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A  rög alatt most megmozdul a mag 
S a szív alatt az örök gondolat,

Hogy itt e rögből egy darab vagyunk, 
Rajta nőttünk és általa vagyunk.

Koszorúzás

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
emléke előtt tiszteleg Algyő népe is. A nemzeti 
ünnep fényéhez a lakosság az épületek fellobogó
zásával járulhat hozzá. Az ünnepi megemlékezés 
március 15-én 10 órakor kezdődik az Országzász
lónál. Ünnepi beszédet dr. Piri József polgármes
ter mond. Az ünnepi műsort a Népszínház társu
lata adja elő.

Száz titka, nedve még bennünk kering, 
Daloltunk, sírtunk s rög leszünk megint,

Magyar mezőn egy múló kis halom,
De repültünk egy bátor dallamon,

Mit zengve hoz a márciusi szél 
És vele dobban szívünkben a vér,

A  vér, amelyet érlelt annyi nyár, 
Kalászba szökkent magyar napsugár.

Anyád porában most mozdul a vér 
S indul feléd az új magyar kenyér.

Lélekké válik benne majd a rög,
Mely véred, hazád, sírod, börtönöd,

S benne dalolja örök dallamát 
Anyád a rög, hogy ez a föld a hazád.

Kedves Ottfasónk!
Hétévente kicserélődnek az emberi test sejtjei. 

Nem csoda hát, ha az algyői embereknek szóló, hétéves 
születésnapján túljutó Algyői Hírmondó most saját 
megújulásáról ad hírt. Az algyői önkormányzat és a 
szerkesztőbizottság néhány nagy és több apró változ
tatással a Kedves Olvasó igényeihez igyekszik illeszte
ni a Hírmondót.

A februári szám újdonsága: a fejléc kék színe és 
Algyő címerének megjelenésé. Márciustól pedig kéthe
tenként, 8 oldalon, s az eddiginél nagyobb példány
számban jelenik meg az Algyői Hírmondó. így idősze
rűbb és pontosabb lehet a lap, melynek szerkesztőbi
zottsága változatlanul fontosnak tartja, hogy beszá
moljon a község életéről, hogy hirdetési lehetőséget 
biztosítson az egyre izmosodó helyi vállalkozásoknak 
és a magánszemélyeknek. De tágul a kör: szűkebb és 
tágabb környezetünk legfontosabb történéseiről is hírt 
ad a lap.

(Az Algyői Hírmondóra idén eddig előfizetők 
változatlan áron, egy hónapban két számot vehetnek 
kézbe és olvashatnak. A lap egy-egy számának ára, 
illetve a hirdetési díj változatlan.)

Kedves Olvasónk!
Az Algyői Hírmondó Önért Önhöz szól. Remél

jük, így érzi Ön is! Üdvözli és véleményét várja, köszö
ni: a Szerkesztőbizottság..

MÁRCIUS/l.



Farsangolás a Faluházban

Február utolsó szombatjának délutánjára vi
dám farsangi vetélkedőre szólt a faluházi meghívó. 
A  lakosság apraja-nagyja képviseltette magát. A 
szervezők kitettek magukért: ötletesnél-ötletesebb 
feladatok sorával tették próbára a csapatok ügyes
ségét és leleményességét.

A vetélkedőknek először a Kátó Sándor színmű
vész tolmácsolásában elhangzott versidézeteket kel
lett fölismerniük. Ezt követően szellemi totóban, rek
lám produkcióban, farsangi álarckészítésben, külön
böző testrészekre illeszkedő farsangi tetoválás festé
sében is összemérték tudásukat. A székfoglaló ver
senyt erőbemutató követte. A versengőknek a falu 
legkisebb kakasát és legnagyobb tyúkját is be kellett 
gyűjteniük. A csapatok két-két tagjának Frédi és 
Béni, a két kőkorszáki szaki jelmezét kellett elkészí
teni és felölteni. Csöppet sem számított könnyű fel
adatnak az Algyői Hírmondó ,farsangi különszámá- 
nak” szerkesztése sem. A verseny szünetében az 
amatőr jazz-balett tagjainak produkciója szórakoz
tatta a népes szurkolótábort.

A zsűri döntését dr. Piri József polgármester 
ismertette: első lett a pedagógusok csapata, második 
a kosárlabdázóké, harmadik a kézilabdázóké; negye
dik helyen végzett a Mókus őrs, ötödik lett a Faluház 
csapata, hatodik az Algyői Nőegylet csapata.

