
relmet ne szenvedjenek.

Haszonállat tartásához az Ingatlan tulajdono
sának (kezelőjének, haszonélvezőjének) hozzájá
rulása szükséges.

E re n d e le t nem  v o n a tk o zik  az egész
ségügyi intézmény, cirkusz, sport és ku ltu rá
lis tevékenység, gyepmesteri telep, állatkeres
kedő, valamint fegyveres erők, rendészeti szer
vek állattartására.
Állattartási öi/ezetek

2.§.
Az állattartási övezetek határai az érvényben 

lévő Általános Rendezési Terv szerint meghatáro
zott építési övezetek határaihoz Igazodnak.



Építési ötfezetek
II. állattartási (építési K 25) övezet: Bartók 

Béla utca 52. számtól a 82. számig (panelos lakó
épületek területe)

III. állattartási (építési K 32) övezet: mindazon 
területek melyek a Il-es és a IV-es építési övezetek
ben nincsenek felsorolva.

IV. álla ttartási (építési K 42) övezet: Berek 
u. 2-54. számig, Komp u. 9-25. számig, Komp
u. 10-22. számig és a töltés által határo lt te
rü let.

AII. sz. állattartási (építési) övezetben az 1. § 
(4) bekezdés a-d) pontjában meghatározott ha
szonállat nem tartható.

AIII. sz. állattartási (építési) övezetben az 1. § 
(4) bekezdés a) pontjában meghatározott haszon
állat kivételével tartható haszonállat, ha  az átlagos 
telekméret a 4-es számú állattartási (építési) öve
zetben található.

A IV. számú állattartási (építési) övezetben a 
családi szükséglet mértékének megfelelően korlá
tozás nélkül tartható haszonállat, ha  az átlagos 
telekméret nagyságát meghaladja.
Haszonállat tartása, elhelyezése

3.§.
Haszonállat csak a  közegészségügyi, állat-, 

egészségügyi és építésügyi előírásoknak megfelelő 
körülmények között arra alkalmas épületben (is
tálló, ól, ketrec) tartható. Nagyállatok esetében 
csak marhalevéllel és egyedi Jelöléssel.

Haszonállat tartására szolgáló épületben al
kalmasságának, illetve építésének feltételeit az ér
vényben lévő előírások alapján az építési hatóság 
— új épület létesítéséhez a szükséges engedélyezé
si eljárás keretében — határozza meg.

Többlakásos lakóépületben és annak nem la
kás céljára szolgáló egyéb helyiségeiben (pince, 
fáskamra, mosókonyha stb) haszonállat nem tart
ható.

Családi házban a  lakóépület arra alkalmas, 
elkülönített — nem lakás céljára szolgáló — helyi
ségben az 1. § (4) bekezdése c) pontjában megha
tározott haszonállat tartható.

A galambok kiengedését — a mezőgazdasági 
termelés biztonsága érdekében—előzetes közhírré 
tétellel a Jegyző határozott időre eltilthatja.
Az egyéb állattartás foltételei

t>.§.
Többlakásos épületben lakásonként legfeljebb 

két macska tartható. A közös használatú helyisé
gekben (lépcsőház, folyosó stb.) tilos macskát és 
egyéb állatot tartani. Macska tenyésztéséhez a  Ma

gyar Macskatenyésztők Országos Egyesületének 
helyi szervezete illetőleg a  Csongrád Megyei Állat
egészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás en
gedélye szükséges.

Énekes és díszmadár, akvarisztlkai állat a 
lakásban engedély nélkül tartható.

Méhcsalád tartásához többlakásos épület ese
tén valamennyi érintett lakás tulajdonosának 
(használójának) előzetes hozzájárulása szükséges.

Méhcsalád a  II. számú övezetben nem, a  többi 
övezetben, 111. mezőgazdasági területen — a méhek 
tartására vonatkozó Jogszabályi feltételekkel — 
tartható, a jegyzőnek be kell jelenteni a  méhcsalá
dok számát, helyét.

Az olyan — általában vadonélő — állat tartá
sához, mely harapásával természeténél, vagy szer
vezetében termelt méreg hatásánál fogva m arásá
val, csípésével, vagy szorításával az ember életét, 
testi épségét veszélyezteti a  Jegyző engedélye szük
séges.
Ebtartási szabályok

5.§.
1. A tulajdonos úgy köteles ebet tartani, hogy 

az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, 
a  szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, s anya
gi kárt ne okozzon.

2. Többlakásos lakóépületben lakásonként 
legfeljebb 1 eb tartható.

3. 4 és több lakás feletti lakóépületben az eb 
tartásához az érintett lakók 2/3-ának hozzájáru
lása is szükséges.

4. Albérlet, bérlőtársi jogviszony esetén az eb 
tartáshoz szükséges a  főbérlő, 111. a bérlőtárs hoz
zájárulása is.

5. A 2-4. bekezdés hatálya a  vakvezető eb 
tartására nem vonatkozik.

6. A tulajdonos — nyilvántartásba vétel céljá
ból — a Polgármesteri Hivatalba köteles bejelente
ni ha  az eb

a) három hónapos kort elérte
b) elhullott, vagy elveszett
c) tartási helye három hónapnál hosszabb 

időre megváltozott
d) új tulajdonoshoz került.
5. Haszonállat tartására szolgáló épület, s az 

ahhoz tartozó kifutó, 111. trágya és trágyalétároló a 
következő védőtávolságok szerint helyezhető el:

Egyéb kisállat ólja, Istállója, ketrece, zárt ki
futója, trágya és trágyatárolója: lakó vagy üdülőé
pülettől 8 m; ásott kúttól 5 m; fúrt kúttól 2 m.

Nagy és kisállat, prémes állat ólja, istállója, 
zárt kifutója, trágya és trágyatárolója: lakó vagy 
üdülő épülettől 10 m; ásott kúttól 15 m; fúrt kúttól 
15 m.
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6. A védőtávolságot a lakás és az állattartásra 
szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévő nyílá
sai között légvonalban kell mérni. Ez a távolság 
20%-kai csökkenhető saját tulajdonú és haszná
latú épületnél.

7. Az állatok elhelyezésére szolgáló mellék- 
épület padozatát könnyen tisztítható, résmentes, 
megfelelő lejtésű szilárd burkolattal kell ellátni.

8. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget 
naponta legalább egyszer ki kell takarítani, a ro
varoktól mentesíteni, s a  rágcsálókat rendszeresen 
irtani kell.

9. Trágya és trágyalé tárolása a  közegész
ségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfe
lelően a  telekhatártól legalább 2 méterre (fóliával 
vagy földdel) résmentesen lefedve, körül árkolt, 
vagy földsánccal körbevett helyen történhet.

10. A trágya kezelésével, tárolásával és elszál
lításával kapcsolatos közegészségügyi előírások 
betartását biztosítani kell. A közegészségügyi elő
írásoknak megfelelően a  külterületekre is.

