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Haiti lap marad a Hírmondó

Algyőn nyolcadik éve jelenik meg újság. Ez idő 
alatt az olvasók megszokták, hogy havonta egyszer 
kapják kézbe az Algyői Hírmondót. Talán e megszokás 
az oka annak, hogy a felhívásunk nyomán véleményt 
nyilvánító algyőiek zöme azt mondta a szerkesztőbi
zottság tagjainak, maradjon havilap az Algyői Hír
mondó. így aztán — bár márciusban és áprilisban 
kéthetente vittük a helyi híreket olvasóinknak — 
májustól az Algyői Hírmondó visszatér a havi egyszeri 
megjelenéshez.

Azért, hogy az algyői újság továbbra is a helyi 
Igények szerint alakíthassa formáját és tartalmát, 
kérjük kedves olvasóinkat, véleményükkel és kérése
ikkel továbbra is tiszteljék meg a szerkesztőbizottság 
tagjait, Illetve hívják a Faluház üzenetrögzítős, 267- 
050 telefonszámát!

Május 26.: Kifiít/ás napja

A  Magyar Szabadidősport Szövetség Idén is meg
hirdette a Kihívás Napja sportvetélkedőt. A Challenge 
Day néven ismertté vált játék lényege, hogy az adott 
napon mely településen teljesítenek több 15 perces 
sportolást, sportaktivitást az adott hely lélekszámá- 
hoz képest. E küzdelembe Algyő is bekapcsolódik.

A rendezvény Időpontja: május 26. A világméretű 
|áték keretében az algyői ovisok is megmozdulnak.

A Faluház ajánlata: 15 órától számháború a 
gyerekeknek; 16-tól 16 óra 30 percig karate verseny;
16 órától a pályán görkori, majd dekázó verseny veszi 
kezdetét; 17 órakor startol a karate, illetve a népi 
mozgásos verseny és váltóverseny; 18-tól 18 óra 30 
percig fitness; 16 órától asztalitenisz verseny; 19 órá
tól a bicajosok megkerülik Algyőt; 19 óra 45 perctől 
kerékpáros akadályverseny jelenti a kihívást; 20 órá- 
:ól kezdődik a darts mérkőzés; 20 óra 30 perctől pedig 
iitásban, illetve ugrókötelezésben mérhetik össze tu
dásukat a vállalkozó szellemű algyőiek.

Más személet: nevezetességeinkről

Mint arról beszámoltunk a Firbás Térkép Stú
dió nemrégiben jelentette meg Szeged információ
gazdag térképlapjait, s a kiadvány 106. és 107. 
oldalán Algyő is látható „madártávlatból".

A Firbás térképstúdió kiadványában Algyőről
— többek között — az is olvasható, hogy kiterjedt 
határához tartoznak az ipartelepek, a gyevitanyák, 
Irmamajor, valamint a Farki rét, Rákóczitelep, Cser
gőtelep és Nagyfa — a Büntetésvégrehajtási Inté
zettel. A kívülállók szerint a község hírnevét, s 
fejlődését a térségben 1965-ben megkezdődött kő
olaj és földgáztermelés teremtette meg. Az algyői 
szénhidrogénmező az országban a legnagyobb, in
nen kerül ki a hazai termelés mintegy fele. Hatá
rában a gázfáklyák már messziről jelzik — így az 
ismertető szöveg — a MÓL Rt. ipartelepét, ahol 
mára számos más vállalkozás is talált magának 
telephelyet. Négysávos út, vasút, helyközi autó
buszjárat köti össze Szegeddel, utcáinak többsége 
burkolt, önálló szennyvíztisztító teleppel rendelke
zik. A csendes, kertes-fasoros rendezett községben 
a letelepedni, vállalkozni vágyókat új telkekkel, 
kedvező helyi adózással várják.

A nevezetességek közül a térkép szerkesztői 
megemlítik a római katolikus templomot, mely szen
télyének alapja valószínűleg 11. századi, tornya a 14. 
század végén épült, 1750-ben barokk, majd 1936- 
ban modern formában megújították. Algyőn született 
Süli András (1896-1969) naiv festő. Az 1994 áprilisá
ban átadott Faluházról az olvasható, hogy a község 
központjába került, színháztermében, szabadtéri 
színpadán kulturális-szórakoztató rendezvényeket 
szerveznek, képzőművészeti kiállításokat, közéleti 
rendezvényeket tartanak.

Az értékek között említik a szerzők, hogy a 
tiszai ártérfüzesei szolgáltatják még ma is a kosár
fonás alapanyagát, az ártéri erdőkben védett ma
darak élnek, a vízparton élénk horgászélet zajlik.
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Eqy nyílt teVét utóélete

E hasábokon jelent meg Szaniszló Varga Jó
zsef Nyílt levél, falufórum után című írása. Az 
Algyői Hírmondó áprilisi első számában olvasható 
véleményre az érintettek — Molnár Mihály és VI- 
dács János — levelet írtak a szerzőnek. Nyílt leve
lének utóéletéről Szaniszló Varga József a követ
kezőképpen számol be.

„Kioktattak arra, hogy mi a demokrácia, a 
szólásszabadság, a prókátorság, ml a kézműves
ségfogalma. Mi az emberi ostobaság, ami ’hatalom’ 
Orwell szerint. Stimmel, ezeket a fogalmakat a 
'hiányos műveltségemmel’ én is nagyjából így kép
zeltem el. De nem értem, a levélben foglaltak elle
nére sem, hogy ha valaki az állam pénzén ember
társainál nagyobb iskolázottságra tett szert, ezt 
miért kell arra használni, hogy fölényeskedéssel 

félrevezesse az őt meghallgatókat?! A  fenti fogal
mak értelmezése csak nézőpont kérdése, s az 
egyes embert a többség ítéli meg — a tettei után.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani azok
nak, akik személyesen gratuláltak cikkem megjele
nése után, s támogatásukról biztosítottak. Jólesett 
tudomásul venni, hogy nem állok egyedül álláspon
tommal. A véleményemre az érintett uraktól kapott 
válaszlevelet az érdeklődők megtekinthetik.

Amennyiben a jövőben a fentebb említett két 
polgártársam a többség Javára használja fölké
szültségét, illetve energiáját, esetleg építő jellegű 
kritikát gyakorol, én leszek az első, aki megköve
tem őket. Az olvasóra bízom annak megítélését, 
hogy kinél tapasztal tisztességes jobbító szándé
kot.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kö
szönetét mondják a szervezőknek az ideifalunapok 
megrendezéséért, a tartalmas, gördülékeny, sok 
embert érdeklő programokért. Lenyűgöző volt az 
utolsó napi monstre műsornapon a nagyszámú 
közönség. Jó volt látni a sok fölszabadult embert, 

fiatalokat és idősebbeket Ez a fálunapi program 
olyan volt, amely még az idegeneket is közelebb 
hozta egymáshoz! Én nagyon jó l éreztem magam!”

Közéleti egyesület

Az Algyői Közéleti Egyesület fóruma a Faluház
ban május 7-én (pénteken) 19 órakor kezdődik.

Üléseznek a képviselők

Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testü- 
lete május 14-én (pénteken) 9 órától a községhá
zán ülésezik.

Algyői Hírmondo

Levél az első helyezettől

„A Faluházunk öt éves fennállásának évfordu
lóján, a falunapok alkalmából rendezett képzőmű
vészeti kiállításon kézimunkáimmal én is részt vet
tem. (Fortuna velem volt.) Az első helyezést értem 
el, de a díjak ottani átadásán nem voltam Jelen, 
ezért e pár sor írásommal kívánom köszönetemet 
külön is kifejezni: a Faluház vezetőjének, Molnárné 
Vida Zsuzsannának, dr. Piri József polgármester 
úrnak és mindazoknak, akik a díjak odaítélésében 
és átadásában részt vettek április 23-án, kis ün
nepség keretében.