Bainé Erika

Maskarák a sutiban

Az alsós általános iskolások farsangi mulatsá
gán, február 19-én, ötletesnél ötletesebb jelmezek
ben gyönyörködhettek — szereplők és vendégek. 
Külön köszönet ezért a szülőknek, akik nagymér
tékben hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A 
jelmezes felvonulás után az osztályokban folytató
dott a farsangi móka. Tánc, Játék, verseny tette 
színessé a délutánt.

A felsősök farsangi mulatságát a diákönkor
mányzat szervezte. A jó hangulatú rendezvény 
fényét emelte a sok ötletes Jelmez.

0üis farsang

Az óvodábanfebruár 18-án tartották a farsan
gi télbúcsúztatót. A tarka jelmezekbe öltözött gye
rekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat. 
Vidám ügyességi versenyek színesítették a táncos 
nap hangulatát.

A  mulatság sikeréhez nagyban hozzájárult az 
a sok sütemény és üdítő ital, amit a szülők küld
tek. Köszönet érte! Bal Istvánné

Alfiyrii Hírmondn

Alapítványi bál

Az Algyői Általános Iskola alapítványi bálját feb
ruár 6-án rendeztük meg a Faluházban. A siker a 
színvonalas szervezésnek, a tanulók szorgalmának 
és a szülők támogatásának köszönhető. A meghívott 
vendégek — a Sasfészek Rock and roll club és a 
szarvasi látvány show— mellett a 7-8. osztályosok is 
nagy tetszést arattak táncukkal.

A táncokat az általános iskola két tanára, 
Kaszab Éva és dr. Zomboriné Gergely Klára taní
totta be. A táncosok: Balogh Edina, Belovai Csaba, 
Bús András, Dóczi Dalma, Dombi Dóra, Gulyás Pál, 
Juhász Rita, Kovács Tamás, Malustyik Gábor, Ma- 
tovics Sándor, Nagy Anita, Sebők Melinda, Süli 
Zakar Éva, Szalma Ágnes, Szelezsán Marianna, 
Tari Endre, Végh Ferenc. A ruhákat kedvezménye
sen bocsátotta a diákok rendelkezésére Dóczi Szil- 
veszterné. A  táncos lányok frizuráját Baráth Anita, 
sminkjét Gál Edit készítette.

Virágot hozott Laczi Ferencné és Herczeg Jó
zsef né. Köszönet azoknak, akik süteményeket ké
szítettek és a bál előkészületeiben segítettek!

Az általános iskola köszöni, hogy felajánlásaik
kal, tombolatárgyaikkal a bál létrejöttét az alábbi 
személyek, közösségek segítették: az iskola osztály- 
közösségei; Juhász István vállalkozó, a bál fővédnö
ke; továbbá az AGIP Sint Kft. Szeged, Pál Sándorné 
Ajándék boltja, az Alfa Hotel és Temkó László, az 
algyői Halászcsárda, a Faluház büféje, a Galaxis 
játékbolt, a Gyevi háztartási bolt, Herczeg József 
vállalkozó, a Mártélyi polgárőrség, a Mary-Mary üz
letház, a Mini ABC, a MÓL Rt. Szegedi Bányász Üzem, 
a Napfény ABC, a Napsugár ABC, Süli Z. Mihály, a 
SZÖKÉS, a Temkó 2000 Kft., a Tóth Kft., Tóth Mihály 
kőfaragó mester, a Vas-műszaki .Alkony 2000”, a 
Zöld szalon, Szilágyi Perjést Imre ékszerész, a Szűcs 
Bt. Komáromi Miklós; illetve: Almásiné Császár Piros
ka, Bakos Szilveszter, Balogh Zoltán, Balogh Zoltánné, 
Barta Gábor né, Bartók Barbara, Bertáné Bata Ágnes, 
Bohácsné Képíró Ilona, Budaházi Béláné, Dombi Fe
rencné, Fábián Kálmán, Faragó István, Godó Zita, 
Grodiczki István, Herczeg Andrásné, Horgosi Sándor, 
Horváth József né, Iván Zsuzsanna, Kis Túri Éva, 
Kopasz Péter, Kotogán Attila, Kovács Sándor, Kutasi 
Károly, Leiéné Gonda Irén, Lévai Mihály, Makán Fe
rencné, Malustyik Mihály né, Nagy Sándorné, Nagy né 
Szabó Andrea, Orbán Gyöngyi, Pálföldi Márton, Ra- 
dics Balázs, Ribizsár Péterré, Simon János, Süli Za
kar Mariann, Szabóné Kálmán Mária, Szalma Antal, 
Szél Balázs, Szilágyi Ferencné, VargaÁgnes, Vargáné 
Selymes Erzsébet, Vidács Istvánné, Vidács László, 
Vidács Tiborné, Zöld Antalné.

