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Anna napi Búcsú

A hagyományokhoz híven az idei Anna nap is 
nagy ünnep lesz Algyőn. Az Anna napi búcsú 
fényét színes programok is erősítik.

Július 23-án (pénteken) és július 24-én 
(szombaton) 18 órakor istentisztelet, 18 óra 30 
perckor ünnepi hangverseny lesz a római katoli
kus templomban.

Július 25-én (vasárnap) 8 órakor háziasszo
nyok miséje lesz, a 10 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisét Holló István püspöki tanácsos vezeti. E 
napon 17 órától a Búcsú tértől kezdve, a Kastély
kert és Géza utcán át a szabadtéri színpadig ma
jorettek vonulnak. A Faluház melletti szabadtéri 
színpadon 17 óra 45 perctől ad műsort az Algyői 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, majd 18 órakor 
a BM Duna Néptáncegyüttes mutatkozik be. Az 
Anna napi búcsú buli 20 órakor kezdődik.

Ügyfélfogadás: a (/ott tornateremnél

Az algyői községháza bővítése miatt június 29-től 
új helyre, a Kastélykert 44. számú épületbe, a régi 
tornaterem udvarába helyezte át a jegyző a polgár- 
mesteri hivatal több olyan csoportját, melyet gyakran 
keresnek az algyőiek. A községházán folyó építkezés 
időszakában a polgárok a Kastélykert 44-ben intézhe
tik el a marhalevél kiállítását, az anyakönyvi ügyeket, 
a lakcím bejelentést, a szabálysértést, a birtokháborí
tást ügyeket, az állattartással kapcsolatos panaszo
kat, az útlevél igénylést, a telephely bejelentést a 
haszonbérleti szerződést, a gyermekvédelmi ügyeket, 
kérhetnek segélyt (lakásfenntartási, illetve gyermek- 
védelmi támogatást, közgyógyigazolványt). Az ideigle
nes helyen az ügyfélfogadás és az ügyintézés rendje 
azonos az eddig megszokottal. A községháza bővítése 
idén elkészül. Ezt követőn visszaköltöznek az ügyin
tézők, az iratok és az ügyfélfogadás a községháza 
épületébe.

Találkoznak az ősgyei/iek

Idén XIV. alkalommal rendezik meg az ősgye- 
viek találkozóját. Az Ősgyeviek Baráti Köre szervezi 
a július 24-i (szombati) programot. Hajóval kirán
dulnak Mindszentre az ősgyeviek: a sétahajó 9 
órakor indul Szegedről. Algyőről pedig 10 órakor. 
A hajón Bakos József és Gonda József harmoniká- 
zik. Mindszentre körülbelül 12 órakor érkezik a 
csapat. Ott ebéddel kedveskedik a baráti kör az 
ősgyeviek találkozóján megjelenteknek. A hajó kö
rülbelül 13 órakor indul vissza, s várhatóan 15 
órára érkezik Algyőre.

A program a Tisza vendéglőben (a volt Tóth 
Jani kocsmájában, a Géza utca 11. számú ház
ban) folytatódik. Gyülekezés, ismerkedés után 17 
órától a résztvevők Réti Csaba operaénekessel 
együtt eléneklik az Ősgyeviek Baráti Köre himnu
szát, „A kanyargó Tisza partján születtem” kezdetű 
dalt. Megnyitót Karsai László, a baráti kör elnöke 
mond, majd bemutatja az új tagokat. Az önállóvá 
lett Algyő életéről és terveiről dr. Piri József polgár- 
mester ad képet. A csoportos fényképezkedés kez
dete: 18 óra. Majd Dankó nótákat ad elő Lévai 
László, akit dr. Kiss Ernő kísér zongorán. Bakos 
József pedig harmonikaszóval kedveskedik. Mu
zsikál: egy népi zenekar — egészen záróráig. A 19 
óra 30 perckor kezdődő vacsorán kétféle menüből 
lehet választani. Vacsora után az ismerkedésé, a 
mulatozásé, a táncé a terep — 24 óráig, a záróráig.

Üléseznek a képviselők

Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testü- 
lete július 23-án (pénteken) 9 órától a Községhá
zán ülésezik. A képviselők megvitatják második 
félévi munkatervüket, majd tájékozódnak a Tele
pülésüzemeltetési Kht. első félévi tevékenységéről. 
Az Egyebek elnevezésű napirendi pont keretén 
belül pedig számos aktualitásról esik §zó.
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Indulhatnak a beruházások: a falué a MOL-teriilet
A község fejlesztését szolgáló beruházásokról is 

döntött legutóbbi ülésén Algyő Község Önkormányza
ti Képviselő-testülete. A dr. Piri József polgármester 
vezette júniusi ülésen terítékre — többek között — 
terítékre került a településtisztaságért és a település- 
üzemeltetésért felelős társaságok beszámolója, az al
győi versenysport helyzete is.