Meg kívánom köszönni magam és a Hagyomá
nyőrző Népiegyüttesünk nevében a Faluház összes 
dolgozójának fáradtságot nem ismerő, tevékeny 
munkáját, mindazt, amellyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy létrejöhessenek azok az idei feledhetetlen és 
színes rendezvények, melyeknek a Faluház otthont 
adott Erre a faluházi ünnepre, erre a falunapra 
még unokáink is emlékezni fognak! Szép volt!

Köszönet mindenért!
Kocsis Ferencné, Eszter”

KézmüVes-kerekasztal

Remélem, nektek is olyan maradandó élmény 
volt a falunapon a DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal 
által rendezett Kézműves sátor, mint amilyen ne
künk, szervezőknek!

A foglalkozások 10 órakor kezdődtek. A fiata
lok faluházi bemutatkozó műsora után, 11 óra 
körül, hirtelen megtelt a „sátor”, és ez így is maradt 
egészen este fél 8-ig. Azért eddig, mert világítás 
hiányában nehezebb lett volna a dolgunk, s az 
asztalok bérlete is csak egy napra szólt. Nagyon 
örülünk neki, hogy több korosztály is — a két 
évestől a nagyszülőkig — eljött megnézni, mi tör
ténik itt! A lelkesedés nem hiányzott! Jó volt látni 
a szülőket együtt játszani gyermekeikkel!

Hogy mit lehetett készíteni? Bármit, amihez 
csak két kéz, egy kis fantázia, kevés alapanyag és 
szerszám kellett. Lehetett gyöngyöt fűzni; krém- 
parfümöt, rézfát, hajfonatot, rajzokat és festmé
nyeket készíteni; sógyurmázni, agyagozni, arcot i  

festeni, fát faragni, papírt hajtogatni, gipszelni, és I 
mindazt, amit e kiindulópontokból ki lehetett ta- j  

lálni. Láttam remek ötleteket...
Hogy mikor lesz legközelebb kézműves-kerek- 

asztal? Ez egy kicsit tőled függ! Az elkövetkező | 
költségvetési évben eléggé eltérő, de Javarészt kul- ! 
turális Jellegű és hagyományteremtő dolgokat sze
retnénk megvalósítani. De ha van ötleted, gyere és S 
segítünk valóra váltani!

DINAMIX — Ifjúsági Kerekasztal — Henrik j
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Atgyőé a Fatuház: tüí az ötödik éi/en

Algyői Hírmon d ó ____ _________ ________________________ 3

Tehóból lett a Faluház — idézhetjük föl a 
kezdeteket az Intézmény öt éves fennállásának 
ünnepe után. A Faluház eddigi története akár az 
Algyői Hírmondó írásai alapján is földolgozható, 
mondta a lap főszerkesztője, a művelődési intéz
mény és a könyvtár igazgatója, Molnárné Vida 
Zsuzsanna, amikor arra kértük: vonjon mérleget, 
miből és mivé lett az öt esztendős Faluház.

A lap legelső, 1991 decemberi számában a 
faluházi kezdetekről hírül adta: a tehóból (a tele
pülésfejlesztési hozzájárulásból) nem tornatermet, 
nem iskolát, hanem művelődési házat akarnak az 
algyőiek építeni. E forrásból azonban kevés pénz 
gyűlt össze, ráadásul még a régi, a ’30-as években 
épült, életveszélyes állapotú művelődési házra is 
költeni kellett. Ezért 1991-ben egy lelkes társaság 
(pontosabban Juhász Sándor, Bakos József, Bor
bély János, Terhes László, Herczeg Gáspárné, Dé
nes István, Molnár Balázs, Kotencz Gyula, Bera 
Sándor, Tari Erzsébet, dr. Piri József, dr. Major 
József, Karsai László) alapító okiratban rögzítette, 
hogy Algyőnek kell egy faluház. E tervhez az „ala
pítók” anyagilag is hozzájárultak, majd az alapít
vány a Tér és Forma céggel megterveztette a házat, 
melyet 1993-ban kezdtek építeni, s 1994. április 
23-án adtak át.

Az alapítvány, a község lakóinak érdekei 
alapján rögzítette, olyan legyen az új művelő
dési ház, ahol egyetlen nagyteremben legalább 
300-400 fő kényelmesen elfér. Ezen adottságon 
túl a foglalkoztató termek teszik lehetővé, hogy 
többfunkciójú lett az intézmény: a szakkörtől a 
bálokig mindenféle rendezvényt befogad, ott
hont ad a civil szervezeteknek, helye a gyerek 
táboroknak, biztosítja a közéletiség lehetősé
gét. Szívesen jönnek az aljgyőiek a kellemes és 
Jó hangulatú Faluházba. Állandóan itt találko
zik a Hagyományőrző Együttes 50-60 tagja, a 
Nyugdíjas klub 70 fős törzsközönsége, a Nőegy
let 50 asszonya, a Vállalkozók klubja, a Gaz
dakörösök 30 fős csapata, a DINAMIX Ifjúsági 
Kerekasztal 30 fős társasága. Szakkörben dol
goznak a sakk, a karate, a fitness hívei. Itt 
találkoznak a különböző pártok tagjai. De a 
szolgáltató cégek (a kábeltévé, a Démász, a 
településtisztasági vállalat, a biztosító társasá
gok) is itt rendezhetik be ideiglenes ügyfélszol
gálati irodájukat. A Faluház költségvetése je 
lenleg háromszor annyi, mint mikor Algyő Sze
gedhez tartozott, de ez az anyagi kondíció alap- 
feltétele is az egyre igényesebb programoknak.

Élete legszebb munkájának tekinti a Falu- 
ház berendezését és élettelivé tételét Molnárné

Vida Zsuzsa, aki itt próbálhatta ki magát mint 
közművelődési szakember. A tűzijátékos avató 
ünnepség nem csak számára maradt emléke
zetes, a Faluház születésnapján tartják azóta 
is Algyőn a falunapokat.

Az első öt év jó alap a következő esztendőkre
— hangsúlyozta az igazgató nő, aki azt szeretné, 
ha kiteljesedhetne a Faluház funkciója, s például 
egy konyha fölépítésével egy lakodalmat is kultu
rált körülmények között lehetne megtartani. A 
konyhán kívül újabb klubtermek is épülnének a 
Faluház második ütemeként nevezett bővítéskor, 
melyre a szükséges anyagiakat megszavazta a kép
viselő-testület. Jó lenne itt mozit csinálni, be kel
lene indítani a gyerekek művészeti iskoláját, hogy 
csak néhányat említsünk a tervekből.

Az idei falunapi rendezvények óriási látoga
tottsága és sikere igazolja: az algyőiek magukénak 
tekintik, szeretik Faluházukat.

P. I.

Csúcsok és győztesek

Művészeti alkotók pályázatát hirdette meg a 
Faluház algyői lakosok részére, három kategóriá
ban. Az irodalmi alkotások közül az I. helyezettnek 
járó díjat Canjavec Tamás nyerte, II. Szilágyi Per- 
jési Katalin, III. Bai Istvánné. A képzőművészeti 
kategóriában I. Nyári József, II. Süli ZákarZita, III. 
Vargáné Selymes Erzsébet. A kézműves alkotások 
közül a legjobb Kocsis Ferencné munkája, második 
helyen végzett Szalontai Ferencné, harmadik pedig 
Héjjá Sándorné.