J. E.
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Ha a (bei) Víz az úr: algyői árokásások

Egyetlen nap alatt egy hónapra való, azaz 80 
milliméter csapadékot kellett volna befogadnia a 
talajnak Algyő környékén is. A hó hirtelen olvadá
sa és a langyos eső együtt régen látott belvízve
szélyt idézett elő. Megteltek az utcai árkok, a mé
lyebben fekvő részeken álló telkeken is összesza
porodott a víz. A történtekről Kósa Jánost kérdez
tük, aki az algyői községházán a kommunális fel
adatokkal foglalkozik.

Harc a Vízzel
A vészhelyzet észlelésekor, február 22-én, hét

főn  reggel a községháza munkatársai elkezdték 
szervezni a mentést: egy kubikos brigádot hívtak 
Csongrádról a vízgazdálkodási társulattól; egy má
sik csapat, gépekkel fölszerelkezve, a Mihály Bt.- 
től érkezett. A MÓL Rt. algyői tűzoltói is egyre 
nagyobb erővel dolgoztak. A nagy teljesítményű 
markolók a víz útjában álló akadályokat tüntették 
el. Az első, nehéz napon 80-100 ember, közte több 
helyi képviselő és az önkormányzat által foglalkoz
tatott öt közmunkás dolgozott.

A Tökösi és a Szénasági csatornát is betömték 
egy-egy szakaszon a földtulajdonosok, hogy így 
könnyebben megközelíthessék szántójukat. Ám a 
valamikor csatornába döntött földkupacok a falu
ban tartották a vizet, nem engedték a szivattyúte
lepekre. Az áteresztő csatornákat hétfőn délután 
négy órára sikerült fölszabadítani. Ezt követően, 
körülbelül 18 órakor érkeztek meg a nagynyomású 
csatornatisztító gépek — a Településtisztasági 
Kft.-tői és az MVK Kft.-tői. Ezek a létező, de nem 
működő átereszeknek a kocsibejáró fölbontása 
nélküli tisztítását gyorsan elvégezték. Kedden haj
nali 2 órára a csatornatisztítás befejeződött, reg
gelre mindenhonnan megindult lefelé a.víz, mér
séklődött a veszély. De maradtak még kertek víz 
alatt — így aztán még pénteken, sőt március 1 -jén, 
hétfőn is dolgoztak a szivattyúk.

Kár-ok
Rossz állapotúak az algyői belterületi csator

nák — jelentette ki Kósa János. Az utcai árkok 
karbantartásával, vagy a csatornahálózat fölújítá
sával nem foglalkozott sem a lakosság, sem a 
községi önkormányzat elődje. Csak részben elfo
gadható a magyarázat: 10-15 éve nem érkezett 
hasonló mennyiségű csapadék.

A jogszabályok kimondják, hogy az ingatlan 
előtti csapadékvizei vezető-árok tisztítása, a porták 
teher bejáratainál az átereszek rendben tartása a 
lakosság feladata. Ám az algyői ingatlanok körül
belül 30 százalékánál azt tapasztalták a belvízve
szély elhárításán dolgozó szakemberek, hogy vagy

nincs áteresz, vagy a lefektetett cső kis keresztmet
szetű, esetleg lesüllyedt, eltömődött, összetört. A 
másik gondot az árokparton burjánzó növényzet 
eltüntetése okozta.

A februári belvízveszély elhárítása körülbelül 
félmillió forintba került az algyői önkormányzat
nak. Szerencsére lakóépületet nem ért vízkár, épü
let nem dőlt össze, állatok nem vesztek oda.

Vizűt
A községből három ponton távozik a csapa

dékvíz: a Téglási utca két végénél, továbbá a Vásár
helyi utca végénél. E három kivezető csatornán át az 
úgynevezett Tökösi csatornába, valamint a Szénasági 
csatornába jut el a víz. Algyői jellegzetesség, hogy 
gravitációsan, vagyis az árok lejtése következtében, 
azaz átemelő nélkül, így lassan vonul le a belvíz.

A csapadékvízelvezető-rendszer karbantartá
sában nem hagyta magára a lakosságot az algyői 
önkormányzat, hiszen a megalakulásától 4-5 millió 
forintot költött a felújításra. Ez az összeg a teljes 
hálózat fölújításának nyolcadát-tizedét fedezi. A 
fölújítás logikája, hogy a nagyobb terhelésű és 
áteresztő képességű, a befogadóhoz közelebbi csa
tornákat kell először rendbe tenni. így a tavalyi 
munkának köszönhető, hogy a februári belvízve
szély szinte észrevehetelen volt a Téglás utcában 
és a Kastélykert utca egy szakaszán.