11. Tilos a község területén fekvő egészségügyi 
létesítmény (rendelő) művelődési, oktatási szociá
lis intézmény, élelmiszeripari üzem, élelmiszer 
áruda, vendéglátó-ipari egység, területén és ezek 
50 méteres védőkörzetében nagy és kisállatot, míg 
20 méteres védőkörzetében egyéb kisállatot és pré
mes állatot tartani.

12. Tilos haszonállatot a  közterületen tartani, 
legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni. 
A haszonállat által közterületen okozott szennyező
dést a  tulajdonos azonnal köteles eltávolítani.

13. Galambot csak ott lehet tartani, ahol ga
lambdúc, vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. 
Lakóház (kivéve családi ház) padlásán, vagy erké
lyen galamb tartása tilos.

14. Galamb a II. számú övezetben nem, a  III. 
számú övezetben lakásonként legfeljebb 50 pár a
IV. számú övezetben korlátozás nélkül tartható.

A tulajdonos köteles a  hivatalosan közzétett 
(veszettség elleni) oltásra az ebet felvezetni. Az 
oltás megtörténtéről adott orvosi igazolást a  tulaj
donos köteles megőrizni.

Az állatorvos indokolt esetben a  parazitás, 
vagy egyéb betegségben szenvedő, vagy sérült eb 
vizsgálatát, gyógykezelését, valamint gyógyíthatat- 
lanság, 111. védőoltás alól elvont eb esetén — az eb 
életének kioltását kezdeményezheti. A felmerülő 
költségek ilyen esetben az állattartót terhelik.

Közterületen, ill. a  lakóház közös használatú 
helyiségeiben s annak udvarán az ebet biztonságos 
vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni. A rendelet
2. számú mellékletében meghatározott harapó, 
vagy támadó természetű ebeket ilyen esetben száj
kosárral is kötelező ellátni. Különösen veszélyes

ebet közterületre kiengedni, tömegközlekedési Jár
művön szállítani tilos.

14 éven aluli gyermek olyan ebet nem vezet
het, amelynél szájkosár alkalmazása kötelező.

A tulajdonos, ill. az eb vezetésével megbízott 
személy köteles az eb által közterületen, 111. a 
lakóház közös használatú helyiségében (udvarán) 
okozott szennyeződést azonnal eltávolítani.

Algyő község belterületén a különösen veszé
lyes támadó természetű ebek (pitt-bull, tósa, ban- 
dog) nem tarthatók.

6.§.
Tilos ebet beengedni, bevinni, Illetve ott tartani:
a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános he

lyiségbe, kivéve ha ott az elhelyezés megfelelő fel
tételei biztosíthatók,

b) üzletbe, vagy élelmiszer feldolgozó üzembe, 
élelmiszer raktárba,

c) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális 
Intézmény területére,

d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény 
épületébe,

e) játszótérre, homokozók területére,
A felsoroltak alól kivételt képeznek az őrző, 

vakvezető, 111. m unkakutya feladatot ellátó ebek.
Élelmiszert szállító Járművön ebet szállítani tilos.
Közforgalmú közlekedési vállalat járművén a 

közlekedési vállalat érvényben lévő előírásai sze
rint (Jegyváltással) pórázon tartva, 111. a  2. számú 
mellékletben felsorolt fajtáknál szájkosárral ellát
va lehet ebet szállítani.

Ebet szabadon futtatni a rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott területen lehet.

A harapós, vagy támadó természetű ebet a 
kiszabadulását megakadályozó módon kell tarta
ni, és a  telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő 
módon elhelyezni.

Amennyiben oktatási, kulturális, egészség- 
ügyi, ill. szociális intézmény közelében tartott eb a 
csendet tartósan háborítja, s ezzel az érintett in
tézmény működését zavarja, az eb eltávolítását 
kell elrendelni az ingatlanról.

Szakhatósági vélemények alapján -  ha annak 
Indoka fennáll -  az ebtartás korlátozható, ill. meg
tiltható.

A község területén talált gazdátlan, kóbor, 111. 
közterületen szabadon engedett ebek (vakvezető 
kivételével) befogása és elszállítása a  gyepmesteri 
telep feladata.

A befogott ebet tulajdonosa a tartási költségek 
megtérítése mellett 14 napon belül kiválthatja.

A befogott és 14 nap után ki nem váltott 
ebekkel a gyepmesteri telep szabadon rendelkezik.

JUNIUS



A befogott eb ismertté váló tulajdonosa ellen 
az eb elhagyásának szándéka miatt szabálysértési 
eljárás kezdeményezhető.

7. §.
Valamennyi állattartó köteles megfelelő élet- 

feltételeket (elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosí
tani a  tartott állat részére.

Tilos az állatok kínzása, bármilyen módon 
történő bántalmazása, elhagyása, kitétele.

Ha az állattartó  nem kívánja az állatot to 
vább tartani, köteles felajánlani az ebet az Ál
latvédő Egyesület, illetve a Gyepmesteri Telep 
részére. A Gyepmesteri Telep a felajánlott ebet 
köteles átvenni.

Valamennyi állattartó az állategészségügyi és 
közegészségügyi szabályoknak megfelelően köte
les az állatok tartásáról gondoskodni. Fertőző be
tegség külső vagy belső élősködők (bélférgesség) 
észlelése esetén gyógykezelés céljából köteles az 
állatorvosnak bejelentést tenni.

Embert megmart, megharapott eb (macska) 
tulajdonosa — valamint a  megsérült ember — 
haladéktalanul köteles bejelentést tenni a  körzeti 
állatorvosnak, Ül. Tisztiorvosi Szolgálatnak. Az eb 
megfigyelésével, kivizsgálásával kapcsolatban fel
merült költségek a  tulajdonost terhelik.
Végrehajtás, szabálysértési eljárás

8. §.
Állattartás Jogerős határozattal történő eltiltá

sa  esetén — végrehajtás u tán — az állat elszállít
ható, Ületve szükség esetén kényszerértékesítése 
is elrendelhető. A felmerült költségek az állattartót 
terhelik.

Szabálysértést követ el, és 10.000,- Ft-ig ter
jedhető bírsággal sújtható,

a) edd a  közterületen haszonállatot legeltet, 111. 
a  közterületet ezáltal szennyezi, (3. 8 12. bek.)

b) az eb tartására vonatkozó szabályokat (5. 8,
6. 8, 1-5,111. 11. bek.)

c) valamint az állatvédelmi, közegészségügyi 
szabályokat megszegi. (7. 8).

Azt az ebet, amellyel a szabálysértést elkövet
ték el lehet kobozni. Az elkobzott ebet a  gyepmes
teri telepre kell szállítani, amely azzal szabadon 
rendelkezik.

A szabálysértési eljárás lefolytatása a szabály
sértési hatóság hatáskörébe tartozik.

A két rendelet teljes szövege a  Polgármesteri 
Hivatalban, a  Faluházban és a könyvtárban meg
tekinthető.