A hagyományos családvetélkedőn induló csa
patok közül a győztes Radics Balázs és családja 
lett, a képzeletbeli dobogó második fokára Szilágyi 
Peijési Imre és családja állhatott, a harmadikra 
pedig Terhes István és családja.

A halászléfőző-versenyen hat kiváló szakács 
kiválót alkotott, mégis: a legfinomabb eledelnek 
Belovai János főztjét minősítette a zsűri. Az .Algyő 
legerősebb embere” cím izmos viselője: Varga 
János, e vetélkedő első helyezettje

Szakkörök

Állandó szakkörök is működnek az algyői Fa
luházban. Hétfőnként és csütörtökönként 16 órá
tól a karate, 18 órától pedig afitness hívei sportol
nak; keddenként 17 órakor kezdődik a néptánc 
próba; szerdánként 17 órától a sakk szerelmeseié 
a terep; a nyugdíjas klub tagjai csütörtökönként
17 órától találkoznak
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Sikerkovácsok

Köszönetét fejezi ki a Faluház igazgatója, Mol- 
nárné Vida Zsuzsanna mindazoknak, akik hozzá
járultak a falunapok sikeres megrendezéséhez — 
munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal.

Köszönet illeti Kiss Jánost, Lantos Tibort, Ozs- 
váth Lászlót, Kiss Tibort, Szászi Gyulánét, Benárik 
Ádámnét; az Algyői Nőegyletet; a PEPSI Cola algyői 
lerakata vezetőjét, Berki Tamást; Terhes Gabriellát; 
a Faluház takarításában résztvevő nyugdíjasokat: 
Fejes Józsejnét, Herczeg Sándornét, Molnár Pétert, 
Szép Istvánnét, Süli Jánosnét, Hegedűs Mihályt, 
Hegedűs Mihálynét, Tessényi Imrénét, Herczeg Jó
zsejnét, Frank Ferencnét, Süli Istvánnét, Zombori 
Jenőnét, Király Andrást, Boldizsár Istvánnét, Gon
dos Gáspárnét, Pósa Sándornét, Maszlag Józsej
nét, Szilágyi Józsejnét, Gágyor Ferencnét, Bakosné 
Fekete Máriát; valamint a kiállítás ügyeletében 
résztvevőket: Szűcs Imrénét, Akim Istvánt, Kovács 
Mihályt, Hegedűs Mihálynét, Simorka Jánosnét, 
Herczeg Sándornét, Kovács Mihálynét.

Kicsik az oviban

Píz Algyői Hírmondó előző számában a testületi 
ülésről szóló beszámolóban tévesen jelent meg az 
óvodába beíratott kicsik száma. A most befejező
dött óvodai beíratáskor az 1999-2000. tanévre 42 
kisgyermeket írattak az Algyői Óvodába. Ez 100 
százalékos kihasználtságot jelent, ugyanakkor a 
létszám még nem tekinthető véglegesnek, hisz 
szeptemberig még sok minden változhat.

Görög est

A DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal programja a 
május 29-i görög est. A  Faluházban egy kis isme
retterjesztő, élménybeszámoló, fotókiállítás, kósto
ló és táncház is lesz a görög esten. Aki volt a M.É.Z. 
koncerten, tudja, milyen a táncház. Aki nem, most 
megtudhatja, miközben megkóstolhatja a görög 
konyha ízeit is. (Az ifjúsági szervezet tervezi más 
nemzetek bemutatását is.)

Május az iskolában

10-14.: Erdei iskola
10.: Madarak és fák napja.
15.: Csoport fényképezés 1-8. osztály.
24.: Pünkösd — tanítási szünet.
26.: Sportnap — kihívás napja; a DÖK-nap: 

tanítás nélküli munkanap.

M M ” "
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A Nautilius pizzéria
várja kedves vendégeit 

megújult olaszos ételkínálatával
• 31 féle pizza,
• különböző ízű spagettik, 

tortellinik, raviolik,
• Lasagne (húsos tészta),
• Chilis bab,
• Desszertek (édes).

Nyitva tartás:
szom baton 1 4 -0 4  óráig, 

vasárnap 14-21  óráig. •
Házhozszállítás: szom baton 1 6 -23  óráig. q

Telefon: 267-011 

Jó étvágyat kíván 
a pizzéria személyzete!

M M í m ........................................... *•••###

IC U  virágüzlet vállal
koszom, sírcsokor, alkalmi csokor 

készítését, díszcsomagolást.

Kapható:
» élő- és selyemvirág 
» virágföld 
» tápoldat 
» műanyagkoszorú.

T^lgyő, Temető 
Telefoni 4-19-775 18 óra után.

Alyitva tartás: 
kétfőtől péntekig 8—12 óráig 

13—17 óráig 
szombaton 7—12 óráig.

Vá rom kedves vásárlóimat!

SIRKOMUNKAK
megrendelhetők csiszolt és színes 
kivitelben, már 60 ezer forinttól.

Ezenkívül vállalok sírtisztítást, 
sírkiemelést, betűvésést, teraszvázák 

készítését is. —  Telefon: 419-775

Kovács Mihály sírkő és műkőkészítő 
Érdeklődni: a fenti telefonszámon és a temető

melletti virágüzletben lehet.
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úr. Gubacsi Enikő, a legfiatalabb képviselő:

„Atqyőn összetartanak az emberek"
Az önállósodás óta a máso

dik önkormányzati képviselő- 
testület tevékenykedik Algyőn.
E második „csapatba” két új 
képviselőt vitt be az algyőiek 
voksa. A két újonc közül az 
egyik, dr. Gubacsi Enikő, egyben 
a legfiatalabb önkormányzati 
képviselő, akivel — többek kö
zött — a „gyeviségről”, az önkor
mányzatról, Algyő lehetőségei
ről és saját terveiről beszélget
tünk.

— A nagyszülei, a szülei is 
algyőiek. Mit jelent „gyevinek" 
lenni?

— Ahogy az idő halad, az 
ember egyre nagyobb szükségét 
érzi az összefogásnak. Egy nagyvárosban ez nemi
gen lehetséges. Ellenben Algyőn összetartanak az 
emberek, s a generációk között is élő a kapcsolat. 
Itt mindenki ismeri a másikat és így a hangulat 
barátságos, emberséges.

— Egy település vonzereje az iskolától is függ. 
Ameddig lehetett, Algyőn tanult. Milyen érvek szól
nak emellett?

— Napi két óra utazástól menekültem meg. 
Minden iskola egyforma abból a szempontból, 
hogy vannak Jó és rossz tanárok. A mi példánk 
igazolja, hogy az algyői iskolából indulva is lehet 
fölsőfokú végzettséget szerezni: én tavaly végeztem 
a JATE jogi karán, a húgom Pécsett építésznek 
tanul. Algyői baráti körömből is többen tanultak 
vagy tanulnak főiskolán, egyetemen.

— Ifjú kora ellenére nagyon elfoglalt, hiszen 
Szegeden ügyvédjelölt és Algyőn önkormányzati 
képviselő. Szabadidejében, ha egyáltalán van 
ilyen, mit csinál?

— Olvasok, bár kevesebbet, mint szeretnék. 
Színházba és kulturális estekre járok, melyekből 
egyre több van Algyőn is. Az algyői DINAMIX Ifjú
sági Kerekasztal összejöveteleire Járok, s bicikli
zek, például Atkára, amiről kevesen tudják, milyen 
gyönyörű kirándulóhely!