Ha helyreáll a rend
A községi önkormányzat a belvízveszély elhá

rítása miatt fölbontott bejárók ideiglenes helyreál
lítását március első hetében kezdte el. Az ideigle
nesség azt jelenti, hogy a megfelelő átmérőjű be
toncsövet elhelyezik a kocsibejárók alá, de azok a 
község csatornahálózatának teljes fölújításakor 
kerülnek végleges helyükre. A februári testületi 
ülésen elfogadott költségvetés 15 millió forintot 
szán a csatornákra. A terv az — tudtuk meg Kósa 
Jánostól —, hogy két év alatt, három lépésben 
Algyő teljes csatornahálózatát fölújítsák. Először 
is fölmérik, milyen a rendszer jelenlegi állapota. 
Ezért fontos, hogy a mostani belvízveszély idején 
észlelt problémákat az algyőiek jelentsék be a köz
ségházán. A következő lépés: a kiviteli terv, mely 
kitér arra is, hogy a 25-27 kilométeres hálózat 
hogyan működik rendszerként. A kivitelezési 
munkákra pályázatot ír ki az önkormányzat. Jövő
re mintegy 25 millió forintot igényel a rekonstrukció 
befejezése. Az önkormányzat azt latolgatja, hogy a 
felújított csatornahálózatot „átadja” a lakosság
nak: az új évezredben az algyőiek gondja lesz a 
tulajdonuk előtti árkok és átereszek tisztítása, 
karbantartása.
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ISKOLAI INFORMÁCIÓK

(/ersmondók
Az alsós tagozatosok versmondó versenyén 

szebbnél szebb verseket adtak elő a kisdiákok.
Az 1-2. osztályosok korcsoportjában a legjobb 

verseiének Pósa Erika (2.b) bizonyult, felkészítő 
tanára: Ördögimé Pungor Erzsébet; a képzeletbeli 
ezüst érmet Bús Renáta (2.a) nyerte el, akinek 
Torma Tiborné tanárnő segített a fölkészülésben; a 
„bronzérmes” Szilágyi Perjést Csenge (l.b ) lett, 
tanára: Kériné Bódi Judit. E korosztály különdíja
sa: Budaházi Beatrix (l.a), fölkészítője: Kiss Fe
rencné.

A 3-4. osztályosok versmondó versenye után 
a képzeletbeli dobogó legfölső fokára Kerekes Bri
gitta (4.a) állhatott, tanárai: Torma Tiborné és Sza- 
bóné Kálmán Mária; a második helyezett Kordás 
Edina (4.b) lett, tanárai: Torma Tiborné, Sitesi 
Sándorné; a harmadik helyezett: Szalma Eszter 
(3.a), tanára: Szebeni Lászlóné. Különdíjban része
sültek: Herczeg Emese (3.a), felkészítője: Szebeni 
Lászlóné; Jani Ivett (4.a), tanárai: Torma Tiborné, 
Szabóné Kálmán Mária.

A  korcsoportok I-II. helyezettjei képviselték az 
algyői iskolát március 4-i városi versmondó verse
nyen.

A felsősök versmondó versenye március 2-án 
volt. (Az eredményről következő számunkban 
adunk hírt.)

Iskolai program
Március 8.: Az 5. osztályosok angol nyelvi versenye 
a Gutenberg Általános Iskolában. — A 8. osztályo
sok helyesírási versenye a Csongor Téri Általános 
Iskolában.
Március 9.: Kazinczy szép magyar beszéd verseny 
az 5-6. osztályosnak a Csongor Téri Általános Is
kolában.
Március 10.: A  Szeged irodalmi emlékhelyei elne
vezésű vetélkedő 7-8. osztályosoknak.
Március 13.: Iskolai ünnepély.
Március 16-19.: Nyílt hét az iskola felső tagoza
tán.
Március 18.: A Hermán Ottó környezetismereti 
verseny válogatója a 3-4. osztályban.
Március 22.: Bemutató az első osztályokban, nyűt 
nap a leendő elsősöknek.
Március 22-25.: Móráhalmi matematikai verseny. 
Március 27-április 5.: Tavaszi szünet.

Az iskolai híreket összeállította: 
Janek Erzsébet

W

Köszönetét mond az Algyői Általános Iskola 
Bakos József helyi vállalkozónak, mert 20 ezer 
forintot ajánlott föl az intézményben működő 4H 
klubnak.

Adózók, figyelem!

Algyő Község 1997. október 1-je óta — Szeged
től elszakadva — önálló településként működik. 
Ettől az időponttól Szeged Megyei. Jogú Város ille
tékessége a község területén megszűnt. Ennek el
lenére Kiss Andrásné, jegyző azt tapasztalja, hogy 
Szeged Megyei Jogú Város Adóosztálya több vállal
kozónak, illetve állampolgárnak küldött a helyi 
iparűzési adóra vonatkozó bevallási nyomtatványt.

