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Kosztolányi Dezső:
Húsvét

M á r kék selyembe pom pázik a z  égbolt, 
tócsákba fürdenek alant a fák, 
a földön itt-ott van csak még fehér folt, 
a légen édes szellő szárnyal át.

Pöttöm fiúcskák nagyhasú üvegbe 
viszik a zavaros szagos vizet, 
a lány piros tojást tesz el merengve, 
a boltokat emberraj tölti meg.

S míg zúg  a kedv s a víg kacaj kitör, 
megrészegül a z illaton a föld, 
a tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt —

kelet felől egy sírnak mélyiből, 
elrúgva követ, fényes sebekkel 
száll, száll magasba, föl a z isten-ember.

Eladó telkek
Algyőn százas nagyságrendben kínálnak majd 

építést telkeket és kisüzem alakítására alkalmas 
területet Máris adott például a régi futballpálya 
környékén és az ahhoz kapcsolódó 47-es út mel
letti területeken, a Korsó utcában 4 építési telek, 
illetve a falu tervezett főterén, a Búvár, a Bartók 
Béla és a Fazekas utca által határolt területen 9 
üzleti telek. A MÓL Rt.-tői ezután vásárolja meg az 
algyői önkormányzat a volt barakk-tábor és a 
sportpályák területét. E részen új építési telkeket 
alakítanak ki és sportcentrumot építenek. A déli 
részen, a Kastélykert utca környéke (a lovasverse
nyek helye) önkormányzati és lakossági tulajdon
ban van, ahol a terület előkészítése a következő 
évek feladata.

Árad a Tisza!

Sosem látott mennyiségű víz vonul le a Tiszán! 
Az árvízvédelmi készültség lapzártakor (március 
22-én) a folyó Duna-Tisza-közi oldalán az algyői 
Tisza-hídlg harmadfokú, onnan az országhatárig 
másodfokú volt. Rendkívüli helyzetre nem számí
tanak a vízügyi szakemberek.

Tiszta utca, rendes ház!

Ha húsvét közeleg, akkor elérkezett a nagyta
karítás ideje. Faluhelyen ez a szokás nem csupán 
ablakpucolást, nagymosást, a szobák kisuvickolá- 
sát jelenti, ami a gazdasszony dolga, hanem azt is, 
hogy a ház előtt a gazda elgereblyézi a füvet, meg- 
nyesi a fákat, megnyírja a bokrokat, elhordja a 
szemetet.

A  bicikliző sajnos hosszú leltárt készíthet, melyik 
utcában kerekezve bántja szemét a szemét Például 
a Vadvirág utcában kopott bódé szomorkodik. A Szőlő 
és a Szamóca utcát autóroncs csúfítja, az Aranyhíd 
utcában pedig egy rozsdás UAZ árválkodik. (Az ilyen 
fémhulladéknak már csak a MÉH örült) Pótkocsi 
foglalja a helyet, rontja az összképet a Pesti, a Géza 
és a Csángó utcában is. Az meg egyenesen szégyen, 
hogy Algyő .főutcáján", a Vásárhelyi úton négy-öt 
lovas kocsi, deszkaszálák, pléhdarabok, szalmabá
lák, malacvályú és még ki tudja mi halmozódik kibo
gozhatatlan szemétdombbá!

Az utca közterület. A házak előtti utcarészek 
tisztán tartása a tulajdonos kötelessége. A közte
rület használatát Algyőn is külön rendelet szabá
lyozza, ami leírja, mit és milyen feltételekkel lehet 
közterületen tárolni, miért kell közterület haszná
lati díjat fizetni. E rendelet betartatása is feladata 
az algyői közterület-felügyelőnek, aki hatósági sze
mély, vagyis büntethet is. De nem csak ezért, 
hanem a hagyomány miatt is Jobb, hogy mindenki 
söpörjön a maga háza előtt!
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2 Algyői Hírmondó

Üléseztek a képviselők: új oiVos, új biztonság

Az új háziorvos megválasztása, az algyői köz
rend helyzete volt többek között témája az önkor
mányzati képviselők legutóbbi, március 19-i ülésé
nek. A testület ülését dr. Priri József polgármester 
vezette.

A megüresedett háziorvosi állásra beérkezett 
pályázatokról 4 tagú szakértői bizottság mondott 
véleményt: az algyői háziorvosi állásra benyújtott 
17 pályaműből 13 felelt meg a pályázati kiírásnak, 
melyeket a testület a szakmai képesítés és a gyakor
lat alapján rangsorolt, s meghallgatta a jelölteket. A 
szakbizottság az állás betöltésére 5 jelöltet ajánlott, 
közülük — meghallgatásuk után — a képviselő-tes- 
tület titkos szavazással (9 igen, 4 nem aránnyal) 
dr. Bálind Sándort nevezte ki április 1-jétől

háziorvosnak.
Ugyanakkor a képviselők megköszönték dr. Za- 

ránd Rózsa, az eddigi háziorvos harminc éves mun
káját és elismerték törekvéseit. Az új háziorvos, dr. 
Bálind Sándor fiatal, ambiciózus, a mentőszolgálat
nál dolgozott, egyaránt jártas a háziorvosi és a 
sürgősségi betegellátásban. Az algyői egészségügyi 
ellátás javítása érdekében a megelőzésre nagy súlyt 
fektet, szűrővizsgálatokat, illetve helyi laboratóriumi 
vizsgálatokat vezet be, reumatológiai rendelő létre
hozását is tervezi.