— A nagyszülei az egyik ágon tanítók voltak, 
a másikon mezőgazdasággal foglalkoztak. Édesap
ja  Algyő képviselőjeként is tevékenykedett, még a 
„szegedi korszakban”. A családi indíttatás követ
kezménye az Ön képviselősége?

— Nem ez számított elsősorban, bár a család 
szerepe nálunk fontos. Mindig is közösségi ember

voltam, próbáltam összefogni 
egy csapatot, s vállaltam a veze
tő szerepet. De az is számított a 
döntésnél, hogy Algyőn szeret
nék élni ezután is, s persze nem 
mindegy, milyen környezetben.

— Az algyői önállósulás hí
vei közé tartozott?

— A radikális változásoktól 
mindig félek, de az eredményt 
látva minden elismerésem azo- 
ké, akik ezt kivívták.

— A közigazgatási jogot ta
nulmányozta, de megismerte az 
önkormányzati munka gyakor
latát is. Milyen következtetések
re jutott?

— A választások utáni 
helyi viták oka, úgy látom, elsősorban a vesz
tesek sérelme, illetve az, hogy félinformációk 
terjednek. Ennek kivédése, ha a lakosok ma
guk tájékozódnak az önkormányzat döntéseiről
— például a Hírmondóból, a könyvtárban is 
fellelhető rendeletekből, a képviselőktől. Az el
ső félév elsősorban az előző esztendőben hozott 
helyi rendeletek módosításával, élethez igazítá
sával és újak alkotásával telt. Eddigi testület
beli tapasztalatom, hogy az önkormányzatiság 
gyermekbetegségein Algyőnek is át kell esnie. 
Ezek közé sorolom, hogy e kis létszámú testü
letben is megjelent a politika. Én nem tarta
nám helyesnek a 13 fős testületet megosztó 
frakció létrehozását, független maradok.

— Kiket képvisel a testületben?
— Elsősorban a fiatalok és az öregek szem

pontjainak megjelenítését érzem feladatomnak. A 
jogi, illetve a szociális, kulturális és sport bizott
ságban dolgozom.

— A négy éves önkormányzati ciklus végére 
mit szeretne elérni?

— Addigra leteszem a szakvizsgáimat, majd 
önálló ügyvédi irodát szeretnék nyitni Algyőn és 
Szegeden, mert elsősorban a polgári jogra fogok 
specializálódni. Algyő szempontjából azt tartom 
fontosnak, hogy jól költsük el a most rendelkezé
sünkre álló pénzt. Azt szeretném, ha mindenhol 
megépülne a csatorna, ha a régi intézményeket 
szépen fölújítanánk, s egy új létesítmény, például 
a sportcsarnok is fölépülne, ha megszületne Algyő 
új központjai

P. I.
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Fuss egy kört!

A Fuss egy kört!-futóversenyt idén, a faluna
pokon az algyői Qadriatlon szakosztály és a Falu
ház rendezte meg. A  Fuss egy körtl-fölhívás a 
vállalkozó sportembereket második alkalommal 
hívta a 4 kilométres táv teljesítésére. Az idei időjá
rástól megrettentek az algyőiek, s a vártnál keve
sebben jelentkeztek, holott éppen a borongós idő 
a legalkalmasabb a futásra. Meglepetésnek számí
tott, hogy a futóversenyt egy 13 éves fiú, Salamon 
Norbert nyerte meg, így az övé lett a Pepsi által 
fölajánlott napernyő és a 37 liter Cola. A nők 
kategóriájában a tavalyi győztes, Gonda Kriszta 
nyerte meg az idei versenyt is. De remekeltek a 
qadriatlonisták is, hiszen a második, a harmadik 
és a negyedik helyen értek célba. A Fuss egy 
körtl-versenyt jövőre is megrendezik.

Faluházi Vásárok

Különböző vállalkozók a legkülönfélébb áru
cikkeket kínálják az algyőieknek az alkalmi vásá
rokon, melyeknek a Faluház ad otthont. így május
4-én és 11-én 9-13 óra között műanyag vásár;
5-én és 6-án 9-15 óra között ruhavásár; 7-én,
12-én, 18-án, 20-án 9-13 óra között ruha és 
cipővásár lesz.

Zenés klub, útraValő, nőegylet

Az algyői Faluházban működő Zenés klub má
jus 19-én várja az érdeklődőket. Az Algyői Nőegylet 
május 20-án 18 órakor találkozik a Faluházban, 
a vendég: Kígyós Éva pszichológus. Az irodalmi 
kávéház pedig május 26-án „nyújt át” útravalót.

Tisztelt Betegek!

EKG szűrővizsgálati napot tartunk 
május 12-én (szerdán) 16 és 19 óra között 

az Egészségház rendelőjében.
A szűrővizsgálatra minden érdeklődőt 

szeretettel várunk!
Dr. Bálind Sándor háziorvos

Tojótyúk vásár: május 10-ig egész nap 
darabonként 400 forintért 

a Berek utca 48/B alatt,
Terhes Lászlónál.

Háziorvosok május hat/i rendelési ideje 

Május 03—07-ig
30 óráig: dr. Bálind Sándor 

dr. Ősi Ibolya 
Május 10— 14-ig 
730— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13—1730 óráig: dr. Bálind Sándor
Május 17—21-ig

730— 12 
13—1730 óráig:

730—12JU óráig:30

13—17 óráig: 
Május 25—28-ig
730 -1230 óráig:

dr. Bálind Sándor 
dr. Ősi Ibolya

dr. Bálind Sándor
Május 31.
13—17 óráig: dr. Bálind Sándor

Május 25-től június 4-ig dr. Ősi Ibolya szabadságon lesz, 
mindkét háziorvos betegeit dr. Bálind Sándor látja el.

T)r. M olnár M ária
csecsemő- és gyermekszakorvos rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 8-10 óráig
kedd 8-10 óráig
szerda 13-15 óráig
csütörtök 8-10 óráig
péntek 8-10 óráig

Csecsemőtanácsadás 
csütörtök 

Terhestanácsadás 
hétfő
Rendel: dr. Kanyó Ádám 

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra

10“ -12 óráig

1230-1430 óráig

csütörtök 830-9 30 óráig
Ez a rendelési idő május 10-től lesz, mert 
dr. Molnár Mária helyettesít más helyen, 

addig a megszokott rendelési idő érvényes.

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt 
d R .  T Ó T h  M á r í a

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
1999. május hAvi rencIeIése

03— 07-ig 
10— 14-ig 
17—21-ig 
25—28-ig 
3Í-én

0730— 12 óráig
1230— 17 óráig
0730— 12 óráig
1230— 17 óráig 
0730— 12 óráig
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Canjavec Tamás

Évek múltán

Ki ma még csak gyötrő fájdalom, s szenvedés, 
Később ő  lesz kiért a kin, s a gyötrelem sem kevés. 
Kiről ma könnyedén lemondunk,
Ő oldja majd meg minden bajunk, gondunk.
Kinek ma még nincsen „itt" értelme,
Majdan ő  lesz életünk értelme.
Kitől ma megválni volt érdemes, 
ő  érte az ember meghalni se rest.
Ki őt Aki egy szerelemnek lett volna gyümölcse,
Lett most így végleg a halálnak kisöccse.
Évek múltán, ha a másik felcseperedik majd,
Őrá, kit eltitkoltunk mond ki emlékszik majd.
A gyönyör és élvezet, szerelem virága,
Kinek nem adatik meg e földön világa.
Szeretni őt, s feledni örökre,
Évek múltán, évek múltán, örökről örökre.

(A szerző a Faluház irodalmi pályázatának nyertese.)

