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Önkormányzati hírek

*  Lakossági szemy<Jizcsatoma-bekötések
támogatása

Algyő Község Önkormányzata az 1998. Július 
29-1 ülésén határozott a településen lévő lakóin
gatlanok szennyvízbekötéseinek 1998. évi támoga
tásáról.

A 87/98. (VII. 29.) KT számú határozat szerint 
a támogatás Igénybevételére az a magánszemély 
jogosult, akinek Ingatlana előtt a közterületen már 
üzemelő közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat ta
lálható, s lakása szennyvízhálózatát arra rá kíván
ja kötni.

A támogatás igénybevételével a bekötőve
zeték létesítésének 50%-a, ám legfeljebb 
25000 Ft+áfa költség terheli a lakost, a másik 
50%-ot (illetve a 25000 Ft feletti részt) az Ön- 
kormányzat biztosítja. A támogatási igényt az 
Algyői Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjá
nak kell bejelenteni (267-417/613 mellék), s a 
saját erőt is ide kell — csekken — befizetni.

A lakos hozzájárulásával, illetve az önkor
mányzati támogatás felhasználásával a bekötőve
zeték közterületi szakasza készül el, a telken belüli 
ellenőrző aknáig (az akna megépítése — hasonlóan 
a vízmérőóra aknához — a lakos feladata) s a 
befizetés a megvalósítás összes költségére fedeze
tet nyújt.

A bejelentett igények alapján a bekötővezeté
ket a Polgármesteri Hivatal építteti meg úgy, hogy 
egyszerre 15—20 ingatlan bekötését készítteti el.

A támogatást igénybevevő lakosnak vállalnia 
kell, hogy a bekötővezeték elkészültét követően 
rövid időn belül (maximum 6 hónap) elkészíti a 
telken belüli csatornát, megszünteti az addig hasz
nált derítőt”, s a továbbiakban a keletkezett ház
tartási szennyvizét a  közcsatornába vezeti. A tel
ken belüli vezetéket javasolt műanyag (NA 125 
KGPVC) csatornacsőből megépíteni úgy, hogy a 
vízszintes illetve magassági iránytöréseknél tisztí
tási lehetőség (tisztítóidom, tisztítóakna) álljon 
rendelkezésre.

Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a 
lakos saját kivitelezésben készíti el a telken belüli 
szennyvízvezetéket, a csatorna fajlagos anyagkölt
sége — helyi adottságoktól függően — 1500—2500 
Ft/fm körül alakul. Amennyiben a portán belüli 
hálózatot vállalkozóval készíttetik el, várhatóan 
folyóméterenként 3000—5000 Ft költséggel lehet 
kalkulálni.

A bekötővezeték elkészülte után a szolgáltató 
(Szegedi Vízmű Kft.) a lakossal személyre szóló

szolgáltatási szerződést fog kötni. A jelenleg érvé
nyes jogszabályok szerint, ha a kibocsátott 
szennyvíz mennyiségét külön nem mérik, a 
szennyvízdíjat a vízmérő órán mért mennyiség 
alapján kell megfizetni.

A szolgáltató rövidesen levélben fogja megke
resni azon algyői lakosokat, akik csatlakozhatnak 
a közüzemi szennyvíz-hálózathoz, ám nyilvántar
tásuk szerint ezidáig ezt nem tették meg (mintegy 
háromszáz ingatlantulajdonosról van szó).

Mezőőri szolgálatról

Településünkön igényként fogalmazódott meg 
a mező őrség megszervezése. Önkormányzatunk is 
felismerte ennek szükségességét, ezért május 31- 
től a község területén tevékenykedő két vadásztár
saságot megkereste és a két hivatásos vadászt 
megbízta ezen feladat ellátásával átmeneti idő
szakra.

A mező őrség létrehozásával megjelent Jogsza
bály alapján pályázatot írtunk ki, 3 mezőőri körze
tet kialakítva. 5 fő nyújtott be pályázatot akik 
megkezdték az FM által szervezett tanfolyamot. 
Tekintettel arra, hogy csak az így megszerzett is
meretet és vizsgát követően alkalmazhatók.

A személyek kiválasztására az eredményes 
vizsgát követően kerülhet sor.

Gyarapodott a település! Önkormány
zatunk tehergépkocsit vásárolt azzal a 
céllal, hogy a község közfeladatainak el
látását elősegítse.

Egyéni vállalkozók részére könyve
lést vállalok, TB-munkaügyi ügyinté
zéssel. Érdeklődni: a temető melletti 
„leu" virágüzletben, vagy a 06-62- 
419-775-ös telefonszámon.
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Önkormányzati hírek

Településrendezési terít

Algyő község 1997. Október 1 -jel önállóvá vá
lásával Igényként merülnek fel olyan rendezési 
törekvések melyék tervi megfogalmazást, telepü
lésrendezési terv készíttetését Igényelte.

Ezen igény összhangban volt az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. Évi LXXVIII tv. előírásaival, mely rögzíti, 
hugy a. község közigazgatási területén területet 
felhasználni, továbbá télket alakítani, épít
ményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, 
átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a 
rendeltetést megváltoztatni (építési munkát 
folytatni) csak a hatályos Jogszabályok és a 
településrendezési tervnek megfelelően lehet
séges.

A településrendezési terv egy része a már 
Algyőre vonatkozó elhatározások (jóváhagyott 
rendezési tervek) módosítását is előirányozza, 
lehetőséget adva a környezeti kapcsolatok 
tisztázására (Bartók B. utcai meglévő kézilab
dapálya megtartására) és természetesen az át
fogó rendezési célok kijelölésére és a hosszabb 
távú feladatok meghatározására is vonatkozik. 
Másrészt tartalmazza az építési, területfel
használási környezet természet- és művi ér
tékvédelmi Jogokat és kötelezettségeket meg
határozó és érvényesítő építési szabályzat ter
vezetét és szabályozási tervét.

Ezen településrendezési terv —̂ amely ma
gában foglalja fejezetenként a településszerke
zeti tervet, a szabályozási tervet és építési sza
bályzatot, mely hivatott arra, hogy a szakha
tósági előírások, egyéb országos szervek állás- 
foglalását, valamint a lakossági vélemények fi
gyelembevételével meghatározza nem fontossá
gi sorrendben felsorolva:

• a lakóterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek lehatárolását,

• a közlekedés fejlesztésének Irányát,
• a közmű- és távközlés fejlesztését,
• a környezetvédelmi-, zaj- és levegővédelmi 

övezetek kijelölését,
• és nem utolsó sorban az értékvédelmi öve

zetek kialakítását.
Ezen a képviselő-testület által jóváhagyott 

tervnek nagyon fontos eleme, hogy meg kell hogy 
határozza a település tényleges fejlesztési Irányát 
pl. gazdasági területek kijelölését, építési telkek

kialakítását úgy, hogy figyelembe kell venni azon 
tényt, hogy településünk bezárt terület. Keletről a 
Tisza, míg nyugatról a 47-es főközlekedési út, 
délről pedig a gáztöltő telep és a 30 m3-es pébé-tá
roló szab határt a fejlesztés legoptimálisabb lehe
tőségeinek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ezen 
méretében és oldalszámban Is terjedelmes 
anyagot a polgármesteri hivatalban — ügy
félszolgálati időben — meg lehet nézni, át 
lehet tanulm ányozni, és a vélem ényeket 
írásban le lehet adni a továbbgondolkodás 
érdekében. A képviselő-testület megfelelő 
döntésének elősegítése érdekében, szükséges 
hogy átgondolt, a fejlesztés irányainak konk
rét meghatározásával, a lakosság és település 
érdekeit is figyelembevevő és megvalósítható 
terv szülessen.