A helyi közbiztonságról Kéri József rendőr szá
zados és Németh János törzsőrmester számolt be az 
önkormányzati képviselőtestületnek. Algyőn három 
körzeti megbízott teljesít szolgálatot, szükség esetén 
az alábbi mobil telefonszámokon elérhetők: 06- 
20/9209-547, vagy 06-20/9818-859. A polgárőrség, 
a mezőőrség és a közterületfelügyelők együttműköd
nek a rendőrséggel. Elhangzott: a rendőrség segély
hívó száma a jelenlegi 107 helyett hamarosan 112 
lesz az ország egész területén. A közlekedés bizton
sága szempontjából az algyői utak megfelelőek, ne
gatívum, hogy nőtt az ittas vezetők száma. A képvi
selők többek között a drogfogyasztásról, a száguldó 
motorosokról, állandó rendőrőrs létrehozásáról szól
tak. A rendőrség állandó jelenlétének, járőrözésének 
köszönhetően csökkent a vagyon elleni

bűncselekmények
és a személy elleni erőszakos cselekmények 

száma, Rákóczi telepen pedig az orvvadászat.
A  kül- és belterületi csapadékvíz elvezetéséről, 

a csatornák állapotáról Krasznai Attila, a vízgazdál
kodási társulat igazgatója adott képet. Algyőn négy 
szivattyútelep működik, fontos feladat a Tökösi és a 
Szénasági csatorna karbantartása. Sajnálatos, hogy 
a csatornák fenntartására csekély az állami támo
gatás, s a figyelő szolgálat fenntartására nincs pénz, 
így fordulhat elő, hogy a szivattyútelepeken és a 
csatornák körül súlyos károkat okozhatnak a van
dál rongálók.

A tanév legfontosabb feladata a tantervi és 
pedagógiai program bevezetése elsőtől hetedik osz
tályig — mondta ki az 1998-99. tanév tapasztalatait 
áttekintő beszámoló. Iván Zsuzsanna igazgató el
mondta: nagyon jó eredménnyel működik a mate
matika nívó csoport, bevezették a az informatikai 
képzést és a táncoktatást. Az úszás oktatást segíti 
az önkormányzati támogatással vásárolt uszodabér
let. Rendhagyó környezetismereti és biológia órát 
tartanak például a Vadasparkban. A szakkörök a 
diákok szabadidejének hasznos eltöltését biztosít
ják, az 1999-2000. tanévben

35 elsős
kezdi meg tanulmányait az algyői általános iskolá
ban.

Az Algyői Községüzemeltetési Közhasznú Társa
ság tevékenységéről szólva elhangzott: e kht.-nak 
Jelentős lehet a szerepe a temető fenntartásában 
(parkolókialakítás és -üzemeltetés, járdaépítés). Az 
állatvásár a Piac térről kerüljön a Mázsaház által 
bekerített részre! Ezt két képviselő, Gonda János és 
Juhász István kezdeményezte, a lakosság kérésére, 
akik parkosított területet látnának szívesebben az 
állatvásárral Járó piszok helyett. A Községüzemelte
tési bizottság nem helyeselte az áthelyezést, mert a 
piac forgalma elenyésző, s az új hely túl közel lenne 
a szelektív hulladékgyűjtőhöz. Az esetleges áttelepí
tés feltételeit a Jegyző is megvizsgálja.

Új utcanévről, a Kuktor közről született döntés. 
A képviselők arról is határoztak, hogy a mezőőri 
ellátásra két mezőőrt alkalmaznak, akik a Tisza két 
partján motorkerékpárral teljesítenek szolgálatot.

Vitát váltott ki az Algyői Kézilabda Egyesület 
által beadott elszámolás vizsgálata. Az 1998. évi 
költségvetésben az önkormányzat előbb 600 ezer, 
majd 300 ezer forint támogatásban részesítette a

kézilabda egyesületet

Önkormányzatunk 1998. évi költségvetési ren
deletének 6. paragrafusa értelmében a támogatásról 
a felhasználást követő 30 napon belül el kell szá
molni, illetve ennek hiányában további támogatás 3 
évig nem folyósítható az ennek eleget nem tevő 
szervezetnek. A Pénzügyi Bizottság elutasította az 
algyői kézilabda egyesület elszámolását, mert azt 
késve nyújtotta be és teljesen szabálytalan számlá
kat csatolt az elszámoláshoz mellékletként.

Szó esett még a Faluház bővítésének tervéről, 
a rákóczi-telepi utak rekonstrukciójáról, valamint a 
német testvérkapcsolat ápolásának fontosságáról is, 
majd a hosszú, egésznapos ülés befejeződött.

Kun Sándorné 
Janek Erzsébet
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Mire e(égA(győpénze)  ( 1.)