Móra illusztrátorok

Móra Ferenc születésének 120. évfordulója 
alkalmából rajz pályázatot írt ki általános Iskolás 
diákok számára az algyői könyvtár. A  falunapokon 
ünnepélyes keretek között hirdették ki az ered
ményt.

Az alsó tagozatosoknak egy Móra mese il
lusztrációját kellett elkészíteni. E feladat a leg
jobban Rácz Balázsnak (2.a) sikerült, aki I. 
helyezett lett. A  II. helyen Tóth Rozália (2.b) 
végzett, a III. helyezettnek járó díjban Dávid 
Nikolett (l.b ) részesült. Különdíjat Bús Renáta 
(2.b) kapott.

A felsősök egy Móra novella vagy ifjúsági 
regény illusztrációját készíthették el. A legjobb 
illusztrációnak Maczák Mariann (6.a), illetve 
Szálkái Emese (7.a) munkáját találták, a má
sodik helyre Kiatka Tünde (7.b) művét sorolták, 
a harmadik helyen Kiss Andrea (5.a) és Bakó 
Éva (6.a) végzett.

A könyvtár valamennyi pályázónak köszöni a 
rajzokat, s gratulál a díjazottaknak.

Közéleti klub

A faluházi Közéleti klubban május 14-én (pénte
ken) 19 órától Horváth Ferenc és Vályi Katalin régész 
mesél a legújabb szegedi középkori ásatásról, a házi
gazda: Kardos Mihály plébános.

Ifjú komputerismerök

A Sipos Magániskola országos (háromfordu
lós) számítástechnikai versenyt szervezett, mely
nek második fordulójába az Algyői Általános Iskola 
11 komputerismerője is bejutott. A számítógép 
legjobb algyői ismerői: Herczeg Ágnes, Rácz Ágnes, 
Bakos Nóra (5.b); Gercsó Ferenc, Baraun Róbert, 
Kutasi Levente (6.a): Kopasz Bence, Benkő Katalin, 
Fodor Tibor, Kiss Krisztina (7.b); Malustyik Gábor 
(8.a).

Számítástechnika az iskolában

Felújította számítógépparkját és számítás- 
technikai tantermét az Algyői Általános Iskola. 
Március második felében indult a munka. A Gye- 
viép Kht. munkatársai varázsolták újjá a tanter
met, a Lambris Kft. alkalmazottal pedig új beépí
tett szekrényeket és számítógép-aszta'okat gyár
tottak, szereltek össze. A két cég dolgozói önfelál
dozásának köszönhetően gyorsan haladt a munka. 
Ezen túl az iskola azért is hálás, hogy csak az 
anyagköltséget kellett kifizetnie.

A HUNIT Bt. a 15 hálózati gépből és serverből 
álló, pentium alapú, színes monitorokkal ellátott 
számítógépeket LINUX hálózati rendszerrel össze
kötve korszerű oktatótermet hozott létre. Ez nagy 
lépést jelent a számítástechnika korszerű oktatá
sában. A multimédia és az internet csatlakozási 
lehetőség is adott az algyői iskolában.

A festékszagú, új oktatótermet az átadási ha
táridő előtt, április 21-én ünnepélyes keretek között 
avattákföl. A falunapokra érkező német vendégek 
is elismerően jegyezték meg: egy „falusi” iskola 
milyen korszerű számtástechnikai teremmel néz a 
világ felé.

Az iskola köszönetét fejezi ki a Gyeviép Kht- 
nak (Molnár Józsefnek, Borza Józsefnek, Sáli Ti
bornak és Csízik Imrének), a Lambris Kft-nek (Lé
náit Kálmánnak, Lénárt Ferencnek, Kiss Róbert- 
nek, Radics Balázsnak, Gáli Tibornak, Ábrahám 
Lászlónak), továbbá a HUNIT Bt-nek (Haramia 
Lászlónak és munkatársainak).

A régi (286-os és 386-os) gépeket a zöld isko
lába vitték, ahol az alsós nevelők és a kisdiákok 
ismerkedhetnek a komputerek kezelésével.

MÁJUS
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Kacsingatott a Tisza

Úgy gondoltam, hogy szakaszosan, időrendi sor
ban rögzítem a fenyegető bel- és árvíz történetét 
községünk vízi határán, a mindent eldöntő elemi 
energiával bíró Tisza folyásánál. Volt itt veszély 1970- 
ben, de utána is kacsingatott a víz a töltés belső felére. 
Szerencsére csak kacsingatott, igaz, nem egyszer. 
Most meg 1999 tavaszán vizslató szemét ismét a 
lakosságra veti. Emberek védik a gátat, hogy tudja 
meg az ár: nem mindig a víz az úr!

Ezen év március 16-án Mátó István gátőr tá
jékoztatott, hogy a vízmagasság 811 centiméter és 
másodfokú készültség az érvényes. Megtudtam 
tőle, hogy heten vigyázzák a községet. Azok az 
emberek „csak” sétálnak a töltésen — így gondol
ják az értetlenkedők. Hamis ez az okoskodás, 
ugyanis inkább a vízőr vegye észre a töltés alatt 
alattomosan szivárgó vizet, mint a falu lakosai, 
amikor már késő.

— Nem lesz így — mondta Bús Mihály vízőr. — 
Nagyon vigyázunk az átszivárgásokra, így nálunk 
nincs is, de Atkában és Vesszős környékén akad 
néhány.

— A 811 centiméteres vízmagasság sok vagy 
kevés?

— Hála Istennek, kevés. Talán a vízpartra 
látogató embernek tűnik soknak. Elszoktunk már 
a zöldártól, mert évek óta elmaradt.

— Mennyi fé r  még a „vályúba”?
— Két métert még biztosan kibír.
Februárban besettenkedett egy másik erő is:

a belvíz. A kertek és a kisparcellás termőterületek, 
az úgynevezett krumpliföldek inkább halastóra 
emlékeztettek, mint jól termő talajra. Március kö
zepén szerencsére már csak itt-ott, főleg a baráz
dákban csillogott a nyoma.

Jött március 20. körül, itt Algyőnél legalábbis, 
néhány napos nyugalom: 18-án 775, 21-én 798, 
22-én 805 centimétert mértek. Ezután 6, majd 4 
és egy nappal később 1 centimétert emelkedett a 
víz, így 25-én a jelzőoszlopon a 816-os számot 
nyaldosta a Tisza. Pár napig stagnált, míg 31-én 
790 centiméter volt a szint.

A bolondos napon, április 1-jén újra találkoz
tam Bús Mihály vízőrrel, akitől megtudtam, hogy 
március 31-én másodfokúra mérsékelték a ké
szültséget községünknél. Az apadás hat óránként 
1-2 centiméter volt.

— Mi várható ezután?
— A Tisza mellékfolyói a meghatározók: ha 

azok áradnak, nálunk is emelkedik a víz. Nyugod
tak akkor lehettünk, mikor a templom melletti 
néhány napon át tartó szivárgás is megszűnt.

Ács S. Sándor

A Víz Világnapjától a Föld napjáig

A környezeti nevelés az Algyői Általános Iskola 
innovációs programjának kiemelt területe. Ennek 
jegyében másodszor szerveztünk a víz világnapjá
tól a Föld napjáig tartó rendezvénysorozatot.