Választás 1998

Algyő község helyi választási irodája tájé
koztatja a lakosságot, hogy megkezdődött az 
ún. ajánlószelvények összegyűjtése. A község
ben 13 képviselői hely vár betöltésre.

Egyéni képviselőjelöltnek az a személy 
számít, akik a választók legalább 1%-a aján
lott. Községünkben ez a szám 43 fő. Az ösz- 
szegyűjtött ajánló szelvényeket a választási iro
da munkatársai ellenőrzik és a helyi választá
si bizottság ennek eredményét megállapítva az 
ajánlott személyt jelöltként nyilvántartás
ban veszi.

Polgármesterjelölt az a személy lehet, akit 
a község választópolgárainak 3%-a legalább 
130 fő ajánlott.

Az ajánlószelvények kitöltésénél lényeges 
az ajánló személyi azonosítójának feltüntetése 
(a kopogtató cédulán szerepel) és a sajátkezű 
aláírás.

Ha valaki az ajánlószelvényt kitöltéskor 
elrontotta, elvesztette annak pótlását kérheti 
a választási irodában.

A választási bizottság a delegált tagokkal 
kiegészül. A választási bizottság hivatali helyi
sége: Községháza Algyő, Kastélykert u. 40.

A helyi választási iroda vezetője: Kiss And- 
rásné Jegyző.
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Anyatejes Világnap Atgyön Heherstfetdenhen jártunk
Augusztus 1. Az Anyatej Világnapja. Ezen a 

napon világszerte rendezvények, újságcikkek, rá
dió- és televízióműsorok hívják fel a figyelmet arra, 
hogy nincs és nem is lehet jobb és egészségesebb 
életkezdés az anyatejes táplálásnál.

Ezzel a céllal rendeztünk meg először Algyőn 
ml is az Anyatejes Világnapot, ahol előadás hang
zott el e legjobb táplálékról Dr. Molnár Mária dok
tornőtől. Ezután Rabiné Marika a családvédelmi 
szolgálattól a fogamzásgátlás módjáról beszélt a 
szoptatás alatt. Köszönjük nekik.

A filmvetítés a technikának azt a csodáját 
tárta elénk, hogy ma már betekintést nyerhetünk 
a méhen belül fejlődő magzatra.

A program végén anyatej-elválasztást serken
tő teákból készítettünk kóstolót és virággal kö
szöntöttük az édesanyákat.

Rendezvényünket részvételével megtekintette 
Algyő polgármestere Dr. Piri József és a Faluház 
igazgatója Molnárné Vlda Zsuzsanna is.

Ezúttal szeretnénk megköszönni nekik, 
hogy támogatásukkal lehetővé tették a prog
ram létrejöttét.

Köszönjük az anyukáknak akik eljöttek és 
meghallgattak bennünket és reméljük, hogy jövőre 
még többükkel találkozhatunk majd egy ugyan
ilyen alkalommal.

Védőnők

Évek óta tartja Algyő a kapcsolatot egy kis 
német faluved, Hebertsfeldennel.

Tavaly ezek a német családok látogattak a 
faluba, idén ml mentünk. 16 gyerek utazhatott, 
ebből volt aki tavaly fogadott családot és volt aki 
jutalomként kapta ezt az utat.

Augusztus 2-án két kísérővel, 12 órás út után 
végre megérkeztünk, ahol ünnepélyesen köszön
töttek bennünket. Mindenki megismerte azt a csa
ládot, ahol az elkövetkezendő 9 napot töltötte.

Ezalatt a rövid idő alatt szorosabb lett a két 
falu közötti kapcsolat.

A község lakói fantasztikus programokat szer
veztek nekünk. Volt sportolási lehetőség, többek kö
zött minlgolfoztunk, teniszeztünk, fociztunk, kosár
labdáztunk, túráztunk és rengeteget voltunk a stran
don. Voltunk a Bajor Parkban, ami egy óriási vidám
park. Kastélyt látogattunk, hajókáztunk a Kim see- 
én. Szabadprogram keretében ellátogattunk a Wes
tern Parkba, volt aki Münchenbe utazott, és volt aki 
a Sas-fészket, Hitler búvóhelyét nézhette meg. Egy 
este tábortüzet raktunk és sátoroztunk.

Ezalatt a rövid idő alatt felejthetetlen élmé
nyekkel gazdagodtunk. Nemcsak a németekkel 
mélyült el a kapcsolatunk, de mi algyőiek is Jobban 
megismertük egymást.

Nagyon Jól éreztük magunkat és reméljük, 
hogy a jövőben is találkozhatunk ezekkel az embe
rekkel.

Kerekes Tímea és Molnár Csilla

FELHÍVÁS

Algyő Község Képviselő-testülete a felsőfokú 
intézmények nappali tagozatos hallgatói részére 
5000 Ft egyszeri beiratkozási támogatást nyújt. Mivel 
pontos nyilvántartás nem áll rendelkezésünkre, ezért ezt 
az összeget személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

vehetik át az érintettek, a beiratkozás tényét 
igazoló okmány bemutatásával.

SZEPTEMBER



A sikerkovács": 
Algyői Kézilabda Egyesület

Ha a kedves Olvasó fellapozza a korábbi Hír
mondókat láthatja, hogy már többször Is foglalkoz
tunk az algyői kézilabda sorsával.

Algyőnek immáron két egyesülete is van: az 
Algyői Sportkör, melynek gerince a megyei első osz
tályban szereplő focicsapat, illetve az 1997-ben meg
alakult Algyői Kézilabda Egyesület, amely - mint a 
címben is utaltam rá - igazi sikerkovács. Annál is 
inkább, mivel olyan eredménnyel büszkélkedhet, 
amilyen Algyőn talán még nem volt: lehet, hogy NB 
Il-es női kézilabdacsapata lesz a falunak.

Az utolsó alkalommal Németh Sándort kértem 
meg arra, hogy adjon helyzetjelentést. Emiatt úgy 
éreztem ismét őt kell megkeresnem annak érdeké
ben, hogy tájékoztasson bennünket az azóta bekö
vetkezett változásokról.

— A bajnokságban nyújtott teljesítmény 
alapján hogyan értékeled a kézilabdacsapat 
szereplését?