Tisztelt ÚjsáqolVasókl
Algyő Ö n k o rm á n y z a tá n a k  K épviselő

te s tü le te  a laku ló  ü lé sén  a lpolgárm esterré 
v á lasz to tta  M olnárné Vida Z su zsanna  ön- 
korm ányzati képviselőt, a  Faluház igazga
tó ját. Tette ezt an n ak  felism erése mellett; 
hogy az alakuló önkorm ányzat szervezésé
vel a  Testület b izo ttságainak  k ia lak ításával 
a  szü k sé g es  re n d e le te k  m e g a lk o tásáv a l 
k ap cso la to s  fon tos m egalapozó dö n tések  
megfelelő előkészítése szükséges.

A Testület nagy fontosságot tu la jdon í
to tt an n ak  is, hogy válasz to tt képviselő lá s 
son  el ilyen feladatot, h iszen  a  Polgárm es
te ri Hivatal teljes kö rű  kiépítése a  m ai n a 
pig sem  tö rtén h e te tt meg.

Alpolgárm esteri fe ladata it M olnárné Vi
da  Z suzsanna  nagy lelkesedéssel és hozzá
értésse l végezte, az e té ren  végzett m u n k á 
já n a k  döntő jelentősége volt az a lakuló  ön
k o rm án y za t szerveze te inek , k iép íté séb en  
kapcso la ta inak  m egterem tésében. A Csöng- 
rád  Megyei Közigazgatási H ivatal észrevéte
lezte. hogy összeférhete tlen  a  ha tályos Jog
szabályi rendelkezésekkel az, hogy az ön- 
korm ányzat egyik intézm ényének vezetője 
alpolgárm esteri fe ladatokat lá sson  el.

A K épviselő-testület ezért a r ra  kény
szerü lt, hogy dön tsön  az összeférhetetlen
ség kérdésében, mely dön tés m egszületett, 
m iu tán  az alpolgárm ester e tisztségéről le 
m ondo tt. A K épviselő-testü let sa jn á la tta l 
ve tte  tu d o m ásu l az ö sszeférhete tlenséget 
elism erve az a lpolgárm ester asszony m u n 
káját.

M o ln á rn é  V id a  Z s u z s a n n a  te r m é 
szetesen  továbbra is végzi képviselői m u n 
káját, és lehetőségeihez képest Jelentősen 
elősegíti az önkorm ányzati feladatok telje
sítésé t. Magam részéről a  K épviselői-testü
le t e lism erésén tú l is m egköszönöm  Mol
n á rn é  Vida Z suzsan n a  színvonalas, é rté 
kes, a  polgárm esteri feladatai e llá tásában  
segítő alpolgárm esteri tevékenységét.

Dr. Piri József
polgármester



Mester nincs; de tehet! 
Szomorú stoplisok!

Nem Illett talán hallgatni községünk lapjában 
eleddig a falu focistáiról, mégsem érzek bűntuda
tot, hiszen gyakran a  legjobb szándékú dicsérő 
szavak is fordított érzelmeket váltanak ki. Bekép
zeltség, elbizakodottság, mi vagyunk a  Jók, nye
rünk úgyis — ismerős szavak ugye? Most viszont 
elérkezettnek érzem az időt, mert a  játékosok 
kényszerítették Ifi ezt a  kis dolgozatot: sikereikkel! 
Mert a  tavaszi megyei első osztályú forduló 12 
mérkőzésén nem szenvedtek vereséget. Néhány 
véletlenül kiválasztott játékossal beszélgettem. 
Nagyszerű eredményeket produkáltak: 12 siker és 
a  3 döntetlennel 39 pontok szereztek.

FEJES JÓZSEF: Tíz évesen kezdett focizni, s 
nyolc év elmúltával megbízható középpályás lett. 
Jó  a  viszonya a  játékosokkal, ő  is „aranyos" Játé
kos, ugyanis a  megyei másodosztály bajnokcsapa
tának is tagja volt. Őszintén mondta, örül, hogy a 
csapaton belül akad ellenfele, hiszen senki sem 
pótolhatatlan, s ez a  tudat őt serkenti. A bajnok
ságban a  Csongrádot, Szőreget, és a  Móravárost 
tartja méltó ellenfélnek.

KISS BALÁZS: A Játékosok gólvágónak becé
zik, joggal, hiszen az eddigi 13 gólból 5-t ő lőtt, de 
a  nevéhez fűződik egy ritka dolog is: a  Mindszent 
ellen szögletből talált a kapuba. Araikor nem a 
labdával foglalatoskodik, őrködik. Foglalkozása 
személyi vagyonőr. Még 1994-ben az SZVSE színe
iben 20 méterről bombázott a hálóba. Erre is bol
dogan emlékezik, de szívesen idézi a Csanytelek 
elleni gólját, ahol l:0-ra nyertek, úgy, hogy rosszul 
játszottak, s neki egyetlen egy helyzete volt, amit 
ki Is használt, s ezért a gólért 3 pontot szerzett az 
együttesnek.

SZIROVICZA BÉLA: Ő is középpályás, Fejes 
Józseffel nagyszerűen megértik egymást. Igaz, 
most a  csapat érdekében hátvéd poszton szerepel. 
30 évesen a  középpályán érzi jól magát , de megje
gyezte: első a  csapat érdeke.

BÓKA FERENC: Őrá is igaz a mondás, jelesen 
az alma esete a fájával. Az Idősebbek jól emlékez
nek még a  most 64 éves dr. Bóka Ferencre, az 
orvos-focistára, aki az NB II. SZVSE, majd az első 
osztályú SZEGED csapatában keserítette a kapu
sok sorsát. A papa tanította gyermekét focizni, s a 
sport szeretetére. Ő sem tud veszíteni. Elmondta 
még a  28 éves középhátvéd, hogy jó a  csapatszel
lem, a  tavaszi idény sikerei nem adtak nekik nagy 
mellényt.

KADNÁR ALBERT: Őrá is illik az előbbi szó- 
lás-mondás. Édesapja hajdan a kitűnő Makói

Spartacusban védett bravúrosan, csakúgy mint az 
utód. Neki hosszabb ú t vezetett a  kapuba. Serdü
lőkorában fél évig jobbszélsőt játszott és 26 gólt 
lőtt. Ez a mezőnyjáték nagyszerű előképzés volt a 
kapus poszthoz. Kitűnően védi a l l  -est, amit, mint 
tudjuk csak rosszul lehet rúgni. A csatártapaszta
lat pár tized előnyt Jelent gondolkodásban a  rúgó
játékossal szemben. 17 büntetőt hárított, ami 
50%-os teljesítmény.

Ennyi h á t néhány játékosról akik jól érzékel
tették a  csapat alaphangulatát. Egyébként tizen
heten alkotják a jálékus keretet.

A siker kovácsai még Hajdú Sándor atléta 
edző, a  volt NB I. edző Várszegi Sándor, a  szpon
zorok a  község vezetői.