Először nézhet előre négy évre, s tervezhet 
önállóan költségvetést az algyői önkormányzat. 
Most látszik igazán, mi is volt az értelme a Szeged
től való leválásnak. Az idei költségvetési rendelet
ről, a 2002-ig látható tervekről kérdeztük Algyő 
polgármesterét, dr. Piri Józsefet.

—  Zárt ülésen alkotta meg idei költségve
tési rendeletét Algyő képviselő-testülete. Mi
ért?

— A költségvetési rendelet, minden adata pub- 
likus, megtekinthető például a könyvtárban is. 
Ugyanakkor, miután február 26-án minden egyéb 
napirendet nyilvánosan megtárgyaltunk, a költ
ségvetési vita időszakára — egyhangú szavazással
— zárt ülést rendelt el a testület. E vita után, már 
nyílt ülésen fogadtuk el a költségvetési rendeletet.

—  Milyen folyamat eredményeként szüle
tett meg Algyő idei költségvetése?

— Első lépésben lakossági fórumon ismertet
tük a meghatározó számadatokat és költségvetési 
elképzeléseket. Erről tervezetet készítettünk, ami 
szintén nem volt „titkos”. Ám a költségvetési terve
zetről egyes személyek véleményt készíttettek ide
gen szakértőkkel, s ezt az álláspontot eljuttatták a 
képviselőknek. Ez az összefüggések értése nélkül 
született „szakértői vélemény” olyan helyzetbe hoz
ta az önkormányzatot, hogy tárgyalási pozíciója 
romlott, például a költségvetésben elhatározott 
céltartalék fölhasználását illetően.

—  Mire való a céltartalék?
— Arra, hogy pénzt tegyünk félre, meghatáro

zott cél elérése érdekében. Például, hogy hatásta
nulmány készíttetésével, a végső döntés meghoza
talához szükséges szakértői véleménnyel eljuthas
sunk oda, hogy a legkedvezőbb szerződést köthes
sük meg. Az önkormányzat érdekeit sérti, ha pél
dául valaki „kiszivárogtatja", a képviselő-testület 
céltartalékként mekkora összeget tett félre egy in
gatlan megvásárlására, miközben természetesen 
arra irányul az adás-vételről szóló tárgyalás, hogy 
a község minél olcsóbban jusson tulajdonhoz.

—  Mitől más az idei költségvetés az első 
Algyőn készült és elfogadott pénzügyi tervtől?

— Attól, hogy olyan fejlesztési alapokat is képez
hettünk, melyek hosszabb távra is megalapozzák 
Algyő fejlődését. De attól is, hogy nem csupán erről 
az évről szól a költségvetési rendelet, hanem a négy
éves és a hosszabb távú fejlesztési koncepciót is 
szolgálja. Tehát új szemléletű költségvetést fogadott 
el februárban a képviselő-testület. (Folytatjuk.)

Újra nyitott a (mtladékudi/ar!

Az algyői portákon és lakásokban összegyűlt 
szemetet a múlt év végéig a Szegedi Környezetgaz
dálkodási Kht. vitte el. Ez évtől azonban a lakos
sági kommunális hulladék elszállításával az önál
lóvá lett Algyő egy másik pályázó, a Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft.-t bízta meg, mert 
ajánlatát kedvezőbbnek találta. E lépésre a kht. 
reakciója az volt, hogy bezárta a szelektív hulladék 
gyűjtésére alkalmas, az algyői lakosság igényeinek 
kielégítésére épült hulladékudvart és onnan elvitte 
a konténereket is.

Mivel az a föld, amire a hulladékudvar épült, az 
algyőieké, s mivel eltelt a helyzet rendezésére kisza
bott türelmi idő, az algyői önkormányzat március 
elején kinyittatta a hulladékudvar kapuját, a hónap 
közepén pedig a kezelőépület ajtajáról is lekerült a 
lakat. Az önkormányzat március 19-re érte el, hogy 
az algyőiek ne csak használhassák, hanem maguké
nak is tudhassák a hulladékudvart.

Üveg, papír, fém  szelektív gyűjtésére alkalmas 
a hulladékudvar, ahol az ingyenes, lakosságnak 
szóló szolgáltatást ezentúl a Településtisztasági 
Kft. biztosítja — hallottuk Kása Jánostól, az ön- 
kormányzati hivatal kommunális feladatokkal fog
lalkozó munkatársától. A telepen az egy köbméter
nél kisebb mennyiségű kommunális hulladékot is 
ingyen fogadják. Újdonságnak számít, hogy az 
üzemeltető nyilvántartást vezet arról, hogy ki, mi
kor, honnan, mennyi és milyen hulladékot hozott. 
Ennek az a célja, hogy a lakosságnak nyújtott 
szolgáltatást senki se értelmezhesse úgy, hogy a 
másod hulladékszállító szerepét töltheti be. Az 
üzemeltető az Algyőn kívülről vagy a vállalkozótól 
érkező, illetve a veszélyes hulladék fogadását meg
tagadja.