— Először a kezdetekhez mennék vissza:
1997. Április 28-án alakult meg az önálló Algyői 
Kézilabda Egyesület, amely azt jelentette, hogy 
teljesen függetlenek voltunk már induláskor az 
Algyői Sportkörtől. így a most véget ért bajnokság 
gyakorlatilag az első olyan bajnokság, melyen ez 
az új egyesület vett részt.

Férfi és női csapat egyaránt indult a pontva
dászatban.

A női csapat 2. helyen végzett és fel erjesztet
ték NB Il-be, ami azt jelenti, hogy az országos 
hatáskörrel rendelkező* Magyar Kézilabda Szövet
ség döntésétől függően esélye van a csapatnak 
arra, hogy az elkövetkező idénytől egy minőségi 
osztállyal magasabban szerepeljen. Ebből is látha
tó milyen kiváló teljesítményt nyújtottak! Ez a 
csapat egyébként kettő fontos részből" áll: egyrészt 
vannak algyői Játékosok, másrészt többen Szeged
ről Járnak ki.

A férfi csapat 7. lett nagyon balszerencsés 
körülmények között. Eredetileg 4 pont hiányzott a 
dobogóhoz és olyan meccsek úsztak el, amelyeket 
egyértelműen nekünk kellett volna megnyerni 
mert egyszerűen Jobbak voltunk. 3 olyan mécs
esünk is volt, ahol 1-1 góllal kaptunk ki, és ha ez 
a hat pont meg lett volna, most második helyezett 
lenne a csapat.

Természetesen fájó pont ez számunkra, de 
nincs mit tenni, előre kell nézni és a terveink között 
nekünk is az NB II szerepel...

Ugyanakkor óriási nehézség, hogy a csapatot 
alkotó tagok közül sokan egyetemre, főiskolára

járnak és így nem könnyű összetartani őket, pláne 
ha más városokban tanulnak. Törésvonalat jelent
het még a katonaság is.

A női csapatra visszatérve, ott egy kicsit spe
ciálisabb a helyzet hiszen már említettem, hogy 
többen Szegedről járnak ki, így több a „kész” játé
kos. Biztató, hogy a 13-14 éves korosztályból már 
vannak tehetséges algyői lányok is. Az utánpótlás
nevelés azért is fontos feladat, mert hosszú távra 
előre gondolkodva sikereket csak úgy lehet felmu
tatni, ha egyre több lesz a helyi kötődésű Játékos.

— Kik azok, akik mindenképpen hatnak a 
többiekre és húzóerőt jelentenek?

— A csapaton belül mindig arra törekedtünk 
(edzők, idősebb Játékosok egyaránt), hogyne olyan 
társaság legyen ahol van egy-két jó Játékos, a 
többiek pedig teljesen átlagosak és csupán kiszol
gálják a meccseken a társakat. Ez a férficsapatnál 
nagyon jól látható, itt igazi összmunka folyik az 
edzéseken és a meccseken egyaránt. Valójában 
nálunk egyedül, egy játékos nem képes arra, hogy 
éldöntsön mérkőzéseket.

A női csapatban azonban voltak olyan húzó
emberek, akiknek a játéka meghatározta az egész 
csapat Játékát: ha ő(k) Jól játszott(ak), sikkor nyer
tek, ha nem ment úgy a játék, akkor pedig nem jött 
a jó eredmény sem.

Természetesen mindez a személyes vélemé
nyem, és mindig az edzők azok, akik az ebből 
adódó esetleges feszültségeket megpróbálják áthi
dalni. i

— A fejlődés érdekében szükséges-e újabb 
játékosok igazolása, vagy a régi csapat foly
tatja tovább? Egyáltalán, várható-e valamiféle 
változtatás?

— Mindkét csapatnál vannak hosszú- és rö
vidtávú célok: a hosszútávú célok megvalósítása 
az utánpótlás-nevelésben rejlik, ennek érdekében 
az általános iskola keretein belül létrehoztunk egy 
kézilabda-iskolát, míg a rövidtávú célok egyértel
műen megkívánják az igazoltatásokat. Ennek ke
retében igyekszünk olyan játékosokat hozni, akik 
a csapatok átlagéletkorának megfelelő életkorral 
rendelkeznek, ez kb. 20-22 éveseket jelent, illetve 
fontosnak tartjuk még hogy ne csak annyi kapcso
lata legyen az idegenlégiós játékosnak a helyiek
kel , hogy kijön Algyőre, játszik, és hazamegy, ha
nem vegyen részt a meccseken túli életben is ilyen 
értelemben tehát érezze magáénak Algyőt.

Úgy néz ki, ez működik, hisz pl. a férfi csapat
nál van két olyan ember, akik az elmúlt bajnok
ságban érkeztek hozzánk és tökéletesen beillesz
kedtek.

Egy-két játékos igazolása valószínűleg szük
séges lesz még, de arra ügyelni fogunk, hogy az



algyői játékosok ne érezzék azt, hogy ezáltal ők 
hátrányosabb helyzetbe kerülnek.

A női csapatnál kicsit más a helyzet, hiszen 
nincs annyi ember a faluban, hogy ütőképes fel
nőtt csapatot lehessen kiállítani, így főleg itt sze
repelnek a külső játékosok sőt, ha az NB II-be 
feljutnak, akkor érzésem szerint még szükséges 
további Játékosok igazolása is.

Annyi biztos: nehéz megtalálni azt az arányt, 
mely biztosítja az eredményességet, minőséget il
letve a csapategység harmóniáját.

— Milyen pénzügyi keretből gazdálkodtok 
és ez elegendőbe a további célok megvalósítá
sához?

— Az első év arra volt jó, hogy lerakjuk az 
alapokat, hiszen amikor kiváltunk az Algyői SK- 
ból, akkor gyakorlatilag a nulláról kellett indul
nunk. Semmink nem volt, persze amikor eljöttünk, 
leadtunk mindent. Sikerült úgy megalapozni a 
dolgokat, hogy a létfontosságú felszerelés megvan. 
Itt kiemelném, hogy mindegyik csapatnak van me
ze, ami az egységes megjelenés mellett azért is 
fontos, mert ez egyfajta Algyő-kép kialakítására is 
alkalmas. Márpedig ml sokat Játszunk Csongrád 
megyén belül, sőt megfordultunk már a megyén 
kívül is.

A költségvetésünk Igazából 3 nagy pilléren 
nyugszik:

az első csoportba venném az egyesületi tagok 
tagdíjfizetését. Szerintem a megyében nem sok 
olyan egyesület van, ahol a tagok ennyi pénzzel 
Járulnának hozzá a működéshez. A befizetendő 
összeg évente 2000 Ft, ám ha egy nagyobb utazás 
van, vagy felszerelés vásárlás, akkor más plusz 
hozzájárulást is szedünk.

A második csoport az önkormányzati támogatás.
A harmadik pedig a szponzorok segítsége: a 

támogatók közül kiemelném az Eichhorn Kft.-t, az 
Agroplanta Kft.-t, Kis János asztalosmestert, a 
szegedi Quadrotex Kft.-t, az Emener Sport Kft.-t, 
az Algyői Vas-műszaki bolt és Varga Antal fuvarozó 
segítségét.