Március 22-én, a víz világnapján előzetes felada
tokat kaptak a tanulók. Az osztályok tablót (riport, 
fénykép, rajz stb.) állítottak össze Álgyő belvízhelyze
téről, a Tisza-partról, különböző globális problémák
ról (például: környezetvédelem, éhezés, túlnépesedés, 
globális felmelegedés, terrorizmus). A diákok fogalma
zást írtak „Jövőm Algyőn” címmel, valamint termé
szetes anyagokból használati, illetve dísztárgyakat 
készítettek. Az elkészült munkákból a tavaszi szünet 
után kiállítást rendeztünk. Verseny alakult ki, ugyan
is a tanulók teljesítményét zsűri értékelte, s osztotta 
el az alsó és felső tagozaton az első három helyezettnek 
járó pénzjutalmat.

Március 22. és április 22. között délutánonként 
változatos programokon vehettek részt a diákok. 
Ausztráliáról Makra Anikó főiskolai hallgató diavetí
téssel kísért élménybeszámolójára sokan voltak kí
váncsiak. Egyik tanulónk édesanyja, Maczák Ferenc- 
né speciális vízvizsgálatokat védett laboratóriumi 
eszközöket bemutatva. A természet csodáiról Kosznál 
Norbert, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai JGYTF) 
tanára tartott diavetítéses előadást. Az éghajlatválto
zás okairól és következményeiről a 7.b kerekasztal- 
beszélgetést folytatott Iván Zsuzsanna igazgatónő irá
nyításával. Az energiagazdálkodás fontossága mellett 
érveltek természetbarát szakköröseink. A kirándulá
sok kedvelői madármegflgyelésen vehettek részt Fo- 
garasi Péter, a JATE biológia szakos hallgatójának 
szakszerű vezetésével. Gyakorlatias program volt a 
szobanövények ültetése és szaporítása, az iskola el- 
őkertjének szépítése. Az egy hónap alatt több termé
szetűimet is láthattak a gyerekek.

A Föld napi záró rendezvényen volt totó a globális 
témákról, madárhang felismerés, állat-puzzle, ke
resztrejtvény (idegen nyelvű is), komolyzenei ismere
tek, szólások kiegészítése, szerepjáték környezetvé
delmi témákban, memóriajáték, kézművesség, re
formkonyha. Közben a szülők az iskola udvarán bog
rácsban főzték az ebédet, melyet közösen fogyasztot
tunk el. E nap délutánján a Faluházban gyűlt össze 
az iskola apraja-nagyja, hogy meghallgassa dr üosvay 
György, a JGYTF Biológia Tanszékének adjunktusa, 
az országos Környezetvédelmi Tanács tagja; illetve 
Tafti László, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet vezetője; 
továbbá Kósa János, az algyői polgármesteri hivatal 
műszaki előadója vitaindítóját. Az előadók probléma 
fölvetéseit szűnni nem akaró kérdésözön követte.

Reál munkaközösség
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Verseny -  a környezetért

A víz világnapjától a Föld napjáig, azaz egy 
hónapon át vetélkedtek egymással az algyői általá
nos iskola osztályai. Különböző, a természet és a 
környezet ismeretéről adtak számot.

E nemes vetélkedésben az alsó tagozatos osz
tályok közül a legjobbnak a 2.b, Ördöghné Pungor 
Erzsébet osztálya bizonyult, második lett a 2.a, 
Torma Tiborné vezetésével, harmadik pedig a 4.a, 
Szabóné Kálmán Mária osztályfőnökkel az élen.

A felső tagozat legfölkészültebb osztálya a 
Hegyi Gabriella iránymutatása alapján dolgozó 
8.b. E kategória második helyezettje a 7.a, ahol 
Kaszab Éva az osztályfőnök. Harmadik helyen a 
6.a végzett, itt Varga Ágnes az osztályfőnök.

Az I., II. és III. helyezett csapatnak járó 20, 15, 
illetve 10 ezer forint az osztálykirándulásra gyűj
tött pénzt gyarapítja.

Köszönet az iskolától

Az Algyői Általános Iskola tantestülete köszöne
tét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal és 
előadásaikkal hozzájárultak a víz világnapjától a Föld 
napjáig tartó rendezvénysorozatuk sikeréhez. Segí
tett: Bakos Beáta, Borbély Jánosné, dr. Hegyi Ferenc, 
dr. Ilosvay György, Fodor Tiborné, Fogarasi Péter, Iván 
Zsuzsanna, Juhász Tiborné, Kósa János, Kosznai 
Norbert, Kovács Sándorné, a Lance Security Kft. — 
Bajusz János, Lele Tímea, Maczák Ferencné, Makra 
Anikó, Malustyik Mihály né, a MÓL Rt., a Nőegylet, 
Pocsai Zoltán, a Polip Kft., a Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzet —  Tcfjti László, Szabó Richárd, Tajtl László, 
Tihanyi Ernő, Vámos Zoltán, Varga Magdolna, Varga 
Sándor. Az iskola köszöni Szabó Richárdnak, egykori 
tanítványának a Föld napjáról készített videofilm 
összeállítást.

Kerekezők sikere

A Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizott
ság által szervezett Kerékpáros Iskola Kupa városi 
versenyén, Szegeden az Algyői Általános Iskola 
csapata — Süli ZakarÉva (7.a), Nagy Szilvia (8.b), 
Tóth Zsolt (8.a), Malustyik Gábor (8.a) — a 4. helyen 
végzett. Egyéni teljesítmény alapján Malustyik Gá
bor (8.a) negyedik lett.

Közlekedési versenyt szervezett a Csongrád 
Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája 
és Diákotthona. E versenyen az Algyői Általános 
Iskola „közlekedős” csapata — Süli ZakarÉva (7.a), 
Nagy Szilvia (8.b), Tóth Zsolt (8.a), Malustyik Gábor 
(8.a) — a képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
állhatott.

Gazdakör az agrártámogatásról

A Gazdakör már lapunk előző számában is 
hírül adta, hogy módosul az agrártámogatási 
rendelet. Ezen 41/1999 (IV.23.) számú rende
letnek a szántóterületek támogatási feltételeiről 
szóló része vonatkozik leginkább az algyőiekre.

Vagyis: a felhasználó arra a külterületi, 
szántó művelési ágban nyilvántartott területre, 
halastóra igényelhet vissza nem térítendő támo
gatást, amely 1998. december 31. előtt jogsze
rűen a tulajdonában, haszonélvezetén, illetve
1998. december 31. előtt írásban megkötött 
bérleti szerződéssel a használatában van, és 
növényféleségenként összevont területe eléri az 
egy hektárt; illetve az őszi búza termelésének
1999. évi költségvetésből történő támogatásá
ról szóló 46/1998. (XI.4.) FVM rendeletben el
őírt — a búza vetésterületének legalább negy
ven százalékán fémzárolt vetőmag és a teljes 
területen csávázott vetése (kivétel: tönkölybú- 
za), növényvédő szer és műtrágya használata
— kötelezettségeket teljesíti. (Számlával, szár
mazási bizonylattal igazolt, I. szaporítási fokú 
vetőmagból származó, saját gazdaságban előál
lított utántermelés saját gazdaságban történő 
egyszeri felhasználása a teljes vetésterületen 
elfogadható.)

A támogatás feltétele, hogy a kukoricavetés 
teljes területére hibrid vetőmagot, valamint 
műtrágyát és növényvédő szert használjon.

A támogatás a területileg illetékes adóha
tóságtól két egyenlő részben igényelhető — az 
APEH 9911. számú „Bevallás az államháztar
tással szembeni egyes juttatások igényléséhez” 
nyomtatvány felhasználásával. Az igényléshez 
mellékelni kell a területileg illetékes megyei 

földművelésügyi hivatal támogatási jogosult
ságra vonatkozó igazolását, valamint a rendelet
3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkoza
tokat.