Váltott műszakban tart nyitva az algyői hulla
dékudvar: hétfőn, szerdán és pénteken 7-12; ked
den és csütörtökön 13-18, szombaton 8-15 óra 
között. Az új rend „begyakorlásáig”, körülbelül egy 
hónapig egész nap nyitva lesz a hulladékudvar.

/  \
Reumatológiai és akupunktúrás 

szakrendelés minden héten
hétfőn 16-18 óráig 

szerdán 16-18 óráig
Algyő, Egészségház u. 4. 

bejelentkezés: 268-251
\ _______________________________________________ /
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1848-ra emlékeztünk
Az Algyői Általános Iskola március 12-én a 

Faluházban tartotta ünnepi műsorát, mellyel meg
emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc évfordulójára. Az ünnepélyen az iskola 6.b 
osztályának tanulói szerepeltek. Műsorukkal fel
idézték a hősi korszak legfontosabb eseményeit, 
szereplőinek emberi nagyságát. A rendezvényen az 
iskola énekkara is közreműködött dr. Zomboriné 
Gergely Klára vezetésével. A műsort összeállította 
és a tanulóknak betanította Abt Imréné és Nagyné 
Szabó Andrea, az algyői iskola tanárai.

V’ersmondóink
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc volt 

a versek témája az iskola felsős diákjainak szavaló
versenyén. A március 2-i vetélkedőn egy kötelező és 
egy szabadon választott verset mondtak el a tanulók. 
Az 5-6. osztályosok közül I. lett Kiss Andrea (5.a, 
tanára: Janek Erzsébet), II. Baár Viktória (6.b, felké
szítő: Abt Imréné), III. Kakuszi Ildikó (6.a, felkészítő 
tanár: Janek Erzsébet). A 7-8. osztályosok közül I. 
helyezett Nagy Szilvia (8.b, felkészítője: Vargáné Kiss 
Erika), II. Benkő Katalin (7.b, tanára: Janek Erzsébet), 
III. SüliZakarÉva (7.a, felkészítő: VargaÁgnes Ildikó). 
Különdíjban részesült Kovács Sándor {7.b) és Szalma 
Ágnes (8.a).

A városi versmondó versenyen a 3-4. osz
tályosok korcsoportjában III. helyezést ért el, 
így a megyei fordulóban is képviseli az algyői
eket Kerekes Brigitta (4.a), felkészítő tanárai: 
Szabóné Kálmán Mária, Torma Tiborné.

Csillagászok

Az országos szervezésű megyei csillagászati 
diákverseny megyei fordulójában 4. és 5. he
lyezést ért el az algyői iskola két csapata. Mind
két gárda a 7.b-ből került ki. Az Űrgammák (4. 
hely 77 ponttal) csapatába Kiss Krisztina, Ger- 
csó Gábor, Bús András tartozik; az Égkémlelők 
(5. hely 76,5 ponttal): Kovács Sándor, Fodor 
Tibor és Nacsa András. Az ifjú csillagászok 
fölkészítő tanárai: Bohácsné Képíró Ilona és 
Ficsor Barna.

Kerekezők
A Kerékpáros iskolai kupa helyi versenyét 

március 9-én rendezték meg Algyőn. A legjobb 
kerekezők: a lányok közül Nagy Szilvia (8.b), 
Süli Zakar Éva (7.a), Szalai Emese (7.a), Bakos 
Edit (7.a); a fiúk közül Malustyik Gábor, Tóth 
Zsolt, Juhász Tibor és Gonda Attila. A március 
13-i városi versenyen mindkét kategóriában az 
1-2. helyezettek képviselik az algyőieket.

Vár: a DINAMIX
Új társadalmi szervezet alakult Algyőn. A DI- 

NAMIX Ifjúsági Kerekasztal elnevezésű szervezetet 
17 lelkes fiatal alapította idén februárban. Ma már 
a cégbírósági bejegyzésen is olvasható: a szervezet 
célja kettős. Egyrészt cél az Algyőn élő több gene
rációs fiatalság képviselete, összefogása, progra
mok és rendezvények szervezése. Másrészt a DINA- 
MIX lehetőséget biztosít kisebb érdekcsoportok
nak, magánkezdeményezéseknek, hogy rajtuk ke
resztül, a DINAMIX támogatásával és segítségével 
megvalósíthassák önmagukat, ha ezzel valami új 
és tartalmas dolgot tudnak létrehozni.

A DINAMIX nyitott: várnak minden érdeklődőt 
és ötletet, de azokat is, akik segítenek a fentebb 
vázolt célok megvalósításában.

Kedves algyőifiatal!
Az első időszak a tapasztalás és a tanulás 

jegyében fog eltelni. Az ötletek és a tervek közben 
szaporodnak és gyarapodnak, de hogy ebből mi 
valósul meg, az Rajtad is múlikl

Ne csak várd a csodát! Légy részese! Segíts, 
hogy megvalósíthassuk! Rád is szükségünk van!