— Milyen a viszony (a kiválás óta) a Sport
kör és az Algyői Kézilabda Egyesület között, 
illetve más kézilabda-csapatokkal?

— Mivel mind a sportkörbeli kézilabdásoknak, 
mind pedig nekünk más-más elképzeléseink van
nak,. amelyek nem ütköznek egymással, ezért 
mostmár jól megférünk egymás mellett, úgy érzem, 
korrekt együttműködés, egymás mellett élés a két 
egyesület között.

A megye többi kézilabdásával, sőt országos 
szinten is néhány csapattal kimondottan Jó a kap
csolatunk. Kiemelném a sándorfalvi gárdát, akik
kel hasonló helyzetben vagyunk, hiszen pl. nekik

sincs fedett csarnokuk, akár csak nekünk. Ezen 
kívül mindketten egy-egy kisebb közösséget kép
viselünk a bajnokságban.

— Mikor kezdődik a bajnokság?
— Szeptember első hetében. Addig most még 

szünet van, ám ez nem Jelenti azt, hogy „lazsálunk", 
hiszen augusztus 3-án mindkét csapat megkezdi a 
felkészülést, egy hét edzőtábort szervezünk (ez persze 
elsősorban anyagi kérdés), illetve augusztus Végén 
fontosak lesznek az edzőmeccsek is.

—Azt hiszem nem maradt más hátra, mint 
az, hogy sok-sok sikert kivárjak az egyesület
nek: hajrá Algyői

Zombori Móni

Táncosak, dalnokok, tolmácsok
Badaré nterarigdoso

Biztos vagyok abban, hogy az emberek zöme 
semmit sem konyít a néptánchoz. Én tényleg sem
mit. Tangózni sem tudok, mégis lenyűgözött az 
Anna-napl Búcsú zárógálája a néptánc. Nem a 
külcsín fogott meg, ám a belbecs nagyon. Az a 
nemes tett, amit a fiatal táncosok őszintén bájosan 
kínáltak nekünk, a közönségnek.

A táncok klasszul voltak koreografálva, s lát
ványt növelte a sok-sok kosztüm, a dal, a nóta amit 
őszintén üzentek mindannyiunknak olaszul, szer
bül, románul, ukránul, franciául és persze magya
rul. Pompásak voltak a lányok és a fiúk, a Faluház 
trasuán és persze előtte az utca aszfaltján, mikor 
is a nézők tenyerét plrosítatták előadásukkal, tán
cukkal, dalukkal a község művész vendégei.

Göröngyös.olaszul kérdeztem egy itáliai urat 
mért Jó, ml Jó abttan, hogy eljönnek az istenháta- 
mögé? íme a frappáns válasz: Ballare meravigliosol 
Táncolni csodálatos! A magyarázat rövid, de min
den benne van: Grazié signore!

Jut még eszembe egy kérdés Önökhöz, kedves 
olvasók. Látták a békét, érezték a barátságot, azo
kat amiket olaszul, szerbül, románul, ukránul, 
franciául és magyarul áradozhattak felénk a lá
nyok, a fiúk? Ugye igen!

Művészek ők valamennyien és tolmácsok. Per
sze tolmácsok Is mert a békét, a barátságot, a 
szeretetet táncra, dalra fordítottak nekünk olasz
ról, szerbről, románról, ukránról, franciáról és 
magyarról is.

Kár, hogy esztendőt kell várni az újabb talál
kozásra! így búcsúzom hát: viszontlátásra.

Ács S. Sándor



Javaslat Algyő címerének tervezéséhez

írásos dokumentumok bizonyítják, hogy Algyő 860 éves, bár régé
szeti kutatások a település ennél korábbi létezéséről tanúskodnak. 
Ennek a történelmi múltnak a bemutatása, a címeren való megjeleníté
se, komoly kutatási munkát igényel. A munka elvégzésére szakértőt 
kértünk fel, dr. Fári Irén történész-muzeológus személyében. Az ő 
javaslatát tolmácsoltuk a három felkért grafikusmester felé a címerterv 
elkészítéséhez.

KÉSZLET A KUTATÁSBÓL:
A címer tervezését történeti kutatás előzte 

meg. A települések ugyanis az azonosító jelképü
ket az általuk használt hivatali pecsétjükre véset- 
ték. A címer tervezésekor kiindulópontként a régi 
pecsétek ábráit figyelembe kell venni.

Algyő pecsétjén két mezőgazdasági eszköz — 
csoroszlya és ekevas — és három hatsugarú csillag 
látható kerektalpú pajzsba foglalva. A pajzsot nö
vényi indák keretezik, három oldalon keresztet 
fogva közre. A következő érdés: milyen motívumok 
jöhetnek szóba, mit lehet felhasználni a helység 
múltjából, vagy Jelenéből, ami Jellemző az adott 
településre?

Algyő plébániájának 1761-re keltezett pe
csétjén Szent Anna félalakos képe látható. A meg
szokott és jól azonosítható Szent Anna ábrázolások 
általában az ún. Szent Hármast — Anna, Mária, 
Jézus — mutatják, ezért a rajz bonyolultsága miatt 
a település védőszentjét nem Javasoljuk a címerbe 
emelni.

Algyő temploma Árpád-kori eredetű. Az erő
sen átépített és 1936-ban bővített templom egysze
rű sisakú tornyán szép gótikus ablakok láthatók. 
Egyszerűsítve is jól rajzolható.

Algyő már a honfoglaló magyaroknak 
fontos lehetett, valószínűleg a tiszai átkelés 
biztosítása miatt. A falu határában Jelentős 
X. századi temető került feltárásra 1973-76. 
között. Pogány rítus szerint teljes fegyverzet
tel, lóval, díszes ruhában temették el a kora
beli közösségben vezető szerepet Játszó leggaz
dagabbakat. A női viselet jellemző darabja volt 
az aranyozott ezüst rombusz alakú, csün
gés ruhadísz, melyet elől a kaftán záródásá
nál kettesével erősítettek a textilre. Ezekből 
egy ruhadísz a címerbe emelve a magyarok ko
rai megtelepedésére utalhat.

Algyő település létrejöttét elsősorban a Tiszá
nak köszönheti. Később megélhetését is a folyó 
adta. A címerben ezüst színű hullámpólya Jelenti 
a folyót.

Szűcs Szilveszterné, grafikus 
Szűcs Szilveszter, dekoratőr 

Algyő 
CÍMERTERVEZETE

Címertervünk jelképei közül különösebb 
magyarázatra nem szorul a csoroszlya-ekevas 
és a hatsugarú csillag használata, ezt a kora
beli Algyő pecsétjéből vettük át. Szükségesnek 
találtuk történész által Javasolt X. századból 
származó, a falu határában talált ékszert, 
mint motívumot alkalmazni.