Most edző nélkül játszik a  csapat, illetve a 
tréner Boka Ferenc közben játékos is. Hallgatnak 
rá a  játéktársak, de a  klspad sem teljesen üres, 
ugyanis ott izgul a csapatért Hajdú Sándor atléta 
edző. A Bóka-Hajdú kettős Jól vezérli a csapatot, 
igaz a  13-as szám egyiküknek sem lesz kabalája, 
mert a  13. meccsen, Röszkén 2:0-ra veszítettek, 
ám ez nem baj, mert emlékezzünk csak Brazíliára, 
a  virtuózokra, ők soha nem tudták megverni a 
Magyar Válogatottat.

Kívánom, ez
után is úgy szere
peljen az algyői 
együttes, mint 12 
meccsen tette aztl 
Egy kisiklás még 
nem a vég!

A siker ková
csai még a  szpon
zorok, a  község ve
zetői, s nem utolsó 
sorbein a  volt NB 
1-es gyúró, az iz
mok mestere Vár- 
szegei S ándor. 
u gye iga2* hogy 
egységben az erői

Ács S. Sándor

KÖVÉR—SOVÁNy 5:3
Vezette: Kiss B. (gyengén)
Hagyományos május 1-Jei labdarúgó-mérkő- 

zésen, mintegy 100 néző előtt, a  kövérek megérde
melten nyerték az örök rangadót. Gólszerzők: Zsa- 
bár, Salamon, Niku, Benyák, Vali, ill. Kadnár, Bús, 
Vajda. Jók: Bakos, Juhász, ill. Balogh.
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LoVasnap
Immáron hatodik, egymást követő évben Is, 

megrendezésre kerül az algyői lovasnap. Hagyo
mánynak Is tekinthetjük ezt az eseményt, mivel a 
megért 5 lovasnap Igazán szép momentum Algyő 
életében. A megszokott társadalmi szerveződéssel 
készül el ismét, nevezetesen az Algyői Gazdakör 
rendezésében. Most már mint önálló település, az 
Önkormányzat is tudja támogatni ezt az eseményt, 
de természetesen várjuk a szponzorok segítségét 
is, hisz egy színvonalas lóvasnapot nem lehet el
képzelni pénz nélkül.

Mindenesetre az érdeklődés igen nagy, bár
merre járok, mindenütt kérdezik, hogy lesz-e az 
idén lovasnap és mikor?

Tehát: 1998. július 4-én, szombaton 9 órai 
kezdettel Algyői Lovasnapi Melyre természetesen 
minden érdeklődőt szeretettel vár a  rendezőség. - 
Ja , igen, a belépő ingyenes.

Lesz ott minden, hideg sör, üdítő, meleg étel, 
játékok, mutatványosok és reményeink szerint Jó 
idő. Ezek u tán  ne szervezzenek más programot 
Július 4-re, mert itt van újra az Algyői Lovasnap.

Tájékoztatjuk a  Hírmondó olvasóit, hogy 
1998. május 22-én megalakult

a FIDESZ Magyar Polgári Párt helyi szervezete
Szervezetünk soron következő összejövetelét

1998. június 17-én, szerdán 19 érakor tartjuk 
a Fatuházban

Minden leendő tagunkat, szimpatizánsokat, 
érdeklődőt szívesen látunk.

Köszönjük mindazoknak a támogatását akik 
az országgyűlési választásokon a FIDESZ, vala
mint Jelöltjének a  választáson elért sikeréhez sza
vazataikkal hozzájárultak.

FIDESZ Magyar Polgári Párt 
Algyői Szervezet

TISZTELT 
LEENDŐ VENDÉGEINK!

1998i május 21-én megnyílt

a 
TISZA VENDÉGLŐ

Atgyőn a Géza u. 11. alatt (Volt Aranypók) 
(/áltatjuk:

• rendezvények
• családi események
• ballagási ebédek
• osztálytalálkozók 
megrendezését

&&év -  JTAL -  KÁVé

Működtető: KÁLLÓ Kft.
Nyitva tartás: 6-23 óráig, 

rendezvény esetén megbeszélés szerint.

VÍZITÚRA
a Körösön és a Tiszán

BÉKÉS—ALGYŐ
1998. július 17-25.

Érdeklődni: Molnár Áronnál (268-860) 
június 20-ig

(Hely már csak korlátozott számban.)
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Az Algyői falunapok keretén belül a  Quadriatlon 
Szakosztály és a  Faluház által rendezett
sportversenyek és eredményei:
Ovifutás:

1. Pataki Andrea.
2. Lunka Magdolna, Hódi Renáta.
3. Lele Dalma.

„Fuss egy kört"futóverseny  (4,3 km)
I. korcsoport 
fiú:
1. Salamon Norbert 16:51;
2. Salamon Róbert 17:57;
3. Gonda Attila 19:20. 
leány:
1. Gonda Krisztina 19:59;
2. Borza Beáta 20:22.
II. korcsoport, 
fiú:
1. Udvari Fláviusz 16:34;
2. Juhász József 17.10;
3. Csűri Szabolcs 18:51. 
leány:
1. Koritár Gabriella 20:21.
III. korcsoport, 
fiú:
1. Canjavec Tamás 14:56;
2. Kövér Imre, Csamangó Péter 17:01.

Nagy meglepetésemre a versenyen negyven 
résztvevő rótta a  kilométereket, köztük kb. 20 
gyerek. Szeretném ha  a Jövőben rendezendő verse
nyeken még többen vennének részt minden kor
osztályból. A Faluház mögött megrendeztük vasár
nap a strandröplabda bajnokságot. A szakadó eső
ben megépítettük a  pályát és lejátszottuk a  mérkő
zéseket. A bajnokság eredménye:

I. Molnár Áron—Canjavec Tamás;
II. HB Horváth Henrik—Horváth Gábor; 

ül. Juhász József—Udvari Fláviusz.

Köszönöm a támogatást a  Faluháznak, Profi 
Foto Kft.-nek és az Algyői Pepsi depónak, valamint 
a  segítséget a  versenyszervezésben Kolonics Eriká
nak, Pál Szilviának, Molnár Adélnak, Szabó Mi
hálynak és a  Quadriatlon csapatnak. Külön köszö
nöm a versenyeken való részvételt az Algyői Kézi
labda Egyesület tagjainak és a Quadriatlonisták- 
nak.

Április 30-án megrendezte Varga Ágnes tanár
nő a  már hagyománnyá érett „Péntek 13” kupa 
kosárlabda-bajnokságot. A vándorserleget tavaly a 
tanárok csapata nyerte el, idén viszont nem sike
rült megtartaniuk. Az ádáz küzdelemben ugyanis 
a  kézilabdások veretlenül nyerték el tőlük a  kupát.

................................. ..