A támogatás első részletére legkésőbb jú n i
us 30-ig, a fennmaradó összegre vonatkozó 
igényt pedig — a saját névre szóló számlák 
egyidejű csatolásával — szeptember 15-től ok
tóber 31-ig lehet benyújtani. Az adóhatóság a 
támogatást az igénylés beérkezésétől számított 
30 napon belül folyósítja.

A rendelet 1. számú melléklete szerinti 
támogatási igénylőlapot legkésőbb május 31-ig 
lehet a lakhelyhez (telephelyhez) szerint illeték
es megyei földművelésügyi hivatalhoz benyúj
tani.

Juhász István

MÁJUS
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Ifjú hely esír ók

Iskolai nyelvtan és helyesírási versenyen 
derült, ki az alsós diákok közül e szempontból 
kik a legjobbak. Az 1. osztályosok közül I. 
Bakos Nikoletta, III. Budaházi Beatrix (l.a , ta
nár: Kiss Ferencné), II. Berta Bettina (l.b , ta
nára: Kériné Bódi Judit). A 2. osztályosok közül 
első lett Nagy Róbert, második Bakos Gabriella 
(2.b, tanár: Ördögimé Pungor Erzsébet), III. Suti 
Dóra (2.a, tanára: Torma Tiborné). A 3. osztá
lyosok erősorrendje: Budaházi Enikő) 3.b, ta
nár: Tóthné Molnár Ágota); Molnár Letícia és 
Lévai Zita (3.a, tanár: Szebeni Lászlóné). A 4. 
osztályosok dobogósai: I. Zombori Barbara, III. 
Juhász György (4.b, tanár: Siteri Sándorné), II. 
Miklós Attila (4.a, tanára: Szabóné Kálmán Má
rta). A 2., 3. és 4. osztályosok közül a győztes 
első helyezettek a városi versenyen is indulnak.

iskolások a falunapokon

Az idei falunapokon is színvonalas műsor
ral mutatkoztak be az Algyői Általános Iskola 
diákjai. A közönség nagy tapssal fogadta Bús 
Renáta (2.a), Kerekes Brigitta (4.a), Pósa Erika 
(2.b) és Szilágyi Perjési Csenge (l.b ) szavalatát. 
Népi játékokból készült összeállítással szere
pelt az l.b  és a 2.a, a 2.b tanulói pedig 
táncbemutatót tartottak. Nagy tetszést aratott 
az aerobic műsor (résztvevői: 1-6. osztályosok) 
és a napközisek pizsama bemutatója. A műs
orszámokat megszervezte és betanította: Barta 
Edit, Kériné Bódi Judit, Ördöghné Pungor Er
zsébet, Süli Zakar Mariann, Szabóné Kálmán 
Mária, Torma Tiborné, az iskola tanítói és 
tanárai.

Az iskolai műsorban természetesen a fel
sősök is fölléptek. Kiss Andrea (5.a) és Bodó 
Gyula (5.b) mesét, illetve verset mondott, majd 
az 5.a egy mini mesejátékot adott elő. A 
Zöldikék a környezetvédelem fontosságáról szó
ló jelenettel szerepeltek, a 6.b tagjai pedig 
Janikovszki Éva: Velem mindig történik valami 
című művét játszották el. Furulyázott Süli 
Adrienn (5.a) és Baár Viktória (6.b), az 5.b 
villámtréfáinak is tapsolt a közönség. Érdekes 
színfoltja volt a műsornak a 6.a-sok Tátika
produkciója, valamint a 7-8. osztályosok fer
geteges rock-and-roll bemutatója. A műsorszá
mokat pedagógusok — Abt Imréné, Janek Er
zsébet, Kaszab Éva, Malustyik Mihályné, dr. 
Zomboriné Gergely Klára — tanították be.

J. E.

Matekosok

A szegedi városi versenyen matematikából az 
algyői iskola is képviseltette magát. Versenyszerű
en matekozott Fodor Dóra (3.a, tanára: Szebeni 
Lászlóné), Rózsa Bettina (3.b, tanára: Tóthné Mol
nár Ágota), Miklós Attila (4.a); negyedik helyezett 
lett, így a megyei döntőbe jutott Kerekes Brigitta 
(4.a). A negyedikesek felkészítő tanára: Szabóné 
Kálmán Mária.

Anyakönyvi hírek

Kedves Olvasóink! Sokan szeretik böngészni 
az anyakönyvi híreket. Lapunk ezért visszapillant, 
most a múlt év utolsó negyedévének anyakönyvi 
híreit összegezzük.

1998-ban született
Szeptember 27-én Somost Péternek és Szél 

Szilviának Somosi Sára Szilvia (3200 grammal).
Október 13-án Szalontai Tamásnak és Kovács 

Máriának Szalontai Fanni (3500 gramm).
November 10-én Szvetnyik Mártonnak és Har- 

kai Matildnak Szvetnyik Martin (3280 gramm). No
vember 12-én Vágó Jánosnak és Hegedűs Magdol
nának Vágó Angéla (1800 gramm). November 23- 
án Hegyi Istvánnak és Szikszai Teréziának Hegyi 
Levente (3530 grammal). November 27-én Oláh 
Endrének és Bakos Boglárkának Oláh Dániel (3700 
gramm).

December 6-án Balázs Zsoltnak és Elekes 
Andreának Balázs Petra (2910 gramm). December 
15-én Papdi Pálnak és Mucsi Gabriellának Papdi 
Dorina (3270 gramm). December 19-én Kiss Sán
dornak és Csikós Erzsébetnek Kiss Roland (2850 
gramm). December 19-én Bíbor Józsefnek és Áron 
Katalinnak Bíbor Máté (3300 gramm). December 
22-én Bangó Zoltánnak és Kormányos Juditnak 
Bangó Alexandra (1980 gramm).

Házasságot kötött
Szeptemberben Födi István és Temkó Éva, 

Czentye József és Horváth Erika; októberben Hor
váth Sándor és Prókai Erzsébet mondta ki a boldo
gító igent; novemberben házasságkötés nem volt; 
decemberben örök hűséget fogadott egymásnak 
Süli Tibor és Berényi Zsuzsanna, valamint Terhes 
Sándor és Danó Mária.

Meghalt
Szeptemberben elhunyt Nagy Berta Sándorné 

(Török Mária), Kruzslicz Ferenc, Pataki József, Pa
taki László; októberben Herczeg Antal; november
ben Makra Andrásné (Kovács Jusztina), Kovács 
Józsefné, Márta János, Hegyi Sándorné; decem
berben Mészáros Jánosné (Borbély Piroska), Ju
hász József, Süli János, Babarczi József.
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Gyermekfelügyeletet vállalok lakásomon. Érdeklődni: 
az esti órákban a 268-387 telefonszámon.

Szeretettet várjuk 
kedves vendégeinket!

Vállaljuk családi és egyéb 
pl. ballagási rendezvények 

megszervezését.

Tisza Vendéglő 
Algyő, Géza u. 11. 
Telefon: 267-457

Gázpalack, 250 literes hűtőszekrény, fatüzelésű tűzhely, 
10 literes magas nyomású permetező - hosszabbítóval, 
50 literes üvegballon eladó. Érdeklődni: Tüzér u. 3.

MÓL HOTELS
Szállodai és Turiaitlkai 
Részvénytáriaság HORIZONT ÉTTERME 

Váltatja

L A K O D A L M A K  (300 főig);
B A L L A G Á S :?  <SB<SD<SK; 

B Á L O K ; R<S/\JD<SZV<S/\JY<SK
színvonalas lebonyolítását. 

Terem bérletet nem számolunk fel! 