A  kétszeres adóztatás elkerülése érdekében 
kéri az algyői jegyző, hogy az adózók szíveskedje
nek — adategyeztetésre — az Algyő Község Polgár- 
mesteri Hivatalban az adóügyi ügyintézőt megke
resni!

Az adózók szíves együttműködését a jegyző 
előre is köszöni!

Móra évforduló

Az algyői könyvtár M óra  F erenc szü le
tésének 120. évfordulója  alkalmából rajz pályá
za tot ír ki az általános iskolás diákok számára. 
Az alsó tagozatosoknak egy Móra mese, afelsősök
nek egy Móra novella vagy ifjúsági regény illuszt
rációját kell elkészíteni. A munkák különböző tech
nikával készülhetnek, egy-egy illusztráció lehet 
színes vagy fekete-fehér.

A  pályázóknak A/4-es rajzlapon kell leadniuk 
az illusztrációkat, a rajzlapokon szerepeljen az il
lusztrált mű címe, a pályázó neve és az, hogy 
melyik osztályba jár.

A  pályázatokat a könyvtárban (Bányász utca 
2.) kell leadni. Beadási határidő: 1999. április 15.

A  Móra-pályázat eredményét a falunapon a 
Faluházban hirdetik ki.

r  \
PEDIKÜR-MANIKŰR-MŰKÖRÖM

Kéz- és lábápolást, műkörömépítést 
vállalok otthonában!
Időpontegyeztetés 

a 267-954 telefonszámon.

Jani Zoltánná (Zsuzsi)
v _________________ :____________________________ J

______________________ Algyői Hírmondó



Megújul a kábeltévé

Algyői Hírmondó__________

Mire jó a hálózat?

5

A kábeltévés hálózat lehetőségeit 1992 óta 
élvezhetik Algyőn. Akkor alakult meg az Algyő 
Fejlődéséért Alapítvány, melynek kuratóriuma — 
több más feladat mellett — felügyeli a helyi kábel
tévés hálózat működtetését is.

Az Algyői Hírmondó megtudta, hogy 1996-tól 
kezdődően a kuratórium egyes tagjai fokozatosan 
sajátjukként rendelkeztek a rendszerrel. Az alapít
vány vagyonával és a lakosságtól beszedett pénzzel 
(több millió forinttal) pedig a mai napig nem számol
tak el. Mindezek miatt az alapítók a régi kuratóriumot 
leváltották és 1999. február 9-én új kuratóriumot 
jelöltek ki, amelynek elnöke Gonda András.

A megválasztott új kuratórium 1999. február 
28. határidővel felbontotta az üzemeltetési szerző
dést. A lépés oka, hogy a Hírközlési Felügyelet arra 
kötelezte az üzemeltetőt és az alapítót, hogy a 
szolgáltatási engedélyt szerezze be a kábeltévés 
rendszer egészére. Ennek hiányában a fönntartót, 
vagyis az alapítványt bünteti pénzbírsággal. A ku
ratórium döntésének következménye, hogy márci
us 1-jétől új üzemeltető, Ballal Ferenc dolga az 
algyői kábeltévés rendszer működtetése.

Zavartalan lesz az átmeneti időszakban is az 
algyői kábeltévés rendszer működése — ígérte az 
alapítványi kuratórium elnöke és az új üzemeltető. 
Az alapító rendezni kívánja a helyzetet, ezért létre
hoz egy gazdasági társaságot, amelyik a kábelté
vés szolgáltatással összefüggő mindenféle jogot 
gyakorolhat. Az elkövetkező három hónapban biz
tosítják a szabályos működéshez nélkülözhetetlen 
Jogi feltételeket. így például az algyői kábeltévét az 
ORTT-vel regisztráltatják, kifizetik a szükséges 
jogdíjakat, az eddigi üzemeltetővel megegyezésre 
törekedve rendezik a nyitott kérdéseket.

Algyőn körülbelül hatszáz háztartás él a ká
beltévés rendszer kínálatával. Az új üzemeltető 
szándéka szerint az előfizetők március első heté
ben már tapasztalják, hogy javul a képminőség. A 
következő lépés: új csatornákkal a kínálat további 
bővítése, illetve akciós kedvezményekkel új előfize
tők toborzása lesz.