A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. he
tente egyszer szállítja el az algyői házaktól az össze
gyűlt szemetet, üzemelteti a hulladékudvart, havonta 
egyszer sepri a buszmegállókat és télen gondoskodik 
arról, hogy a szilárd burkolatú utak ne legyenek 
síkosak. Az Algyői Sportkör négy szakosztálya (labda
rúgás, quadriatlon, kézilabda, testépítés) közül az első 
kettő az utóbbi két esztendőbenjelentős eredményeket 
ért el a versenysport terén.

Idei költségvetési rendeletüket örömmel mó
dosították az algyői önkormányzati képviselők, hi
szen a céltartalék rubrikájából a beruházások föl- 
használását szolgáló fejezetbe kellett átcsoportosí
tani a község fejlesztését szolgáló pénzkeretet. A 
testület jóváhagyta az elképzeléseket, így még a 
nyáron elkezdődik az Egészségház fölújítása és 
bővítése, a polgármesteri hivatal bővítése, az út-

Mi az a társulat?

A csapadékvíz elvezetését szolgáló csatornarend
szer fölújítás kapcsán esik szó Algyőn a vízgazdálko
dási társulatról. De mi is ez a társulat? — kérdeztük 
Kósa Jánostól, a polgármesteri hivatal kommunális 
ügyekkel foglalkozó szakemberétől. A társulat nem 
„társaság" és nem is „társulás”, hanem a cégbíróságon 
bejegyzett, önálló jogi személy, gazdálkodó szervezet. 
Tulajdonnal nem rendelkezik, kivéve azokat az eszkö
zöket és anyagokat, melyeket feladata ellátása érde
kében, a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájáru
lásból vásárol.

A vízgazdálkodási társulat szerepe, hogy a 
külterületeken a vízelvezető és az öntözőműveket 
karbantartsa és kezelje. A társulat tagjai — a 
törvény erejénél fogva — azon földeknek a tulajdo
nosai, akik a társulat működési területén léteznek. 
Tehát magán és jogi személyek egyaránt tagjai a 
társulatnak. Azért kötelező a tagság, mert a vízren
dezés és az öntözés rendszere mint szolgáltatás 
sem különíthető el tulajdoni egységenként. A tár
sulat feladatának elvégzését segíti, hogy tagjai ér
dekeltségi hozzájárulást fizetnek.

A vízgazdálkodási társulatok nem közigazga
tási, hanem vízrajzi szempontok alapján szerve
ződnek. Például a Tisza egyik vagy másik oldalán 
más-más társulat szerveződött.

építési és a szennyvízcsatorna hálózat teljessé té
telét szolgáló program. Az önkormányzat megvá
sárolta a MÓL Rt.-től a 18 hektáros, volt barákk-tá- 
bor területét, ahol építési telkeket alakítanak ki, 
illetve sport és pihenőparkot építenek. Kész a falu 
új, központi terének terve, idén hozzálátnak e 
terület közművesítéséhez.

Az algyői képviselők nagyító alá tették a kü
lönböző szolgáltatókkal kötött szerződéseket, tájé
kozódtak a gyermekek védelméről szóló helyi ren
delet végrehajtásáról. A testület foglalkozott a ké
ményseprő szolgálat kötelező igénybevételének 
tervével, de erről rendeletet nem alkotott.

A képviselők a Faluház eddigi vezetőjét, Molnárné 
Vida Zsuzsannát megerősítették tisztségében: pályá
zati eljárás eredményként öt esztendőre kinevezték az 
intézmény igazgatójának. Az önkormányzat a Gyer
mekjóléti Szolgálat vezetésére pályázatot ír ki. Arról is 
határozott a testület, hogy az algyői önkormányzat a 
községben működő civil szervezetek közül hétnek (az 
iskola 4H egyesülete, a nyugdíjasok klubja, az Ösgye- 
viek Baráti Köre, a Dinamix Ifjúsági Kerekasztal, a 
gazdakör, a hagyományőrző egyesület és a nőegylet) 
összesen 1 millió 400 ezer forint támogatást nyújt.