Ha szeretnél többet megtudni rólunk, vagy 
csak érdekel az algyői fiatalság sorsa, gyere el 
április 2-án (pénteken) a Faluházban tartandó 
bemutatkozó beszélgetésünkre!

a DINAMIX vezetősége 

Jó helyesírók
A magyar nyelv legjobb ismerői, a helyesírók 

versenyén az 5-6. osztályosok közül I. helyezést 
nyert Rácz Péter (6.a), II. Jónás Beáta (6.a), III. 
Baár Viktória és Süli Kitti (6.b). A 7-8. osztályosok 
versenyében első lett Radics Réka (8.b), második 
Malustyik Gábor (8.a), harmadik Szelezsán 
Marianna (8.a). A városi versenyen az első helye
zettek képviselik az algyői iskolát.

Ifjú történészek
A szegedi Gutenberg Általános Iskola által 

szervezett megyei történelem versenyen az algyői 
iskola tanulói igen szépen szerepeltek. A 6. osztá
lyos korcsoportbein első helyezést ért el Kajuha 
István (6.a), hetedik lett .Rácz Péter (6.a). Felkészítő 
tanáruk Nagyné Szabó Andrea.

A 7. osztályosok korcsoportjában 3. lett Kovács 
Sándor (7.b), 4. helyezett Rénes Lóránt (7.a); felkészí
tőjük: Kaszab Éva.

A győztesek értékes könyvjutalomban része
sültek. (Köszönjük Kovács Sándornak, hogy saját 
autójával elvitte a versenyzőket a Gutenberg Álta
lános Iskolába!)
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Algyő segítene Hollóházának

A belvíz pusztította Hollóházának Algyő 
Község Önkormányzata egy évre 1 millió forint 
kamatmentes kölcsönt ajánlott föl segítség
ként. (E jelentős segítségről a Blikk című na
pilap is hírt adott.) Az algyőiek fölajánlására 
Hollóháza polgármestere dr. Piri Józsefnek 
címzett levelében reagált:

„Tisztelt Polgármester Úr!
Magam, valamint Hollóháza község lakos

sága és képviselő-testülete nevében megköszö
nöm Önnek és Algyő település Önkormányzatá
nak a felk ínált gyors és önzetlen segítséget, 
melyet a nagy bajbajutott községünknek fe l
ajánlott.

Hollóháza község Jelenlegi helyzetében — 
a földmozgás lelassulásával elhárult közvetlen 
veszély, illetve más területeken megjelenő csú
szások — egyelőre nem kívánjuk igénybe venni 

felajánlásukat, de továbbra is számon tartjuk.
Még egyszer megköszönve a felajánlott se

gítséget, sok sikert kívánok Önnek és települé
süknek:

Smuczer Miklós polgármester”

VíLLanyszereLés 

Rövid IíatárícIőveL!

Háztartásában felmerülő 
villamossági meghibásodások, 

új kivitelezési munkák esetén hívjon, 
24 órán belül házhoz megyek!

KOVÁCS GÁBOR
villANySZERElŐ,

éríNTÉsvÉdeLivií íe Iü IvízsqáIó  

A lqyő, VAdviRÁq u. 57.

HibAbEjElENTÉS:

2 6 8 ^ 8 5 0  

VAqy

0 6 ^ 9 7 5 1 ^ 0 6 8

N e Feledjc:
olcsó És qyoRsI

Ovi bál

A Faluházban Ovi Bált rendeznek április 10-én 
(szombaton) 19 órától. A műsor nyitótáncát az Algyői 
Általános Iskola diákjai mutatják be, majd az Akro- 
polisz táncstúdió (koreográfus: KerekAttiláné) lép föl. 
Az óvodások country zenére táncolnak, majd a kö
zönség a Gumumacik együttesnek (koreográfus: 
Erdei Attila) tapsolhat. A belépőjegyek ára: 1000 
forint, a vacsorajegyek 1500 forintba kerülnek. A 
jegyek április 6-ig vásárolhatók meg. A jegyeket áru
sítja: Tóthné Molnár Ágota (Szüret u. 39., tel.: 268- 
705), Kovács Istvánná (Tüskevár u. 39., tel.: 268- 
814), Török Andrásné (Téglás u. 71., tel.: 268-780), 
Hodoniczki Gáborné (Bácska u. 39., tel.: 268-152). A 
szülői munkaközösség szívesen fogad minden föl
ajánlást és mindenkit szeretettel vár!

Óvodai hírek

A Montessori pedagógiával ismerkedtek a Széc
henyi István Gimnázium és Szakközépiskola diákjai, 
amikor március 24-én az algyői óvodába látogattak.

A tavaszi szünet idején — március 29-április 
5. között — az óvodai ellátási igényeket, kérjük, a 
szülők jelezzék a csoportvezető óvónőnek.

Az április havi étkezési díjak befizetésének 
időpontja: április 6. (kedd) 7-17 óra között.

Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok: a 
gyermek születési anyakönyvi kivonata, az egyik 
szülő személyi igazolványa, a gyermek óvodai 
érettségéről szóló orvosi igazolás, az oltási könyv. 
A kicsiket április 14-én (szerda) és 15-én (csütör
tök) 8-17 óra között lehet beíratni az óvodába.