Az előfizetőknek tudniuk kell, hogy az eddigi 
üzemeltető, az Unikomm Bt.-t az év első két hónap 
előfizetői díja illeti meg. Márciustól az előfizetési díj 
havi 730 forint. Ezentúl a hibák kijavításával Kiss 
Mihály helyi vállalkozó foglalkozik, aki a bejelentése
ket a 267-992-es telefonszámon vagy a Kócsag utca 
14. címen várja. A fogadóórákon — változatlanul 
csütörtökönként 16— 17 óra között, a Faluházban — 
minden kábeltévés üggyel foglalkoznak. Az üzemel
tető kéri: minden hibát azonnal jelezzenek, mert a jó 
minőségű kábeltévés szolgáltatás közös érdek!

Az Algyőn kiépült kábeltévés hálózatban rejlő 
lehetőségeknek csak egy részét jelenti, hogy jó 
minőségben továbbítja a televíziós adásokat és 
csakis az e rendszer segítségével megjelenő csator
nákat (például Sprektum, HBO) is nézhetnénk. A 
kábelhálózat alkalmas az informatikaljellegű szol
gáltatásokra csakúgy, mint a MÓL Rt. közeli telep
helyén keletkező esetleges vészhelyzet azonnali 
jelzésére. De arra is jó, hogy a helyi telefonbeszél
getéseket továbbítsa — jóval olcsóbban a jelenlegi 
díjaknál. E lehetőségekről, de a már ma is megte
hető lépésekről, így például az előfizetőnél újabb 
vételi hely kialakításáról, új háztartás bekapcsolá
sáról ad információt az algyői kábeltévés hálózat 
új üzemeltetője, Ballal Ferenc a 06/60/613-236- 
os számú mobil telefonon.

Üléseztek a képviselők

Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testü- 
lete február 26-án elfogadta a költségvetési rende
letet. (A testület döntéseiről lapunk következő szá
mában tudósítunk.) Márciusi ülésükön, a Község
házán az 1998. évi zárszámadásról tárgyalnak a 
képviselők.

Szállodai i .  Turisztikai HORIZONT ÉTTERME
ftéizvényfársaiág

v á r ja  K edves  V en d ége it a 4 7 -es  főút

vonal mellett a benzinkút és a  tűzol
tó sá g  mögött. ;A z  étterem  kiválóan alkalm as ren d ez

vények  lebonyolítására 3 0 0 -4 0 0  fő b e fo ga d ó k ép es 

s é gg e l. Vállaljuk lakodalmak/ fo ga d á sok  és más ren

d ezvén yek  színvonalas lebonyolítását/ e lő fize téses  me- 
n ü é tkeztetés  k iszállítását 15 fő  felett. entkezni leket 

a P a lu h ázn á l.

K étfogásos  menü ára i 220  F t/adag  

■Háromfogásos menü ára i 2Ó0 F t/adag  

;A z  étterem  önk iszolgá ló rendszerű, o lcsó árakkal, 

magycxv'os és tá jjellegű ételekkel, a reform konyka kíná

latának szé les  a l a  carte  vá lasztékáva l és  kétfé le  m e
nüajánlatai állunk rendelkezésükbe.

T iszteljük  a z  embereket,, mert bízunk benne, k ogy  e z  a 
s iker egyetlen  járkató  útja.

T iszte le tte l és szeretette l várjuk K edves  V endégeinket! 

é rd ek lőd n i: a helyszínen v a g y  a ó2-42'1-088/ó'1759/

02-421 -088/01548-as  telefonszám on.

MAKÓ LÁSZLÓ üzletvezető

MÁRCIUS/l.
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T>r. M o ln á r M á ria
csecsemő- és gyermekszakorvos rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek 

Csecsemőtanácsadás 
csütörtök 

Terhestanácsadás 
hétfő
Rendel: dr. Kanyó Adám 

Önálló védőnői tanácsadás 
kedd 

Védőnői fogadóóra 
csütörtök

8-12 óráig 
8-11 óráig 

13-16 óráig 
8-10 óráig 
8-12 óráig

1030-1430 óráig

1230-1430 óráig

13-14 óráig

830-930 óráig

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. Tórk Mária
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa 
1 9 9 9 .  m á r c íu s  t a v i  rencIeI ése

01—05-ig 

08—12-ig 
15—19-ig 
22—26-ig

1230—17 óráig

0730—12 óráig
1230—17 óráig

0730—12 óráig

Háziorvosok március hatii rendelési ideje

Március 01—05-:
730—1230 óráig: 
13— 1730 óráig: 
Március 08—12
7 3 0 _ 1 2 30 ó r á l g ;

13—1730 óráig: 
Március 16—19 
730—1230 óráig: 
13— 1730 óráig: 
Március 22—26-: 
730—1230 óráig: 
13— 1730 óráig: 
Március 29—31-: 
730—1230 óráig: 
13— 1730 óráig:

ig
dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa 

ig
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 

ig
dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa 

ig
dr. Zaránd Rózsa 
dr. Ősi Ibolya 

ig
dr. Ősi Ibolya 
dr. Zaránd Rózsa

£-y\e.sítem kedves vásárló im át, 
h ogy március "1 -jén  nyitott 

a  tem ető melletti 
v irágüzlet.