A Quadriatlon szakosztály hírei
A szakosztály idén nyáron négyhetes nyári 

napközis tábort szervez a Gyevi Kócsag szabadidő
hajón, július 6-tól 30-ig (hétfőtől péntekig). A rész
vételi díj 1500,- Ft/fő/hét. A táborban lehetőség 
nyílik az úszni tudó gyerekek kajakoktatására, 
erdei túrázásra, kerékpározásra, vízitúrázásra, a t
létikai oktatásra, egyéb labdás sportok oktatására. 
A tábor reggel 8-tól délután 4 óráig tart, bővebb 
felvilágosítás a Faluházban. Jelentkezni lehet, jú 
nius 16-án, délután 5 órától.

Az idei versenysorozatunk megkezdődött. Má
jus 10-én az olajosúton megrendezett megyei du- 
atlonversenyen sprinttávon vettünk részt. 2 km 
futás—6 km kerékpár—1 km futás. 1. hely: Can
javec Tamás, 4. hely: Kövér Imre, 5. hely: Csaman
gó Péter.

Canjavec Tamás

A Kézilabda Egyesület hírei 
A Falunapi Kézilabda Tornáról

Ismét szépszámú résztvevő, családtag és szur
koló látogatott ki a  negyedik alkalommal megren
dezett kézilabda kupára. Úgy látszik az idén az 
églek is kíváncsibbak voltak az eseményre, mert a 
szebbik arcukat mutogatták egész nap megadva 
ezzel a  torna alaphangulatát. Talán ezzel is magya
rázható, hogy a mérkőzéseken elsősorban a  játék 
dominált, amit a  nem egyszer fölhangzó szép volt 
bekiabálás és kósza taps is jelzett. Szerencsére 
minden meccs egyben igazi preztízs csata is volt, 
ami érdekessé, olykor izgalmassá tette a  küzdel
met. Aki pedig a Játék vagy a  szurkolás hevében 
kitikkadt, az fölfrissíthette magát a büfében, hogy 
aztán újult erővel folytathassa azt tovább. A Gyevi 
Kócsag szabadidőhajón megtartott eredményhir
detésen sajnos igen csekély létszámban képvisel
tették magukat a  csapatok, dé hál’istennek a  han
gulatot ez nem befolyásolta.

... és akkor a  száraz tények:
A hölgyeknél a  kupát az Algyő KE csapata 

szerezte meg az Algyő SK és az Algyői Öreglányok 
előtt. A férfiaknál az Algyő Mól diadalmaskodott 
megelőzve az Algyő KE B, az Algyő KE A és az Algyő 
SK csapatát. A kézisulis lányok és fiúk két mérkő
zést játszottak egymás ellen, ahol Igazságos 1:1 
született.

A torna szponzorai voltak: Bolla Sándor (Gyevi 
Kócsag), aki a női 1. helyezettnek a  kupát és a 
fiúknak egy hordó sört ajánlott föl; Varga Antalné 
(Stilzon Söröző), aki a büfét biztosította.

Köszönjük a  támogatásukat.
(róni)



Iskolai hírek
Májusban történt

Május 2-ra, a Falunapokra színvonalas m ű
sorral készültek az Iskolások. A hagyományos 
szombat délelőtti bemutatkozáson minden szülő 
örömmel és büszkeséggel figyelhette csemetéje sze
replését.

A május 13-tól 19-lg tartó hetet az 5 /a. osztály 
Bugacon, a  Kiss Ferenc Csongrád Megyei Termé
szetvédelmi Egyesület tanyáján töltötte. Az „Erdei 
iskolát" azért szervezte számukra Iván Zsuzsanna 
igazgatónő, az osztályfőnök, Varga Ágnes, a  kísérő 
tanárok, Leiéné Gonda Irén és Barta Edit segítsé
gével, hogy olyan élményekhez Juttassa a  gyereke
ket, amelyek felkeltik bennük a természet Iránti 
szeretetet és cselekvő felelősségérzetet. A tábor hat 
napján sok kiránduláson, túrán vettek részt, meg
figyelték a táj növény- és állatvilágát, a  pusztai 
ember életét. Térképet készítettek, sok, a  környe
zetvédelemmel kapcsolatos mérést végeztek. Petőfi 
Sándor élete és költészete szorosan kapcsolódik 
ehhez a tájhoz, verseivel való ismerkedés kiegészí
tette, teljessé tette a tanulók élményeit. A tábori lét 
lehetőséget adott arra is, hogy Játékos formában, 
mégis intenzíven gyakorolják az egymás Iránti fi
gyelmet, segítőkészséget, melynek alapja a  bizalom 
és a  reális önismeret.

Az erdei Iskola támogatásáért köszönetét mon
dunk a MÓL RT.-nek, a Napfény ABC-nek, a 403. 
Sz. ÁFÉSZ boltnak, a  NETTY ABC-nek, az algyői 
Nőegyletnek és az 5 /a  osztály segítő szülőinek, így 
Kajuha Istvánnénak, Kajuha Évának, Kutasl Ká- 
rolynak, Bakó Jánosnak.

Május 21-én délután a  fehér iskola udvarán 
idegen nyelvi bemutatót tartottak az iskola nyelv
szakos tanárai. A szép napos délutánon sok szülő 
jött el, hogy ízelítőt kapjon arról, mit sajátított el 
gyermekük az angol, illetve a  német nyelvből. Az 
alsósok és a  felsősök egyaránt vidáman és izgatot
tan készültek. Zenés, táncos műsort láthattunk, 
dalokkal, versekkel és körjátékokkal. Felkészítő 
tanárok: angolból: Abt Imréné, Janek Erzsébet, 
Varda Ágnes Ildikó; németből: Bitó Zoltán.

A „Péntek 13” vándorkupát az idén az ÓL STAR 
csapat nyerte.

Büszkélkedő
A megyei nyelvtan-helyesírás versenyen ered

ményesen szerepelt Rózsa B ettina  2 /b , felkészí
tette: Tóthné Molnár Ágota és Kerekes B rigitta  
3 /a  felkészítette: Szabóné Kálmán Mária.

Az ötpróba városi, majd a megyei összetett 
atlétika csapatbajnokságon a 8. oszt. fiúcsapat II. 
helyezést ért el. Az országos bajnokságon ők kép
viselik majd Csongrád megyét június 10-11-én, 
Budapesten. Mindent bele fiúk! A csapat tagjai: 
Fábián Zoltán, Horgosi Zsolt, Kiss Szabolcs, Ko
vács Péter, Sebők László, Udvari Péter, György 
Dénes: felkészítő tanár: Ficsor Barnabás.

Az ötpróba városi összetett atlétikai csapatbaj
nokságon a  8. osztály lánycsapat III. helyezést ért 
el. A csapat tagjai: Csikós Nikoletta, Fekete Erzsé
bet, Kerekes Tímea, Nagy Anita, Pál Marianna; 
felkészítő: Ficsor Barnabás.

A négypróba városi versenyén a  6. osztály , 
lánycsapat III. helyezett lett. A csapat tagjai: Borza 
Beáta, Süli Zakar Éva, Juhász Rita, Szalai Emese, 
Görög Brigitta; felkészítő tanár: Varga Ágnes.