Összeállította: Bai Istvánné

A Víztől a Földig

Az Algyői Általános Iskola március 22-től ápri
lis 21-ig, vagyis a Víz Világnapjától a Föld Napjáig 
érdekes programokat kínál. Szó lesz a biokertészet- 
ről, az élővilág érdekességeiről, az energiagazdálko
dásról, az éghajlat változásairól; úti élményeikről 
számolnak be azok, akik már jártak Ausztráliában, 
illetve a Kanári-szigeteken: a víz- és talajvizsgálat 
fortélyai mellett a virágültetés és a madarászat érde
kességeivel is ismerkedhetnek az érdeklődők; lesz 
játékos természetismereti vetélkedő. A programokról 
később hírt adunk, de annyi már most bizonyos, hogy 
a rendezvénysorozat végén, április 21-én az iskolá
ban délelőtt vetélkedők lesznek, majd a bográcsban 
főtt ebéd után, az eredményhirdetés előtt a Faluház - 
beli fórumon neves előadók beszélnek közérdekű 
témákról.
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Tisztelt megrendelőim!
Láprilisban új helyen, új nyitva tartással, 

de a már megszokott minőséggel 
várom önöket!

Ú j c í m e m :

A l q y ő ,  B A R T Ó k  B .  u. 1 5 .

N y iT V A  t a r t á s :

Ii é t Fő t ő I  c sÜ T Ö R T ő k iq  1 0 - 1 2  ó n Á iq  

pÉN Tck  1 7 - 1  7  Ó RÁ iq

J ía  ballagásra nálam rendel, vásárol ékszert, 
a z árból xo% kedvezményt adok!

S z i lÁ q y i  P erj' é s í  I m r e

ÉksZERÉSZ ^ i
Eltartást vállalok — ingatlanért vagy lakásért. Algyő, 
Kastélykert utca 111., Törökék.

Hűtőgép, automata mosógép, táskavarrógép, szivattyú, 
babakocsi eladó. Érdeklődni: 268-366, 16 óra után.

Cserépkályhák, kandallók, kemencék építését, átrakását, 
javítását vállalom. Márton Ferenc, telefon: 494-959, 
30/9784-033.

[1L Szállodai i s  Turisztikai HORIZONT ÉTTERME
. y^^HRészvénytársaság

/* X isztelt .Lakossági

;A MÓL-  H otels  "Rt, tájékoztatni szedetné Ö nöket, k ogy  

e lő fize téses  m enüétkezést biztosítunk mindenki s zám á

ra, aki igényli.
K é tfogásos  menü ára: 220  F t/adag

•Három fogásos menü ára : 2Ó0 l~t/adag 

menük igén ylése  a z  .A lgyő i Pa lu kázban  minden 

csütörtökön 1 i—i 4  óráig. K é tfé le  menü közül leket 

vá lasztan i, m elynek aján latát a  Két e le jén  k ifüggesztjük 

a  Pa lukázban . A  lebonyolításhoz 2 db éte lkordó szük

séges . ;A z  egy ikben  kozzuk a z  aznapi é te lt és a  m ási

kat elvisszük a következő napi ebédnek. A z  é te lkordó-
30

kát a Pa lu kázban  kell leadni minden nap "12 -ig . A z  
éte lkordókra  kérjük ráírni a  nevüket és a fe lső  d obozba  

beletenni a z  azn ap i eb éd jegyet!

<£l Őnyei; o lcsóbban tudjuk előállítani mint Ov\, íg y  pénzt 

spórol m eg; több ideje m arad a csa lád ra ; a  nyugd íja

soknak jó  leketőség  a  b eszé lge tésre , időtöltésre.

M AKÓ LÁSZLÓ u2letve.ze.t0

Elcserélném 2 és fél szobás gázfűtéses kertes magánhá
zamat olajos lakásra vagy 2 szobás kert nélküli magán
házra. Telefon: 267-891.

Földlabdás töves fenyő darabja 200-300 forintért parko
sításra eladó. Algyő Téglás utca 77.

REKVIEM 
TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÁS 

ALGYŐ, 
VÁSÁRHELYI u. 5. 

NYITVA:
A Család igénye szerint

Bejelentkezés: KOCZKÁS 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

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

d R .  T ó t Ii  M á r í a

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 9 9 9 . Április tavi rencIe Iése

01—05-ig 1230—17 óráig
08—12-ig 07™—12 óráig
15—19-ig 1230—17 óráig
22—26-ig 0730—12 óráig
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Műemlék Vott...
A Jelenlegi algyői templomot egy Árpád-kori 

templomra építették, de a régészek megtalálták a 
reformáció korabeli, majd a két barokk és az 1936- 
os átépítés nyomait is. Az első írásos emlék a 
templomról 1718-ból származik. Műemlékké 
1930-ban nyilvánították. Majd 1960-ban, talán a 
fönntartás és tatarozás költségeinek megtakarítá
sának szándéka miatt, az országos műemlékvédel
mi felügyelőség törölte a műemlékek listájáról.