Címerállat keresését Algyő címertervéhez 
évekkel ezelőtt kezdtük. Az itt honos állatok 
közül nincs nemesebb, településünkhöz kötő
dő, jelenleg is itt élő állat, mint a kócsag. Je l
képezi a Tiszához, a vízhez való ragaszkodá
sunkat. Jelképezi halász őseinket. Ugyanezt 
erősíti a növényi motívum, a fúzfaág. A fűzfa 
a vízben is megélő növény, Jelképként is fel
fogható oly módon, hogy az árvizek ellenére 
szilárdan ragaszkodtak őseink ehhez a telepü
léshez. Megélhetésük is sok esetben a fűzfá
hoz kapcsolódott. Mint tudjuk, nem is olyan 
régen Algyő egyik jellemző foglalkozása a ko
sárfonás volt. A fűzfát, a rőzsét használták az 
ár mentesítéshez is. a kócsagot már korában is 
használtuk a Gyevi Kócsag Szabadidőhajó el
nevezés és emblématervéhez. Véleményünk 
szerint Algyő címerében való felhasználását ez 
nem zavarja, sőt erősíti. E madár címerbe 
emelését támogatta az algyői Faluházban tar
tott előadásában dr. Csizmazia György, az ál
lattannal foglalkozó egyetemi tanár és ezt erő
sítette korábban az a személy is, aki a Kócsag 
utcát elnevezte. A heraldikában címerállatként 
jellemzően a sast és a darut használták, így a 
kócsag használata egyedinek mondható.

A fentiek alapján alkalmaztuk Algyő cí
mertervében a kócsagot címerállatként, a fűz
favesszőt motívumként.







A Quadriatlon szakosztály 
ezévi zárszámadása

Az éveleji egyeztetésen előrelátható anyagi bá
zisunkat figyelembe véve választottuk ki azokat a 
versenyeket, amelyeket, amelyekre később nevezé
seinket leadtuk. Négy Európa-kupa futamon (Du
naújváros, Mártély, Calacuccia és Pozsony) és a 
Isarles-i rövidtávú VB-n szerettünk volna indulni. 
Az öt verseny közül sajnálatos módon csak kettőt 
rendeztek meg, a másik három helyről technikai 
okokra hivatkozva kaptunk visszamondó levelet. 
Tavalyi szponzoraink által ígért összegeket nem 
kaptuk meg, ezért a megrendezett két verseny fel
emésztette az anyagi keretünket. A hasonsportági 
versenyeken elért eredmények Jó előjelek voltak. A 
július 11-én Franciaországban Lac d’Issarles-ben 
megrendezett rövid távú világbajnokságon a 
csapat bizonyított. Egyéni versenyzőink nem kis 
meglepetésre a 26. (Csúri Szabolcs) és a 31. (Csa- 
mangó Péter) helyen értek célba. A várakozásaink
nak megfelelően, de az erős mezőnyben mégis óri
ási meglepetésként váltócsapatunk (Várkonyi 
Csaba, Kövér Imre, Csányi Róbert, Susányi Ist
ván) világbajnoki ezüstérmes lett. A felkészülési 
időszakban végzett munka tehát meghozta első 
gyümölcsét. A második sem váratott sokat magára. 
Augusztus 2-án Korzika szigetén Calacucciában 
megrendezésre került versenyen váltónk (Várko
nyi, Kövér, Csányi, Canjavec) aranyérmes, egyéni- 
eink Csúri Szabolcs hetedik és Csamangó Péter a 
nyolcadik hellyel büszkélkedhetett.

Mindkét versenyen a pálya nehézsége miatt 
erő feletti teljesítményre volt szükségünk. Issarles 
1100 m-re a tengerszinttől fekszik, hegyekkel kö
rülölelve egy vulkáni tó partján. Calacuccia szintén 
egy hegyvidéki kisváros Korzika szívében. A sport
baráti kapcsolataink révén a szentesi quadriatlo- 
nlstákkal és a budapestiekkel közösen megpróbá
lunk Jövőre egy színvonalas versenyt szervezni va
lahol a házunk táján. A szakosztály idei szervező- 
munkáját dicséri a Falunapok alkalmával megren
dezett futóverseny és röplabdabajnokság, valam int 
a Tisza áradása miatt kis létszámú nyári tábor is. 
Anyagi kereteink remélhető bővülésével talán még 
több helyen tudunk majd bizonyítani, és felkelteni 
ezáltal az algyői fiatalok és öregek érdeklődését e 
sportág iránt. A csapatunk szeretne Indulni egy 
neves nemzetközi ultramaratoni versenyen, a 
Bécs—Budapest futáson. Anyagi keretünk még 
nincs rá, de szívből remélem, hogy sikerül mégis 
az önök támogatásával eljutnunk e rangos verseny
re. Az ezévi sikereinkhez nagyban hozzájárultak 
támogatóink, akiknek köszönjük és jövőre is szá
mítunk a segítségükre. Szponzoráltak: Algyői SK, 
Fuváll-4 Kft. (Lele Lajos), Juhász Sándor, Tihanyi 
Ernő, Bakos József és a Profi Foto Kft.

Canjavec Tamás
szakosztályvezető

StadionavatásAlgyőit

Csattant az olló a magyar trikolór szala
gon és lön hivatalosan is egy csodálatos foci
pálya. A polgármester kopírozta Hirohito Ja
pán császárt, aki 1964-ben emígyen szólt mél
tóságteljesen: a XIV. Nyári Olimpiád Játékokat 
megnyitottnak nyilvánítom. Hasonló röviden 
szólt dr. Piri József szózata is az algyői pálya- 
avatón. Nem is kell hosszú lére ereszteni, a 
létesítmény magáért beszél.

A naphosszig tartó ünnepség pompáját 
(kik mások?) a majorett leányzók emelték. Pi- 
ros-fehérben lépkedtek ritmusra, ütemre for
gatták krómozott pálcáikat. Tanulhattak volna 
még mozgáskultúrát a tv elé rögzült korombe
liek, mikor ritmust rajzoltak azok a fiatalok 
akik kockás picike nadrágjukban almazöld 
mell alá éppen érő pruszlikjukban feszítettek. 
A látványos műsor után a sportolók vették bir
tokba a pályát.

A pályaavatóra hivatalos volt az NB III-as 
Hódmezővásárhely, a Megye I-ben játszó Sán- 
dorfalva, a Megye II-ben játszó Deszk, a Sze
gedi Öregfiúk és ml a házigazdák. A szegedi 
öregek 1 perces vigyázállást kértek a jólismert 
Bité János játszótársuk elhunyta miatt.

Ringbe szálltak az algyői lányok is ellenfe
lük a Szegedi Kispályás Női Futballcsapat vol
tak. Fergeteges sikert produkáltak.