"továbbá vállaljuk hidegtálak készítését. 
S zeretette l várjuk kedves 

vendégei nketl 
(Srdeklődni: a 47-es úton lévő A A O L  

benzinkút mögött/ a z  étteremben.

Telefon: 62/421-088/61-759 mellék.

Focimeccsek

Az Algyő Sportkör labdarugó csapat az alábbi 
időpontokban játssza mérkőzéseit, várja a szur
kolókat.

A megyei I. osztályban: Május 9. 17 óra: Algyő 
SK—Röszke SK. Május 16. 17 óra: Kiszombor 
SK—Algyő SK. Május 23. 17 óra: Algyő SK—Már- 
tély SK. Május 30. 17 óra: Szőregi RSE—Algyő SK. 
Június 6. 17 óra:Algyő SK—Móravárosi Kinizsi 
SK. Június 13. 17 óra: Mindszent SE—Algyő SK.

A megyei III. osztályban: Május 8. 17 óra: 
Röszke SK II.—Algyő SK II. Május 15. 17 óra: Algyő 
SK II.—Ópusztaszer SE. Május 22. 17 óra: Csen- 
gele KSE—Algyő SK II. Május 30. 17 óra:Algyő SK 
II.— Baktó Szilánk SC. Június 6. 17 óra: Doma- 
szék SK—Algyő SK II. Június 13. 17 óra: Algyő SK
II.—Sándorfalva SC II.

MiNŐsáqi hÁzTARTÁsi qápek ás szÓRAkoz^ 

TATÓ ElEkTROINikAi CÍkkEk kEtlvEZŐ ÁRON,

5 0 %  bEfizETÉsávEl, kEZElási kötrsÉq 

NÉlkül, 1 2  IhAVÍ kAMATMEINITES RÉSzIfJRE.

D íjtaIaim hÁzhozszÁllÍTÁs.

BŐVEbb TÁjákoZTATÁS ÉS A kATAlóqusok 

ÁTVÉTeIe: MÁJUS 1 1 -ÉN (kEddEN) 1 8 - 

20 óra közön az Alqyó'i FAluhÁzbAN.

Te Ie ÍON: MÍNdENNAp 1 7 -TŐl 2 0  ÓRÁiq 

0 6 / 5 0 -2 0 5 9 - 5 5 1 .

lY* Kötös Imre cukrászmester és családja 
) szeretettel várja megújult üzletében ked

ves vendégeit a sütemények nagy válasz
tékával. Diabetikus sütemények, kímélő 

joghurttorták is kaphatók.
A hagyományos fagylaltokon kívül új 

ízek közül is válogathatnak: bor, paradi
csom és bodza fagyi.

Újdonság! Fagylaltkelyhek, parfétorták...
Kedvezmény: 17 órától zárásig 

a sütemények árából 30%.
A krémes továbbra is 35 Ft.i i
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Felhívás, 
haszonbérletre

Az önkormányzat tulajdonában lévő mező- 
gazdasági belterületi és külterületi ingatlanok
1999-es mezőgazdasági évre vonatkozó haszon- 
bérleti díjait Algyő Község Képviselő-testülete 
április 16-i ülésén állapította meg.

A haszonbérleti díj négyzetméterenként és 
évente belterületi ingatlannál 3 forint (a ha
szonbérlet időtartama maximum 1 év), külte
rületi ingatlannál 1,5 forint (a haszonbérlet 
időtartama minimum 3 év).

Erről a polgármesteri hivatal levélben érte
sítette a korábbi években haszonbérleti szerző
dést kötött haszonbérlőket. Ugyanakkor a bér
leti form a iránt érdeklődők jelentkezhetnek a 
polgármesteri hivatalban, ahol az igazgatási és 
népjóléti csoport ad (ügyfélszolgálati időben 
vagy telefonon a 267-095-ös telefonszám 624- 
es melléken) részletes tájékoztatást a haszon
bérbe vehető földterületekről.

Tehát: a polgármesteri hivatal várja azon 
személyek jelentkezését akik érdeklődnek a ha
szonbérletbe adott önkormányzati földek iránt.

Gyereknap

Május első vasárnapja az édesanyák, az 
utolsó a gyermekek ünnepe.

A gyereknap alkalmából május 30-án 10 
órától színes és változatos programokkal várja 
a kicsiket és a nagyobbakat az algyői Faluház.

KöVér-soVány: 3:1

Immár hagyomány, hogy Algyőn május 1- 
jén kövér-sovány labdarúgó-mérkőzésen mérik 
össze erejüket a két eltérő súlycsoporthoz tar
tozók. Az idei „mérkőzés” mintegy 150 nézőt 
vonzott. Az algyői stadionban összecsapó két 
gárda jól fölkészített, rutinos játékosokból állt. 
A második félidőre elfáradt soványak a kövérek 
jóindulatának köszönhetik, hogy nem lett na
gyobb arányú vereségük. A végeredmény 3:1. 
A mérkőzés után a soványaknál többen jelez
ték, hogy jövőre meghíznak, hogy a most győz
tes csapatban játszhassanak.

Játékvezető: Niku. Góllövők: Balogh 2,
Juhász; illetve Farkas.

Jók: Hajdú, Balogh, Bakos, Hetényi; illetve 
Kaproncai, Farkas.

Ja, igen! A harmadik félidő eredménye: 
sör-játékosok 10:0.

Földfordulás

Az algyői iskola alsó tagozatáról a 4.a és a
4.b is részt vettek a Földfordulás elnevezésű 
vetélkedősorozaton. A csapatok felkészítő taná
rai: Szabóné Kálmán Mária, Siteri Sándorné, 
Barta Edit. A 4.a osztály csapata (Jani Ivett, 
Ábrahám Tandori Tibor, Miklós Attila, Suti Já
nos) a verseny 4. helyezettje lett, amit Szabóné 
Kálmán Mária tanárnő fölkészítésének is kö
szönhetnek. A csapat hálás Kovács Sándorné- 
nak is, mert elkísérte a versenyzőket.

Színjátszóink sikere

Az irodalmi színpadok szegedi vetélkedőjén II. 
helyezést ért el az Algyői Általános Iskola színjátszó 
szakköre. Az ifjú színészek Oscar Wilde: Boldog 
Herceg című mesejátékát mutatták be. A  sikeres 
társulat tagjai: Kakuszi Ildikó, Orbán Györgyi, Ba
kos Imre, Berkes Éva, Jónás Beáta, Kajuha István, 
Kovács Nóra, Olajkár Henrietta, Orbán Zoltán, Per- 
neki Beáta, Szilágyi Szabolcs, Varga Adrienn, a 6. 
a osztály tanulói. A darabot Janek Erzsébet taní
totta be. Köszönet illeti Berkes Istvánnét és Kajuha 
Istvánét, akik elkísérték a kis csapatot, segítették 
szereplésüket és a diákokkal együtt izgulták végig 
a versenyt. A „társulat” hálás a Gyeviép Kht. veze
tőjének és dolgozóinak, mert a darab díszleteit 
elszállították a vetélkedő helyszínére, Kiskundo- 
rozsmára.

Közéleti kávéház

Radnóti Miklós emlékestet rendez a Falu
ház Közéleti kávéháza a költő születésének 90. 
évfordulója alkalmából. A Közéleti kávéház e 
rendezvényén, május 26-án (szerdán) 19 órától 
a házigazda: dr. Piri József polgármester, köz
reműködik Mihály Helga és Kátó Sándor.

Sportoló oVisok

Május 26-án az algyői ovisok 9 órakor zenés 
tornával kezdik a napot az óvoda udvarán; 9 óra 
15 perckor kocogni indul 190 gyerek és az óvoda 
28 dolgozója.
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