A 48 éve végzett 8. osztály találkozót tartott a 
Fehér iskolában 1998. május 16-án. A temetőben 
megemlékeztünk Török Etelka és Belovai Sándor 
tanárainkról, Gonda Ernő, Kabók István, Krekus- 
ka Veronika, Süli Irén, Süli Zakar Etelka és Tóth 
Lajos osztálytársainkról.

A megemlékezés után felelevenítettük közös 
élményeinket, és órákon keresztül beszélgettünk a 
régi szép Időkről.

A Jó hangulatú találkozón részt vettek: Boldi
zsár Balázs, Czirok Mihály, Détári Ilona, Farkas 
Kálmán, Farkas Piroska, Herczeg Anna, Páskull 
Eszter, Terhes Gábor János, Terhes Irén, Tóth 
Mária, Vámos Julianna, Vidács László.

Köszönet Herczeg Anna szervezőnek.



ICU VIRÁGÜZLET
Vállai:

» * családi koszorú
• koszorú
• sírcsokor
• alkalmi csokorkészítést

Kapható: muskátli, kiültetésre virágpalán
ta, virágjaid, csomós virág, selyemvirág.

' Ballagásra csokor-rendelést felveszekA
NyÍTVA TARTÁS

hÉífŐTŐl pÉNTEkiq:

cte: 7 - 1 1  ÓRÁiq; d u : 1 5 - 1 7  ÓRÁiq 

* szoivibAT, v a s á rn a p : d E : 7 - 1 1  ÓRÁiq , 

teL: 0 6 ^6 2 - 4 1 9 *7 7 5 ,  18  ó r a  után

Várom kedves vásárlóimat 
a temető melletti virágüzletben.

MŰKŐKÉSZÍTŐ
Vállal
» sírtísztítást 
» sírkiemelést 
» teraszváza-készítést 
» műkő könyöklő-készítést

Érdeklődni: 
az algyői temetőben 
vagy a virágüzletben 
Tel.: 06-62-419-775 

18 óra után

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Karsai Lászlónénak, 
Ozsváthné Vallka óvónéninek, 
Kovácsné Évike óvónéninek, 
Gáborné Katíka dajkanéninek 
és Koritárné Jutka óvónéninek, 
ki már nincs közöttünk a négy 
éves áldozatos munkájukat.

Maci csoport 
és a szülők

Oktattál, neveltél, 
oly türelmes voltál, 
s velem együtt köszönt 
lásd az egész osztály!

(Tasnédi V. Éva: Tanítómnak —  részlet)

Ezzel az idézettel szeretnénk meg
köszönni Kénné Bodi Judit taní
tónőnek négyéves áldozatos mun
káját.

a IV/b osztály tanulói 
és szüleik



GYEREKEK FIGYELEM!
A  Faluház által meghirdetett nyári napközis táborok 

alsó-felsőtagozatos gyerekeknek 
SPOmÁBOR június 15-20-ig 
Programja
Megismerkedhetsz különböző sportágakkal, szakemberek segítségével
• kajakozás
• kézilabda
• foci
• görkorl
• strandolás Sziksósfürdőn
• biciklitúra
• sportvetélkedők

Részvételi díj: 2000 Ft (háromszori étkezés, programok, belépők).
KÉZMŰVESTÁBOR június 22-27-iq
Programja
Megismerkedhetsz különböző kézműves technikával, fejlesztheted kézügyességedet.
• papírhajtogatás
• gyöngyfűzés
• batikolás
• szövés
• papírsárkány-készítés
• gipszöntés, gipszmaszk
• utazás Kecskemétre a  Szórakaténusz Játszóházba
• strandolás
• kerékpártúra Tápéra, lovaglással egybekötve

Részvételi díj: 2000 Ft (háromszori étkezés, programok, belépők).
TÁNCTÁBOR június 29.'jú(ius faq
Programja
Megismerkedhetsz a tánc különböző válfajaival
• aerobic
• társastánc
• néptánc
• balett
• Jazz-balett
• strandolás
• szabadtéri népi játékok
• kajakozás
• utazás Pusztamérgesre, lovaglás

Részvételi díj: 2000 Ft/fő (háromszori étkezés, programok, belépők).

Jelentkezni Június 10-lg az algyői Faluházban, Kolonlcs Erikánál. 
Szülői tájékoztató Június 10., este 6 óra.



Zsűritagként a csaíádüetélkedőn
Elérkezett az algyői falunapok rendezvényso

rozatának harmadik napja, s vele a már hagyo
mánnyá vált családvetélkedő. Két óra közeledvén 
egymás után érkeztek a vetélkedő csapatok. Hat 
család foglalta el helyét a  nagy teremben, izgatot
tan készülődve a  nagy megmérettetésre. Voltak 
olyan versenyzők, akik évek óta indulnak ezen a 
versenyen, a fődíj elnyeréséért, s volt olyan család 
is, aki most indult először.

A kérdéseket, feladatokat Kolonics Erika és 
Pataki Mihály a  Faluház fiatal munkatársai állítot
ták össze. S azt hiszem, hogy az ez évi Játék volt az, 
amikor valóban családi vetélkedő, családi játék 
volt, mert a család valamennyi táját megmozgatta. 
Szeretnék egy kis ízelítőt adni a verseny feladatiból:

• A gyereknek meg kellett enni egy szelet sü 
teményt, s ha  az utolsó falatot is lenyelte 
kezdhette az anyuka a pár virsli evését, s az 
utolsó falatnál jöhetett a család feje, bizo
nyítván, hogy ő milyen rövid idő alatt tud 
meginni egy üveg sört. S mindezt időre, 
harcolva a  pontokért.

• S hogy melyik anyuka volt a  legjobb erőben 
az kiderült a szkander versenyben, ahol 
mindenki összemérte erejét mindenkivel. 
Mihala anyuka bizonyult a legerősebbnek, 
százszázalékos teljesítménnyel.

S talán ami a  legizgalmasabb volt, szinte min
denki — még a zsűri tagjai is — felállva, nevetve 
Izgulta végig, hogy a  csapatokból egy-egy férfi ver
senyző a derekára kötött parkettára lógó villával 
hogyan tudja a gyufásdobozt a  célvonalig elcsúsz
tatni, a  legrövidebb idő alatt.

Mintegy zárszóként a hely szellemének megfe
lelően a  Faluházat éltető csasztuskákat kellett írni. 
Itt közölnénk a  zsűri által első legjobbnak ítélt 
versikét.

Kiss csatád
9̂ íiány éve annafijnár,
JeCépüCt a JaCuház 
örüCt tiefá fácsi, nagy 
voCt itt a/fágr 6uCi nagy.
9ía szemSejuj a szem6e széC 
a Buíi af&or véget ér. 
iSigadaCom, Câ ocCaCom 
szépségverseny, BáBszínkáz 
l(ksilqtel(Js, nagyofoafas 
dicsőség a JaCuRáz.
Dolgos négy év, négy szép tavasz

/(uCtúrprcgram, sportverseny 
minisztereiig sztárvendége£ 
újságírót̂  riporterel(vittél(e(a fiírün/(et. 
‘BÚJẐ é/̂ vagyunl(jafaCun^nal  ̂
e gyönyörű házára.