Kapható:
élő- és selyemvirág 
virágföld 
tápoldat
műanyagkoszorú 
virágcserép

AJőnapra tavasz i s zá la s  és c s e 
repes  v irágok  n agy  v á la s z ték á 

val várom  vásárló im at.
Váll alom  alkalmi csokrok  k é s z í 

tését, d íszcsom ago lást. ' 

X em etésre  rendelhető: koszom , 
sírcsokor.

AJyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 8—12  ó rá ig

Gyermekfelügyeietet vállalok délutánonként, saját laká
somon vagy házhoz megyek, megállapodás szerint. 
Algyő, Görbe u. 3., Biczokné.

4 í f r - ) C C - 4 C f r 4 g t - 4 C t - & - - & - i e t N
J t e  J flL  Jftc. J f i l  J fiL  J Q I J i r

-jéc.__Jít__Jk__JÉ&__ jél__ j A  ^

Ida Virágüzlet
Alqyő, VÁsÁR̂ Elyi u. 21. TeL: 267*297  

NyÍTVA:
h étFó—pÉiNTEk 8 - 1 8  ÓRÁiq
SZOIVibAT 8 - 1  2  ÓRÁiq
VASÁRNAP 9 - 1  2  ÓRÁiq.

Nőnapi ajánlatunk:
» élő- és selyemvirágok -  előre el

készített díszcsomagolásban, 
kosárban, tálban kaphatók;

» import virágok: orchidea, fla
mingó, strelícia, rózsa.

Minden nap várjuk a Xedves Vásárlókat! 
telefonon előrendelést is felveszünk. 

Xoczkásné Xiss Ida
J Z *

4 * 4 * 4 *  ■ »
4Gt 4Qt 40* 4St Itt

MÁRCIUS/l.
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REKVIEM 
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 

ALGYŐ, 
VÁSÁRHELYI u. 5. 

NYITVA:
A  Család igénye szerint

Bejelentkezés: KOCZKAS TIBOR ügyintézőnél 
telefon: 267-297 
vagy az Ida virágüzletben

KEGYTÁRGYAK
Koporsó
Szemfedő
Urna
Urnaszemfedő
és minden egyéb kegyeleti kellék

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET 0-24 ÓRÁIG
Telefon: 06-30-9433-645 

(Díjmentesen)

TELJESKÖRŰ és DÍJMENTES ÜGYINTÉZÉS
(Szegeden is)

NYITVA:
A Család igénye szerint szombat, vasárnap is. 

Telefon: 62-425-864, 06-20-9824-207

KOZMETIKA
Berek u. 32/b — Tóth Icu fodrásznál

• tinikezelés, fiúknak is;
• arckezelések;
• steril gyantázás;
• sminkek készítése, 
minden hétfőn 13 órától. 
Érdeklődni: 267-875

A hét többi napján
Vénusz kozmetika — Debreceni u. 22.
• szolárium;
• arckezelések;
• AHA-savas ránctalanítás 

és egyéb szolgáltatások.

kedd-szerda-csütörtök: 13-19 óráig 
péntek: 8-14 óráig

\  szombat: 8-12 óráig

\  r  Érdeklődni: 06-20-9112-616 
\l Koczkás Réka.

Focimeccsek

A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség ver
senybizottsága sorsolta ki a megyei III. osztályú 
csapatok „A” bajnokságának menetét a tavaszi 
szezonban. Az algyői csapat az alábbi időpontok
ban mérkőzik.
Március 6-án 1430: Csanytelek FC—Algyő SKII. 
Március 13-án 1430: Algyő SK II.—Déli Apró SC 
Március 21-én 15: Pusztamérges SK—Algyő SK II. 
Március 27-én 15: Algyő SK II.—Rúzsa SK 
Április 4-én 1630: Ásotthalom TE—Algyő SK II.

SIRKOMUNKAK
megrendelhetők csiszolt és színes ki

vitelben már 60 ezer forinttól.

Ezenkívül vállalok sírtisztítást, sír
kiemelést, betűvésést, teraszvázák 

készítését.

Kovács Mihály
sírkő és műkőkészítő 

telefon: 419-775 

Érdeklődni a fenti telefonszámon 
és a temető melletti 
virágüzletben lehet.