Bőüül a Községháza

Algyő kinőtte a Községházát. A polgármesteri 
hivatalban az önállósággal együtt járó feladatmeny- 
nyiséghez kívánatos létszám már adott, ellenben a 
polgárokkal kapcsolatos ügyintézés több, objektívfel
tétele még nem. Például volt olyan iroda, ahol négy 
ügyintéző fogadta a polgárokat: egymást zavarták 
munka közben, de a panaszos jogait is sértette, hogy 
a megoldásban nem érintett hivatali alkalmazott is 
hallhatta problémáját, mikor azt elmondta. De a 
községháza bővítését az is indokolja, hogy az eddigi, 
úgynevezett szociális helyiségeknek (teakonyha, 
mosdó, WC) otthont adó épületrész megsüllyedt, a 
falak megrepedeztek.

A mintegy 20 millióforintos beruházás kivitelező
jét meghívásos pályázat segítségével választották ki. 
A hódmezővásárhelyi Kincses és Társa Kft. nevéhez 
fűződik majd az algyői községháza történetének legú
jabb fejezete.

A községháza bővítése után az új épület
szárnyban négy iroda és az iktató kap helyet; az 
ottani tetőtérben négy iroda, illetve kisebb létszá
mú testületek, például bizottságok összejövetelére 
alkalmas tárgyaló terem lesz. A régi épületrészben 
átalakítják a szociális helyiségeket Az algyői Köz
ségháza bővítése után a mozgássérültek számára 
is megközelíthető lesz.

JÚLIUS



Algyői Hírmondó 3

Útépítési fáz

Algyői önállóvá válása óta útépítési láz je l
lemzi. A község önkormányzatának terve az, 
hogy 1999 végére elmondhassák az algyőiek: 
„A mi falunkban nincs sáros utca!”

Idén háromféle módszerrel is szilárd burko
lat kerül a fa lu  úttesteire, miután a kátyúzással 
kijavítják az utak legsúlyosabb betegségeit. A 
meglévő kohósalakos utak közül néhányra, me
lyek alatt már elkészült a csatorna, aszfaltsző
nyeg borul. E munkát a Hódút Kft. végezte 
pályázal eredményeként. A Lőrinc, a Szamóca 
és a Béres utcában már kész az aszfaltszőnyeg. 
Azért éppen erre a három utcára került aszfalt- 
szőnyeg, mert ezek hasonló burkolatú utakba 
torkollnak. így az egy tömbbe tartozó utcákra 
került aszfaltburkolat. Idén aszfaltozásra nincs 
több pénz.

A felületi lezárás kétszeres bitumenperme
tezés és zúzalékszórás eredményeként teszi 
tartóssá a korábbi kohósalakos utak felületét. 
Ez a módszer az út teherbíró képességét alig, 
de élettartamát jelentősen megnöveli. E por
mentes úton biztonságosabb közlekedni is. A 
településfejlesztési bizottság döntötte el, mely 
kohósalakos utakra kerüljön ilyen, szilárdabb 
burkolat.

A földes utcák zömére még az Idén kohó
salakos burkolat kerül. E két utóbbi útépítési 
módszerre az A-FÖVÁLL Kft. ajánlata volt a 
legkedvezőbb, ezért ez az algyői cég lett a pá
lyázat nyertese, a beruházás kivitelezője.

Az, hogy egy-egy algyői utcának idén mi
lyen lesz a burkolata, két dologtól függ. Egy
részt attól, hogy az adott utca csatornázott-e 
vagy sem, ugyanis nem lenne logikus először 
aszfaltozni, aztán egy év múlva fölverni a bur
kolatot, mert akkorra ér oda a csatorna, amit 
a község egész területén megépítenek. A másik 
föltétel pénzügyi Jellegű. Az idei költségvetés 
összeállításakor ugyanis csak becsülni lehe
tett, mennyibe kerülne azon cél megvalósítása, 
hogy ne legyen Algyőn sáros utca. Mára, az 
útépítések kezdetére azonban látszik, hogy az 
erre a munkára tervezett pénz 4 millió forinttal 
kevesebb, mint kellene. Idén útépítésre 30 mil
lió forintot tervezett az algyői önkormányzat. A 
képviselő-testület júliusi ülésén dönti el, hogy 
biztosítja-e a többletforrást ahhoz, hogy minden 
algyői utcát szilárd burkolattal lássanak el, 
még az idén; vagy pedig kiválasztja, melyik 
legyen az a három-négy utca, amelyre csak 
jövőre kerülhet kohósalak borítás.