Ács S. Sándor
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+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. [+1 
tájékoztatja Önt

dR. Tó tN M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa

1 9 9 8 . szEpTEiwbER t a v i  re n c Je Ié s e

01—04-ig 0730—12 óráig
07—11-ig 1230—17 óráig
14—18-ig 0730—12 óráig
21—25-ig 1230—17 óráig

^  28—30-ig 0730—12 óráig

T)r. M olnár M ária

csecsemő- és gyermekszakorvos 
rendelési ideje 

Betegrendelés 
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

Terhestanácsadás 
hétfő 1230-1430 óráig
Rendel: dr. Kanyó Ádám

Önálló védőnői tanácsadás 
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra 
csütörtök 830-930 óráig

ELADÓ! Eladom közepes méretű, új számítógép
asztalomat Érdelődni: (62) 268-175

Vennék Ladára való használt, de jó állapotban lévő 
külső gumit. Stomil 175xl3-at 1 db-ot, pótkerék
hez. Telefon: 268-696

Minden kedden 8-11 óráig olcsó bálásruhát árusí
tok a Faluházban, 100, és 300 Ft-os áron.

Eladó 1 db 5 hónapos kecskebak, vagy más háziál
latra cserélném. Irányár: 7000 Ft. Algyő, Téglás u. 
123. Telefon: 268-738

A HALLAI ÉS TÁRSA BT. 
vállalja

» pálNZTÁRkÖNyV, NAplÓfŐkÖNyV 

» IcETTŐS kÖlNyVElÉS 

» bÉRszÁM Fejtés 

» teIJes köRŰ Tb^üqyi intézés

» AdÓbEVAÜÁSOk, MÉRlEQEk kÉSZÍTESE 

» ElEMZÉSEk 

» SZAkTANÁCSAdÁS

F E lE lŐ S SÉ q V Á lU lÁ S f 

d isz kR É C ÍÓ , pONTOSSÁq,

8  ÉVES SZAklMAÍ hÁTTÉR.

ÜqyfÉlFoqAdÁs:
kedd, szeikJa, csüröRTök 9 - 1 8  ÓRÁiq

T eL eF o n : 2 6 7 - 5 1 0  K ato n a  AintaIné 

MÉRlEqkÉpES kÖNyVElŐ

C ím : A lq y ő , BARTÓk B éIa  u . 2 5 .



Búcsú l98
A régi Algyőiek életében is jeles ünnepnek 

számított az Anna-napi búcsú. Nyugodtan el
mondható ez a mai időszakra is, bár tény a 
múltban sokkal inkább a vallási Jellég domi
nált. A falubeliek így tisztelegtek a település 
védőszentje Szent Anna előtt. Mára azonban 
elillant ez a fajta bája ennek az egykoron az 
egész falut lázba hozó nagy összejövetelnek. 
Sajnos manapság sokkal igénytelenebb össz
népi banzáj" Jellegűvé sekélyesedik a búcsú
nak az a része amely a mindenki által ismert 
búcsútéren zajlik.

Szerencsére nem mondható el mindez a 
nem éppen hízelgő bevezető az immár több na
possá bővült rendezvény azon vonulatára, 
amely a Faluházhoz kötődik. A búcsút megelő
ző héten az idén is voltak különféle kulturá
lis-társadalmi rendezvények. Ennek keretében 
ismerkedhetett meg az érdeklődő közönség 
Tessényiné Fogarasi Margit képeivel, részt ve
hetett a templomi hangversenyeken, illetve az 
ősgyeviek által szervezett koszorúzáson. Nem 
utolsó sorban pedig tanúja lehetett egy kirob
banó sikerű néptáncgálának a búcsú napján.

A szokásoknak megfelelően a táncosok 
menettáncban adtak ízelítőt a tudásukból, 
amelynek köszönhetően a du. 5 órakor kezdő
dő gálaműsorra nem csak a 150 fős nézőtér 
telt meg, hanem sokan még azt is vállalták, 
hogy állva nézik végig a produkciókat.

Az Eke József által vezetett Algyői Hagyo
mányőrző Együttes műsorát követően a vajda
sági Martonosi Testvériség Művelődési Egyesü
let csoportja következett. Ők kellő alapot ad
tak a többi, hasonlóan magas színvonalú műs
orszámnak. Először kalocsai táncokat, népda
lokat végül a Bácskai szerb táncok című pro
dukciót mutatták be. őket a kispiaci Jókai 
Művelődési Egyesület táncosai követék, akik 
szintén két számmal kedveskedtek a vendé
geknek: elsőként Rábaközi táncokat, majd a 
férfiak Pásztortáncot adtak elő.

A kárpátaljai Rahóból is érkeztek vendé
gek: a Jalinka táncegyüttes a szegedi Testvér
városok Fesztiváljára kapott meghívót, de 
programjukba illesztve algyői kitérőt is tettek, 
így a közönség megismerkedhetett a hucul nép 
lakodalmi táncával, hucul népdalokkal, vala
mint egy kárpátaljai csárdással is.

Szintén a Testvérvárosok Fesztiváljának

meghívottal voltak az olasz, a francia és a ro
mán vendégek. Az olasz Omnia Preclara Rara 
táncegyüttes, gyönyörű, XV-XVII. sz.-i törté
nelmi táncot mutatott be, reneszánsz hangu
latot varázsolva a Faluház szabadtéri színpa
dára. Sikerüket fokozta, hogy a nézősereget 
gyönyörű, korhű viseletűkkel is ámulatba ej
tették.

Francia tánccsoport Nizzából érkezett, ne
vük: Ciamada Nissarda. Műsoruk a nizzai ün
nepekhez kötődő produkcióból állt. Jókedélyú, 
vidám táncok tanúi lehettünk: elsőként egy 
bemutatkozó táncot láthattunk, másodikként 
az Öröm című, a Napot és a yarat szimboli
záló tűztánc következett. Végül az eladósorba 
került lányok táncát mutatták be.

Erdélyből, Temesvárról érkezett a Timirul 
táncegyüttes, mely pattogós” román és erdélyi 
magyar táncokat adott elő, ugyanolyan nagy 
sikert siratva, mint a megelőző csoportok.

Végül a vajdasági Doroszlóból érkezett Mó
ricz Zsigmond Magyar Kultúr Egyesület 
tánccsoportja következett, mely idén ünnepel
te fennállásának 60. Évfordulóját. Ők szintén 
több műsorszámmal készültek, és a kétórá 
gálaműsor végén a Doroszlói Fúvószenekar jó
voltából tovább fokozták az amúgy is forró 
hangulatot.

A g£la zökkenőmentes lebonyolításához el
engedhetetlen volt a profi műsorvezetés is, Ko- 
lonlcs Erikát a Faluház népművelőjét szintén 
dicséret illeti ezért, és természetesen minden
kit, aki az elő- és utómunkálatokban a rende
zők segítségére volt.

A műsor befejeztével a táncosokat pörkölt 
várta,, majd desszertként algyőiek által sütött 
sütemények következtek.

Sokak véleménye szerint ilyen magas szín
vonalú néptáncműsort régen lehetett már látni 
a faluban, e miatt van szükség arra, hogy az 
elkövetkezendőkben ezt az igényt szem előtt 
tartva a búcsúk alkalmával hasonló produkci
ókkal ismerkedhessenek meg a táncszerető 
nézők.