Szerelő és csomagoló munkakörbe felvételre keresünk 
férfiakat és nőket. Jó kézügyességgel rendlekező fiatal 
munkavállalók jelentkezését várjuk. Eichhom Ipari Kft. 
A lgyő, Téglás u. 132. Telefon: 267-045.

Használt lakástextil- és ruhavásár Algyőn a Faluházban 
március 10-én, szerdán 8-12 óráig. Függönyök, sötétí
tők, ágyneműk, textíliák, ruhák. Mindenkit szeretettel 
várunk!

Bálásruha vásár minden kedden 8-10 óráig a Falu
házban.

Eltartást vállalok ingatlanért vagy lakásért. Algyő, Kas
télykert u. 11., Török.

MÁRCIUS/l.
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Bemutatkozik az iskola

Általánosan képző, gyermek- és személyiség- 
központú általános Iskola az algyői. így Jellemzi 
intézményét az iskolaigazgató, Iván Zsuzsanna. A 
korszerű ismeretek átadása, a készségek kialakí
tása világnézeti módon semleges, politikamentes 
légkörben történik. Biztosítják a tanulók esélye
gyenlőségét, a differenciált nevelést, a másság el
fogadását — nyitott, családias, szeretetteljes lég
körben.

Az Iskola erőssége az alacsony létszámú osztály, 
a rugalmasság, a gazdasági kultúra fejlesztése, a 
környezeti nevelés, a színvonalas kulturális tevékeny
ség, az aktív közösségi munka, a sokféle tanórán 
kívüli tevékenység, a hagyományőrzés. Az iskola ta
nulmányi átlaga: 3,7-3,9. A diákok itteni tanulmányi 
eredményüket a középiskolában is képesek tartani.

Bővebb információt személyesen vagy a 267- 
284-es telefonszámon adnak az érdeklődőknek.

Nagycsoportosoknak iskolai beíratás

Az általános iskola leendő első osztályosainak 
beíratása március 17-én (szerdán) 8 órától 18 
óráig, március 18-án (csütörtökön) 8 órától 18 
óráig lesz. A szülők (gondviselők) föltétlenül vigyék 
magukkal a beíratáshoz szükséges okmányokat: a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatát, az isko
lába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás eredeti példányát, az egyik szülő (gondvi
selő) személyi igazolványát.

Oois szülői

Az algyői óvoda Margaréta csoportjában már
cius 8-án (hétfőn) 16 óra 30 perckor kezdődik a 
szülői értekezlet.

Nótaest

A Faluház m árcius 6-án (szombaton) 18 órá
tól Nótaestre várja az algyőieket. A belépődíj: 250 
forint, a hölgyeknek — a nemzetközi Nőnap alkal
mából — 200 forint. (Jegy a helyszínen még kap
ható.) A műsorban nóták, cigánydalok, népdalok, 
operett-részletek hangzanak el.

Gazdakör

Az algyői Gazdakör március 19-én (pénteken)
18 órától a Faluházban dr. Tóth László megyei gazda
köri elnök és Tímár Zoltán falugazdász előadását 
hallgatja meg.

Szomszédoló

Az algyőiek a Szomszédoló elnevezésű prog
ramsorozat keretében március 20-án (szomba
ton) 16 órától Pusztamérgesen vendégeskednek — 
kulturális műsorral.

Közéleti klub

A kis- és középvállalkozások támogatásámak 
stratégiájáról, a kormány ehhez kapcsolódó prog
ramjáról lesz szó az algyői Közéleti klubban. A 
Közéleti klub előadója — március 10-én (szerdán)
18 órakor, a Faluházban — : dr. Martonosi György 
országgyűlési képviselő.

Baráti kör

Az Algyői Sport Egyesület Baráti köre m árci
us 9-én (kedden) 18 órakor a Faluházban vezető
ségválasztást tart.

Sportbál

A Sportkör bálja március 13-án (szombaton)
19 órakor kezdődik a Faluházban.

Másképpen beszélgetünk

Az algyői tiszteletes, Kardos Mihály a vendége 
a Másképpen beszélgetünk sorozatnak március 
22-én (hétfőn) 18 órától a Faluházban. Az érdek
lődők, teázás mellett, kötetlen beszélgetésen ve
hetnek részt — az emberekről, az életről.

♦♦♦ «$♦

NŐNAPRA
ZJisztelt Jíölgyem  !  D^emzetÁözi DConap

alÁalm áSáínagy tisztelettelÁöszöntöm  Önt. 

JCiuánom, Hogy az éu minden napján m eg Becs üíés 

és szeretet öuezze Ö nt és családját!

Dr. Piri József
polgármester
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