S a közel másfél órás vetélkedés eredménye
I. helyezett: Páföldi család;
II. helyezett: Mihala család;
III. Radics család;
IV. helyezett: Kiss család;
V. helyezett: bzilágyi-Perjési család;
VI. helyezett: Kovács család.

A Jól megérdemelt Jutalm akat az első h á 
rom helyezettnek dr. Piri József polgármester 
ú r ad ta  át.

I. helyezett P álfö ld i c sa lá d  kapta a  f ő 
d íja t  egy m ountain  b ike  k erékpárt, m elyet 
a  DIÁSZ Kft.  Ozsváth László ajánlott fel.

II. helyezett Mihala család nyereménye egy 
rádiós magnó, melyet a  DÉGÁZ nevében Kiss 
Tibor ajánlott fel.

III. helyezett Radics család a  DÉGÁZ ne
vében Kiss Tibor által felajánlott rádiós órá
nak  örülhetett.

A IV., V., és VI. helyezett csapat a  Faluház 
ajándékát vehette át.

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, kö
szönjük ezt a csodálatos játékos szombat délutánt, 
remélem jövőre is találkozunk velük itt a  Faluház
ban a  családvetélkedőn.

Kné

A Konyiftár hírei
Könyvtárunk pályázatot hirdetett mese és if

júsági regény illusztrálása. Nagyon sok pályázat 
érkezett, alsósok közel 50 rajzot küldtek be, s ebből 
kellett a  zsűrinek kiválasztani a  legjobbnak ítélt 3 
rajzot. A legtöbb pályázat alsótagozatban az első 
b-bői és a  4 /b  osztályból érkezett.
A díjazottak

Alsótagozat:
I. helyezett: Süli Rózsa 1/b, Piroska és a  farkas 

Illusztrációval;
H. helyezett: Maszlag Szilvia 4 /b , A rátóti csi

kótojás c. illusztrációval;
III. helyezett: Lénárt Viktor 2 /a , Hófehérke és 

a  hét törpe c. illusztrációval.



Felsőtagozat:
I. helyezett: Pál Marianna 8/b, Az éneklő ku

tya Illusztrációval;
II. helyezett: Kakuszl Ildikó 5 /a , A kis herceg 

Illusztrációval;
III. helyezett: Fodor Tibor 6 /b , Kincskereső 

klsködmön Illusztrációval.
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a 

sok szép rajzot.
A nyári szünetben Könyvtárunk minden héten 

pénteken délután 4 órától mesedélutánt szervez. 
Szeretném ha  minél többen eljönnétek és együtt 
izgulnánk egy-egy mese szereplőiért. Várunk ben
neteket, hozzátok magatokkal kistestvéreiteket is.

Könyvtárosok

Ótfodai információ
Az Algyői óvodában 1997/98. nevelési évre 

Jelentkezett gyermekek száma: 37 fő. A 185 férő
helyen régi óvodás 159 fő; újonnan felvett 37 fő; 
összes létszám: 196 fő. Előjegyzett gyermekek szá
ma: 6 fő.

Az új gyermekek szüleinek szülői értekezletet 
tartunk augusztus 26-án 17 órakor az óvodában.

Értesítjük a  Kedves Szülőket, hogy a  nyári 
takarítási szünet augusztus 3 -31-ig tart. Ameny- 
nyiben nehézséget okoz gyermekük felügyeletének 
megoldása, azt jelezzék az óvodavezetőnél.

Az Iskolába menő régi óvodások az évnyitó 
napján az óvodában gyülekeznek az ünnepség 
előtt fél órával.

Térítési d\J befizetése: július havi térítési díj 
befizetése július 3-án 7-17 óráig; szeptember havi 
befizetés szeptember 3-án 7-17 óráig.

Szeptember 1-jétől az étkezési Igényeket au 
gusztus 26-ig kérjük Jelezni az óvoda gazdasági 
irodájában.

A Falunapok alkalmával sok érdekes és színes 
program várta a  falu lakosságát. A programban 
részt vettek az óvodások is, a Méhecske csoport 
nép táncosai, a  Maci csoport zenés tánca kellemes 
kikapcsolódást Jelentett gyermeknek, felnőttnek 
egyaránt.

A délutáni programon is aktívan vettek részt 
az óvodás gyermekek. A futóversenyre benevezett 
Szabó Lacika, a Süni csoportból, aki a 6. helyezést 
érte el — büszkék vagyunk rá.

Az ovi-foci versenyben valamennyi csoportból 
a fiúk vettek részt, akik szorgalmaséin edzettek és 
készültek, de ez alkalommal a  Felsővárosi ovi-fo
cisok jobbnak bizonyultak. — Gratulálunk nekik!

Szerencsére ez nem törte le a Játékos kedvüket 
és azóta Is lelkesen edzenek, hogy a visszavágón a 
ml óvodásaink legyenek a  jobbak, hiszen mindenki 
nyertes, aki szereti a sportot!

Óvónők

A fodrász házhoz megy
Válassza Ön is ezt 

a kényelmes 
megoldást!

Női, férfi, gyermek 
és alkalmi frizurák 

készítését vállalom otthonában.
Rendelje meg frizuráját egy 

nappal előbb telefonon, 268-514, 
vagy személyesen 

a Kócsag u. 10. szám alatt.
Belovainé Bakos Erika

Ü q y v É d i ÍRodÁNkAT 

M ECj Ny í t o t t u  k

dR. M iklóssy SÁNdoR
üqyvéd 

teL: 5 2 6 -5 6 0  
Mobil: 0 6 -5 0 - 5 8 5 -5 5 9

dR. TenIie ANdRÁS
üqyvád 

teL: 5 2 7 -5 0 8

ALqyő, VásárhElyi u. 5.

ÜqyfálfoqAdÁs: kEddEN és csÜTŐRTököN 
1 5 -1 8  ÓRÁiq 

szEqEdi ÍRodA: NAqy Jenő u. 5.

JÚNIUS 1



‘Dr. Molnár Mária

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_ i 43° óráig

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt, 
tájékoztatja Önt

+

dR . TÓTh M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 8 .  jÚNius t a v i  rencIe Ié s e

+ 1

02—05-ig 
08—12-ig 
15—19-ig 
22—26-ig 
29—30-ig

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

+

1998. április 1-jén megkezdődött a he
lyi házigondozási szolgálat, melyet hi

vatásos gondozók látnak el.
A házigondozók a kisebb háztartási 

munkákban, orvos házhoz hívásában, 
orvoshoz kísérésben, gyógyszer kivál
tásában, hivatalos ügyek intézésében, 
betegfelügyelet és -ellátásban, psychés 
gondozásban tudnak segítséget nyúj

tani, napi néhány órában. 
Amennyiben igényt tartanak a fenti 
gondozási teendők bármelyikére, 
kérjék a 268-048-as telefonszámon 

vagy az Idősek Napközi Otthonában 
(Algyő, Piac tér 17.)