Azt hiszem nem elég hangsúlyozni, hogy 
ez a műsor a sok-sok segítség, támogatás nél
kül nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon, 
de az újságból adódó lehetőségeket figyelembe 
véve csak azt az egy szót mondhatjuk minden
kinek, hogy: KÖSZÖNJÜK!

Zombori Móni
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Az Algyői Faluház a következő 

szakköröket indítja 
1998 szeptemberétől:

• néptánc, alsós gyerekek számára 
Vezeti: Kolonics Erika népművelő

• társastánc-tanfolyam gyerekeknek 
és felnőtteknek
Vezeti: Nógrádlné Nóvé Zsuzsa

Ív FÁJDALOMMENTES 
FÚLLYUKASZTÁS

SZILÁGYI P. IMRE
ékszerész

V ad v irág  u. 3 3 .
Telefon: 2 Ó 8 -8 4 9

j^ y o rv A :
U étfo  é s  csü+öH-öU 1 0 —1 8  6v-c\ig

j\ fanyéU .sz.e.r-javH c\s/ - k é s z í t é s ,  
, kő-foglalás; 

ezü sféU sae^ -ám sífás .

kézműves foglalkozások 
minden pénteken 16-17 óráig 
Vezeti: Kolonics Erika
boogle-woogle táncklub felnőtteknek 
Vezeti: Kalapos József

A szakkörökről és tanfolyamokról ér
deklődni a Faluházban személyesen vagy 
a 267-050-es telefonon Kolonics Erikánál.

Fotó:
Kiss Gabriella

SZEPTEMBER



A tibeti elemes jégkorong 
és más egyéb furcsaságok

„Szentes elég messze van ahhoz, hogy ne le
gyünk Algyőn.” Ezzel a szlogenné vált mondattal 
Indultunk el vasárnap reggel a Faluház elől, mi 
algyői kézilabdások szokásos évi edzőtáborunkba.

Furcsaságok 1: az egyesületi kincstár önkor
mányzati és szponzori aranyainak szűkössége mi
att kénytelenek vagyunk lemondani a balatoni, sőt 
még a hawaii lágerről is (az előbbi komoly).

Furcsaságok 2: a mellesleg elmaradott, sző- 
rös-torokt tagok környékén megjelentek a vékony 
hangú konyha-menedzserek. Lányok is jöttek.

A két nembéll humanoid teameket egy Ikarusz- 
plussz-húsz-túsz busz szállította a szentesi Hilton
hoz, nevezzük innentől egyszerűen Terney Béla Kö
zépiskolai Kollégiumnak. Lakóit tekintve nemzetközi 
szintű, hiszen román, finn, holland verekedőkön kí
vül lengyel kosarasok is flangáltak a folyosókon 
backstreetboysos plakátokat lopkodva lányaink ajta
járól azok fölbátorítóan heves tiltakozása közepette.

Furcsaság 3 : egy újabb érv a sportcsarnok 
mellett: az ember még románul, Jlnnül, hollandul és 
lengyelül is megtanulhat.

Az érkezés napján a boldogság és a jólét lengte 
körül a fiatal leventéket és levente-lányokat, de a 
tompaság és a fáradtság szürke madara már ott 
körözött a fejük fölött, hogy aztán vasárnap más
nap reggel hatkor lecsapjon és éles karmaival ki
tépje a csípát a szemükből. Csak homályosan em
lékeztem arra, amikor Ciné háromszor lenyomta 
Szabómisit a gyerekmedence aljára, amivel való
színűleg beírta magát a jövő évi Guiness rekordok 
könyvébe, vagy a két tenor KIRÁLY, Imi és jóma
gam, óriási sikerű éjszakai koncertjére, amire a 
portáson kívül a rend őrei is hivatalosak voltak, de 
nem jöttek el, vagy a cápatámadásokra, amik he
veny véraláfutásokkal járta nyaki tájékon és a 
hölgyek második emeleti lakosztályában voltak lo- 
kalizálhatók, ami azért nem meglepő, mert előzőleg 
Szabómisl puszta kézmozdulatával (és egy vödör
rel) vizet fakasztott a linóleumból megteremtve 
ezzel az ideális környezetet effajta atrocitásokhoz. 
És Poros is megtanulhatta, hogy a diszkóban végre 
saját lábra kell állnia, mert ha a máséval próbál
kozik könnyen hallhatja, hogy:

„Héj, kiccsávó! Vérékédni ákársz?”
Szóval mindezt elnyomta egy négy negyedes 

monoton dallam, melynek képlete futás-terem- 
body-terem címe pedig 'Az algyői kézilabdások 
által végzett edzésmunka Szentes városában’ volt. 
A későbbiekben a napi négy edzés lényege nem, 
jellege viszont némiképp megváltozott: a hatórai

futásból hatórai haldoklás, a reggeli termi edzés
ből reggeli — újramegjelenítő foglalkozás, a body 
buildingből a többieknek ’bády building’, a délutá
ni termi edzésből pedig egyszerűen edzőmeccs lett. 
Apropó edzőmeccs: négy mérkőzésből négy győze
lem. A fiúk szemetgyönyörködtető játékát semmi, 
míg a lányokét csak a cselgáncs és box babérokra 
áhítozó ellenfél tudta néha megakadályozni. A 
szentesiek (innentől ’hentesiek’) NB Il-es múltjuk
ra hivatkozva próbáltuk legyűrni a mi ugrálóköté
len, zsámolyon és medicinlabdán nevelkedett lá
nyainkat. Nem igazán sikerült nekik.

Furcsaság 4: az önkormányzat által támoga
tott szentesi csapatoknak fizetniük kell az önkor
mányzat által támogatott sportcsarnok használa
táért. Na de ilyet!

Egyébként egész héten sörfesztivál volt a vá
rosban, aminek első felét mi csak a pénteki záró- 
bulin ismertük meg igazán. Erről a buliról majd 
valaki ír egy másik cikket, főleg ha valaki vissza 
tud rá emlékezni.

Másnap jó szájízzel távoztunk Szentesről, fő
leg hogy indulás előtt reggeliztünk.

Valami frappáns mondattal szerettem volna 
befejezni ezt az esszét, de hát így sikerült:

„Algyő azért messze van még Szentestől”

(róni)

A Könyvtár hírei
Könyvtárunk a nyári szabadság után augusz

tus 24-től várja régi és új olvaasóit a Bányász u. 
2. sz. alatt.

Nyitvatartási időnk változatlan: 
hétfő
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek

930-12

930-12

13-18 óráig

13-18 óráig 
13-18 óráig

Reméljük, hogy új könyveinkkel sikerül be
csalogatni azokat az olvasókat is, akik most nem 
látogatják akönyvtárat.

Egy kis ízelítő a Kínálatból: Horvátország (úti
könyv); Bromfield: Mrs. Parkington; Kis gyermek
ek nagy világen
ciklopédiája; 
Csoóri S.: Szál
lá alá Poklokra; 
Parker: A csont
váz.
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CXe.y-\n cb eteg  ség ek / 
ízűletek fájdalm a -g y u lla d á sa , 

ín- á s  izo m b eteg ség ek  
elekt^otei*ápiás valam int 
akwpunk+ú^ás k e z e lé se  

helyben. ■

D r. "Hégely M ih ály  
reu m aszak o rv o s  

^ g é s z s é g h á z  w. 4 .