M it mond az eqyháztanács)
A templomban folyó munkálatokról kérdeztük 

Hegedűs Mihályt, az egyháztanács tagját. Elmond
ta: idén februárban egyháztanácsi ülésen ismer
tette Kardos Mihály atya, mi készülne a templom
ban, a vázlatot be is mutatta, felolvasta a püspök
ségtől érkezett levelet. Hegedűs Mihály megnézte a 
vázlatot, s meg is szavazta a kivitelezését — az 
egyháztanács többi tagjához hasonlóan. Reméli, 
hogy a falon is olyan lesz a kép, mint a vázlaton! 
Az atya misén kihirdette, hogy a parókián meg 
lehet nézni a tervezetet, így aki akarta, megtekint
hette, mi készül és milyen lesz a templombelsőt 
díszítő új festmény.

Miiyen (tesz) a templomunk}
Kevés eszközzel szépet! Ez lehetne az algyői 

templomot jellemző mondat. A régészek a kilenc
venes évek elején megtalálták a templom legalsó, 
tizennegyedik századi járószintjét. De nem csupán 
a templom múltja iránt érdeklődik a jelenlegi plé
bános, Kardos Mihály, aki másfél éve érkezett 
Algyőre. A tisztelendő folytatja a templom felújítá
sát és föltette magában: a belső fehér falfelületeket 
freskókkal díszítteti.

— Belül többször is átfestették a templomot. 
Kiknek a keze munkáját őrzik afreskók? — kérdez
tük Kardos Mihályt.

— A főoltár-kép 1788-ból való, Vácról került 
Algyőre. A falképeket 1937-ben Kelemen László 
festette. Az egyiket, a Szent Mihályt ábrázolót Tö
rök József festette át élénkebb színekkel. Néhány 
évvel ezelőtt kék eget és aranyszínű csillagokat 
pingáltak a mennyezetre, mely már nem látható. 
Most a templom megajándékozására készül Pataki 
László algyői amatőr festő, aki a kápolna ívére 
tervez egy kompozíciót.

— A templomba lépőt az eredeti főkápolna 
látványa fogadja. Ezért is lényeges, a kápolna ívet 
milyen kompozíció díszíti.

— A szándék az, hogy a kép kifejezze az óhajt: az 
Isten napja süssön, az isteni élet áradjon Algyőre!

— Az eddig elkészült rész a templomot ábrá
zolja, mi látható a másik oldalon?

Algyői Hírmondó______________________

— Algyő jellegzetes épületei: aFaluház, az Arany- 
híd utcabeli polgárház, egy jellegzetes halászház -  
varsákkal, talán az olajosok egyik fáklyája.

— A településrészlet ábrázolása szokásos té
ma a templombelsők képein?

— Nem szokás, de egy-egy szent mögött, hát
térként megjelenik a helybéli jellegzetesség.

— A híveknek tetszik a változás?
— A vázlat tetszett az egyházközségi képvise

lő-testületnek. Az egyháztanács tagjai állították föl 
az állványt, magukénak érzik a történeteket. A kép 
eddig elkészült részlete alapján a hívek sem emel
tek kifogást.

— A templombelső díszítéséhez ki kell kérni a 
püspök vagy az egyházművészeti tanács vélemé
nyét is?

— E falfestményt ajándékba kapjuk. Gyulay 
Endre püspök urat tájékoztattuk terveinkről.

— Folytatódik a templom fölújítása?
— A templom ablakainak hőszigetelését meg

rendeltük. A kórus mögötti fehér falfelületet föl
ajánlottam Kalmárné Orr Gizella művész tanár
nak, hogy oda Szent Erzsébet és Szent László képét 
fesse meg, mert mindkét szent alakja a család 
szentségéről hordoz üzenetet. Tervezem, hogy a 
templombelsőben később megjelenítjük Pió atya 
és Apor Vilmos alakját is.

— Minek alapján születik meg a döntés: ki és 
milyen témájú képet fessen?

— A templom belső falfelületét, a „kápolnás 
ívet” fölajánlottam Pataki Ferenc festőművésznek, 
de ő nem kívánt élni a lehetőséggel. Kalmárné Orr 
Gizelláról tudtam, szívesen festene falfelületre, de 
ő a kórus mögötti területet választotta, s bátornak 
nevezett mindenkit, aki a „kápolnás ívre” fest. 
Pataki László munkáival a faluházbeli kiállításán 
ismerkedtem meg. Szerintem szép, amit csinál, 
most meg látom, hogy gondosan és alaposan dol
gozik... Nem csak a nemesített virágnak van létjo
gosultsága, hanem mindennek, ami szép. Jóma
gam bármilyen csináltságnál többre becsülöm a 
spontán életet! A  készülő kép is ezt tükrözi.

P. I.

/-------------------------------------------------------------N

Mindenfajta gyümölcsfa 
és magastörzsű rózsafa 

kapható Kastélykert u. 117. alatt.