Veres Katalin vezetőnél.

1 éves sárga tojótyúkokra az előjegyzést megkezdtük 
Kiárusítás kezdete: július 1. Érd.: Molnár János, Kó
csag u. 3. Tel.: 268-500

r
Háziorvosok június haiti 

rendelési ideje

Június 02—05-ig
8—1230 óráig: dr. ZarándL Rózsa

Június 08—12-lg
8—1230 óráig: dr. ZarándL Rózsa 

13—1730 óráig: dr. Őst Ibolya

Június 15—19-ig
dr. ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

8—1230 óráig: 
13—1730 óráig:

Június 22—26-ig
8—1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 

13—1730 óráig: dr. őst Ibolya

Június 29—30-lg
8—1230 óráig: dr. őst Ibolya 

13—1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

Június 2-től 5-ig dr. Ősi Ibolya  
szabadságon van, betegeit 
dr. Zaránd Rózsa lá tja  el.



HÍREK
az algyői katolikus egyház tóján

K öszönet F a rk a s  K lára kán to rn ő n ek , 
ak i tavaly 35 évi szolgálat u tá n  nyugdíjba 
vonult. Sok szép énekkel, orgonával szol
gá lta  Algyő népét. Békés, nyugdíjas éveket 
k ív án v a , ü n n e p é ly e s  k ö szö n tő re  v is sz a 
v á rju k  a u g u sz tu s  9-re, hogy a  10 órai 
szen tm isé t énekével 6 vezesse. A kántori 
szo lgá la to t m o st Keller E rnőné, V iktória 
n én i végzi.

A Szent A nna-búcsú  jú liu s  26-án, v a 
s á rn a p  lesz. A 10 órai szentm isét F udala  
Is tván  újszegedi p lébános, püspöki ta n á c s 
adó  ta rtja . Jú liu s  24-én  és 26 -án  a  Szent 
G ellért kó rus is i t t  lesz. Jú liu s  24-én h an g 
verseny t is ad  este  6 órai kezdettel, melyen 
zene-szólók is lesznek Lajos István  zene ta
n á r  és oboam űvész vezetésével.

Jú liu s  6-8-ig Keszthelyre tervezünk k i
rá n d u lá s t, m elyre még lehet jelentkezni a  
p lébán ián . A b u sz  jú liu s  6 -án  reggel fél 
7-kor indu l a  tem plom  elől. Részvételi díj 
3500  Ft.

E lsőáldozásra és b é rm álásra  várjuk  a  
je len tkezőket. Az o k ta tá s t m ég a  nyár fo
lyam án m egkezdjük.

Szentm isék rend jében  a  következő vál
tozás van: a  v asá rn ap i m arad  10 órakor, 
a  hétköznap iak  m ind dé lu tán  6-kor lesz
nek , a  szom bati m ár v a sá rn ap ra  szám ít 
(du. 6-kor).

M in d a n n y iu k n a k  Is te n tő l  m é g á ld o tt 
n y a ra t kíván

Kardos Mihály
plébános

Falba zárt keserűség.,.
Megvédett halászok

Kik re n d sze re se n  o lvassák  a  község 
H írm ondóját, em lékeznek ta lán  a  Jan u ári 
szám b an  m egjelent Védtelen halászok cím ű 
em lékőrző-segítséget kérő írásra , am elyben

a védőszent né lkü l m arad t ha lászokról ír
tam . Akkor sem  voltunk h itetlenek , Kardos 
M ihály tisztelendő Ú rral és Udvari A ntal 
vendéglőssel, akikkel b íz tunk  a  sikerben. 
K értünk akkor a  lapunkon  keresz tü l seg ít
séget bárkitől, hogy legyen ú jra  védőszent
jü k  az algyői halászoknak . A nnak idején 
Udvari ú rra l k ideríte ttük , hogy nem  c su 
p á n  Szent Ján o sró l van szó, hanem  Nepo- 
m uki jelzővel ékesíte tt szentről.

Nepomuk Pilsen m elletti falucska, ahol 
az Uslava folyó hídjáról századokkal ko rá 
b a n  gonosz em berek levetették Ján o s t, ak it 
a  víz hab jai kényszerítettek  örök nyuga
lom ra. A legenda és a  tények szerin t ezt 
az em bert k iá lto tták  ki a  halászok  védő- 
szentjének. Szobra itt á llt va laha  a  Tisza 
tö lté s  o ldalában , de a  ko rább i ren d szer 
egyik elvetem ültje szétzúzta az em léket.

Gondolat ébredt: m i lesz h a  nem  lesz 
szobor, m in t s z e n t em lék? A p léb án o s  
nyug ta to tt: 1998. m ájus 16-án Nepomuk! 
S zent Ján o s  v é rtan ú ság án ak  ü n n ep n ap ján  
megem lékező m isé t celebrál. A tisz ta  gon
do la t az em berség elnyerte ju ta lm á t, m ájus 
16-án  a  Gyevi tem plom  fa lában  felállíto tták  
a  Szent szobrát. M ért ott? Olyan m agasan?  
Hogy a  rossz em berek ne tu d ják  ism ét p o r
rá  zúzni.

Elhelyezték az em lített n ap o n  a  gyö
nyörű  szobrot, este  m eg tarto tták  a  szen t
m isé t és az em léket im ádsággal szentelték  
meg. Őrködik h á t ú ja  N epom uki S zen t J á 
no s  a  T isza h a lászvándorain . Az alkotó 
Laczi Imre, algyői fiatalem ber, az országos 
h írű  Kalm ár M árton szobrászm űvész ta n ít
v án y a . Az avató  szen te lő  m isé t M olnár 
György, volt algyői p lébános ta r to tta . Az 
em lékkönyvbe a szobrász önvallom ásában 
leírta: az okozott c su p án  nehézséget, hogy 
nem  volt m inta, am iről fo rm ázhatta  volna. 
A fiatalem ber követte M ichelangelo ö rökér
vényű m ondását, m iszerin t m inden  anyag
b a n  benne a  van  a  figura, csak  a  fölösleget 
kell lefaragni.

Pom pásan  sikerült!
Ács S. Sándor
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Temetkezéssel kapcsolatos 
teljeskörű ügyintézés Algyőn!

"Temetkezési Kft. ű2  algyői temetőben 

ügyfél szolgála+i irodát nyitott,, 
mely készségge l áll a  lakosság  rendelkezésére.

temetkezés Kéz szükséges koporsó, 
szem fedél/különböző kellékek a  legkedvezőbb  

áron meg^ervdelkető és kiválasztható  

a  helyszínen.

érdek lődn i a z  ügyintézéssel kapcsolatban  

a  temető mellefti ö C X A  virágüzletben leket.
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