Trendéi: 
hétfőn, sz e rd á n  1 7 —1 8  óráig

E lő z e te s  bejelen tkezés  
a  2 ó 8 - 2 5 1 - e s  telefonon.

TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 
ALGYŐ, VÁSÁRHELYI u. 5. 

NYITVA: család igénye szerint

KEGYTÁRGYAK: koporsó, szemfedd, urna, 
urnaszemfedő és minden egyéb 
kegyeleti kellék

Halottszállítási ügyelet 0-24 óráig (díjmentesen)

Teljeskörű és díjmentes ügyintézés (Szegeden is)

TOVÁBBI IRODÁINK:

6724 Szeged, Pulcz u. 2/A (a Mars tér sarkán) 
Tel.: (62) 325-864 

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

6722 Szeged, Török u. 9/b
(a Török u. közepén, nem saroképület)

Tel.: (62) 321-420 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-1.6 óráig

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ ÜGYELET: 
(06-30) 433-645; (06-62) 481-256; 

(06-20) 680-854

■Ififr ' 4flfrs>

/•Jjt — **■— * — * — -i

£*7 Cserepes virágvásár V
a rP£l£MrEX JCjt. cserepes virágaiból 

» Rozália,
» Mária,
» Edit

névnapokra

szeptember 16-ig 
az IDA virágüzletbén

A lqyő, VÁsÁRhElyi u. 2 1 .
TeLeFon: 2 6 7 ^ 2 9 7

NyiTVA tartás:
IiétFőtőI pÉNTEkiq 8 - 1 8  Ó RÁ iq  

szo ivibAT 8 - 1 2  Ó RÁ iq  

VASÁRNAP 9 -1  2 Ó RÁ iq

v  « r  « r  « r  « r  w

ÚJ SZOLGÁLTATÁS 
Temetkezéssel kapcsolatos 

téljesköru ügyintézés Algyőn!
jA  X e m etk ez é si Kft. a z  algyői tewe+őben 

ü g y félszo lg á la ti iro d át nyitott, 
mely k é s z sé g g e l á,ll 

a  la k o ssá g  re n d e lk e z é sé re .

;A  te m etk ez és  k éz  sz ü k sé g e s  kopogó/ 
szem -fedél, különböző kellékek  

a  leg k ed v ezőb b  áro n  m egrend elhető  
é s  k iv álaszth ató  a  helyszínen.

Érdeklődni 
a z  ü g y in tézéssel k a p cso la tb a n  

a  tem ető melletti 
öCÁÁ v irágü zletben  leket.

KOVÁCS MIHÁLY m
sírkő-műkő készítő X )

SZEPTEMBER



Nincs ideje? Nini 
S

NYITVA: hétfői 
szombaton 8-12

A Lgyő
9(astéCy/(ert u. 49. sz 

KÍNÁLATUNK:

cs beszerzője? Nincs gépkocsija? Kevés az információja? 
egít Önnek a MARY-MARY ÜZLETHÁZ
tői péntekig 8-12 óráig, 14-18 óráig
/ /• _  ^
uluIb V

\ Mary-b/fary Üzletház Kft. Algyő j

Ágynemű 1461 Ft-tól 3599 Ft-ig Gumicsizmák 1544 Ft-tól 2242 Ft-ig
Lepedő .1233 Ft-tól 2111 Ft-ig Vázák 459 Ft-tól 9650 Ft-ig
Asztalterítő 1136 Ft-tól 2922 Ft-ig Poharak, Techno poharak 58 Ft-tól 2632 Ft-ig
Paplan 3461 Ft-tól 4533 Ft-ig Francia és hagyom, jénai 1266 Ft-tól 4399 Ft-ig
Útitakaró, pléd 1299 Ft-tól 5985 Ft-ig Kávéskészlet 1733 Ft-tól 4300 Ft-ig
Törölköző 569 Ft-tól 4046 Ft-ig Kaspók , 128t Ft
Plüss női és férfi köntös 7312 Ft—6900 Ft Vasalók 5184 Ft-tól
Melltartó 1391 Ft-tól 3900 Ft-ig Fényképezőgépek 999 Ft-tól 7990 Ft-ig
Női fehérnemű 199 Ft-tól 4300 Ft-ig Telefonok 2990 Ft-tól 4190 Ft-ig
Férfiing 999 Ft-tól 3900 Ft-ig Kávéfőzők 1459 Ft-tól
Bébiruhák, tipegők 568 Ft-tól 2567 Ft-ig Órák 1990 Ft-tól 5616 Ft-ig
Szabadidő ruhák 2178 Ft-tól 6100 Ft-ig Tálcák 419 Ft-tól 3338 Ft-ig
Gyermek színes pólók 249 Ft-tól 999 Ft-ig Ételhordók 618 Ft-tól 780 Ft-ig
Babatakarók 1820 Ft Kerti asztal (műanyag) 3132 Ft-tól 4537 Ft-ig
Zoknik 125 Ft-tól 195 Ft-ig Kerti szék (műanyag) 1133 Ft-tól 1629 Ft-ig
Harisnyanadrágok 125 Ft-tól 480 Ft-ig Porszívók 12 999 Ft-tól 21 999 Ftig
Sportcipők (férfi és női) 3319 Ft-tól 3419 Ft-ig Kenyértartók 2199 Ft
Női cipők, papucsok 648 Ft-tól 4500 Ft-ifc Szennyestartó 2110 Ft
Gyermekcipők 1562 Ft-tól 5400 Ft-ig Műanyagedények 124 Ft-tól 616 Ft-ig
Tornacipők, váltócipők 360 Ft-tól 973 Ft-ig Süteményes mérleg 1609 Ft-tól 1990 Ft-ig
Viaszos vászon (140 cm); 1170 Ft/m Gyermek bili 244 Ft-tól 528 Ft-ig
Füzetek A /5, Á/4 26 Ft-tól 78 Ft-ig Esernyő férfi, női 799 Ft
Tollak, ceruzák 25 Ft-tól 700 Ft-ig Háromkerekű bicikli 3618 Ft-tól 3735 Ft-ig
Körzők 323 Ft-tól 876 Ft-ig Babykomp 4679 Ft
Vonalzók 94 Ft-tól 354 Ft-ig Babakocsi 765 Ft-tól 1300 Ft-ig
Iskolatáskák 2599 Ft-tól 5625 Ft-ig Locsoló 649 Ft-tól 689 Ft-ig
Ovis hátitáska 890 Ft-tól 1328 Ft-ig Felmosó szett 572 Ft
Asztali lámpa 2904 Ft-tól 3828 Ft-ig Tintasugaras printerbe festékpatron (fekete és színes)

Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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, Zombori Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a dtfKbZ KFC, Nyomdájában, 800 példányban.