Nyitva: naponta 
9-11 óráig és 14-16 óráig 

Telfon: 268-599 és 267-140

V__________________________________)
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Pusztamérgesen „szomszédottunk”

Gyönyörű kora tavaszi nap köszöntött ránk 
azon a szombaton, mikor az algyőiek a — Délma- 
gyarország rendezésében zajló — szomszédolásra 
indultak. Pusztamérgesen, ebben az 1300 lakosú, 
az ország legvirágosabb községe címet elérő tele
pülésen mutatkoztak be az algyőiek március 20- 
án. A  szomszédolásra való készülődés megmutat
ta, hogy Algyőn elindult a közösségi élet, ízlelik az 
emberek az együttlét örömeit.

Az algyőiek műsorában föllépett, egy hajdúsá
gi gyermekjátékot adott elő az iskolában két éve 
működő néptánc csoport. Bús Renáta pedig Lázár 
Ervin Virágszemű című versét szavalta el. Az 5.a 
osztály aerobikot mutatott be. Szilágyi Perjés 
Csenge első osztályos tanuló tüneményesen 
mondta Létai Lajos Szélkakas című versét. A Pro- 
Musica Zeneiskola két növendéke, Baár Viktória és 
Süli Adrienn furulyázott: német paraszttáncot és a 
Földművesek éneke című darabot adta elő. A má
sodik osztályosok népi játékot mutattak be. Kere
kes Brigitta pedig Jónai György Verebek című ver
sét szavalta el. Megélénkült a színpad, mikor az5.b 
osztály diákjai aerobik számot produkáltak, majd 
a 7-8. osztályosok rock-and-rollt táncoltak.

A szünet után a műsor a Hagyományőrző 
népi együttes Lakodalmasával folytatódott. Ez
után Árnyas Rózsa magyar nótákat énekelt, 
majd Biacsi Marietta és Bakó Ferenc egy vidám 
jelenetet adott elő. Bakos József virtuóz har
monika szólót játszott, majd Ballal Anna (a 
Király-König Zeneiskola továbbképzős hallgató
ja) 17. századi virágénekeket dalolt Kern Aurél 
feldolgozásában, Grünwald Szabolcs (a Zene- 
művészeti Főiskola hallgatója) gitár kíséretével. 
A programot divatbemutató követte.

A közönség szavazott. Míg számolták a vok- 
sokat, addig Algyő polgármestere megajándé
kozta Pusztamérges alpolgármesterét: átadta a 
Belovai János családja által fölajánlott hatal
mas halat. Az ajándéknak hatalmas sikere volt. 
A pusztamérgesi nézők szavazata alapján a 
gálában a Lakodalmas vagy a divatbemutató 
képviseli Algyőt.

Bakosné Fekete Mária

Szomszédoló

Az algyői Faluház a szomszédoló rendezvény- 
sorozat következő állomása: m á rciu s  27-én 
(szombaton) 17 órakor a pusztamérgesieket látjuk 
vendégül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

Lomtalanítás: áprilisban

Kényelmesebb és közvetlenebb módon gyűjti 
össze a tavaszi lomtalanítás eredményét a Csong- 
rád Megyei Településtisztasági Kft., mint azt ko
rábban tapasztalták az algyőiek. Azaz a megadott 
időpontig mindenkinek csak a saját háza elé kell 
kiraknia a lim-lomot, nem kell elszállítania kijelölt 
gyűjtőhelyre. A hulladék szelektív gyűjtése érdeké
ben több jármű halad „konvojban”: az egyik a 
bútort, a másik a fémhulladékot, a harmadik a 
tömörítésre alkalmas lomot szedi össze. Ezért ké
rik a szakemberek, hogy az algyőiek ne ömlesztve, 
hanem jó l megragadható módon helyezzék el a 
háztartásukban fölöslegessé vált tárgyakat!

A gyűjtés útvonala azonos a rendszeres hulla
dékszállításéval. Időpontja két szombat: április  
10. és 17. Az első napon, április 10-én 6 órától 
azokban az utcákban lesz lomtalanítás, ahonnan 
hétfőnként szedik össze a szemetet; április 17-én 
pedig a község másik, a híd felé eső részén.

A lomtalanítás ürügyén a szolgáltató most sem 
szállítja el a nagyobb tömegű építési törmeléket, a 
veszélyes hulladékot vagy a trágyát. Az ilyen fölös
legtől a tulajdonosnak magát kell megszabadítania.

Focimeccsek

Az Algyői Sport Klub labdarúgó csapat az 
alábbi időpontokban játszik mérkőzéseket.

Április 4. 163®: Ásotthalom TE—Algyő SK II.
Április 10. 1630: Algyő SK II.—Baktó SC
Április 18. 1700: Üllés FC—Algyő SK II.

Fogadóórák

A polgármester minden héten szerdán 10-17 
óra között, az alpolgármester minden páratlan hé
ten szerdán 14-17 óra között tart fogadóórát a 
Községházán (Kastélykert u. 40.). Az algyői önkor
mányzati képviselők szerdánként 14-17 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban (Kastélykert u. 40.) 
állnak a választópolgárok rendelkezésére. Bakos 
József és Juhász Sándor április 7-én, Beke Tamás 
és Csúrt Sándor április 14-én, Beck Gábor és 
Borbély János április 21-én, Molnárné Vlda Zsu
zsanna és Herczeg József április 28-án tart foga
dóórát.
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