A belvíz elten: árokrendszer

Csapadékos, belvizes évként emlékezünk 
majd 1999-re. Az algyőiek is megemlegetik ezt az 
esztendőt, hiszen csak a februári belvízveszély 
elhárítása több millió forintos kárt okozott. A baj 
arra int, hogy a csapadékvíz elvezetésére szolgáló, 
de rossz állapotú algyői csatornahálózatot mielőbb 
fölújítsák.

A település vízelvezetését három tényező biz
tosítja — tudtuk meg Kósa Jánostól, a községháza 
kommunális ügyekkel foglalkozó szakemberétől. 
Egyrészt a belterületi árokrendszer; másrészt az 
ahhoz kapcsolódó, társulati kezelésben lévő csa
tornák; harmadrészt a vízügyi igazgatóság által 
kezelt, állami tulajdonú főművek.

Algyőn a belterületi árokrendszer fölújításá
nak kivitelező munkálataira pályázatot írt ki az 
önkormányzat. Idén a csapadékvíz csatornák kar
bantartására és felújítására 15 millió forintot biz
tosított az önkormányzati képviselő-testület.

A Szénasági csatornarendszer felújítása, 
vagyis kikotrása már befejeződött. Ez az a csa
torna, mely a Téglás utcából, a település fő
gyűjtőjéből a csapadékvizet a környező társu
lati és az ATIVIZIG kezelte csatornákon keresz
tül elszállítja a Tiszába. A csatornarendszer 
állapotára, a földtulajdonosok viszonyulására 
példa, hogy a Prímagáz telep és a 30 ezer 
köbméteres gáztároló melletti út alatt, egy^O 
centiméter átmérőjű átereszbe „valaki" egy 
köbméternyi, összekevert betont öntött be. Te
hát „valaki" nem véletlenül, némi törmelékkel, 
hanem az átereszbe betont öntve, szándékosan 
zárta el a víz útját, s akadályozta meg Algyőről 
a csapadék és belvíz gyors távozását. Ilyen 
tudatos rosszakaratot még a tapasztaltabb víz- 
ügyis szakemberek se láttak! Ebből az áteresz
ből úgy kellett kivésni a betont.

Megkezdődött a másik, a Tökösi csatorna kar
bantartása. Mindkét csatornát a vízgazdálkodási 
társulat kezeli. E társulatnak, érintett területei 
arányában, az önkormányzat érdekeltségi hozzá
járulást fizet. De ez nem elegendő az Algyőből 
kivezető csatornák átfogó karbantartáshoz, ezért 
idén 800 ezer forintot adott az önkormányzat a 
társulatnak. Októberben belvízvédelmi bejáráson 
mérik föl a csatornahálózat állapotát, s ahol kell, 
ott ismételten beavatkoznak.

Az ATIVIZIG képviselőivel megegyezett az al
győi önkormányzat, hogy a csatornarendszer föl
újítása az általuk felügyelt szakaszokon folytató
dik. A belvízi csapadékelvezető hálózat teljes re
konstrukciója 25—30 millió forintot, s több év 
munkáját igényli.
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Ovis kihívás
Gazdag sportprogrammal töltötte az Algyői Óvoda 

a kihívás napját. A csoportos kocogás után verseny
játékokban mérhették össze ügyességüket a gyerekek.

A sportpályán a nagycsoportos fiúk 3 fordulós 
ovi-foci rangadót játszottak. A győztest termő for
duló résztvevői számára meglepetést jelentett, 
hogy éremmel gazdagodtak: a Szivárvány csapat 
tagjai aranyérmet, a Pillangó csapat tagjai pedig 
ezüstérmet nyertek.

FocioVi
A labdarúgást kedvelő gyerekek nyáron sem 

maradnak hasznos elfoglaltság nélkül. Az algyői 
sportpályán keddenként 16 órától edző és játék- 
lehetőség várja az ovisfocisokat. A focisulinak mint 
utánpótlásnak az utánpótlásait jelentő fociovisok- 
kal Fekete János foglalkozik.

Játszós délelőtt
Az ovis szülők együtt maradhatnak gyermeke

ikkel, mert augusztus 30-án és 31-én 8-tól 11 
óráig részt vehetnek az óvodában a játszós délelőt- 
tön. A szünidő végén szülő és gyerek együtt barát
kozhat az ovival, ismerkedhet a játékokkal, a kör
nyezettel, az óvónőkkel.„ Szülői értekezlet

Az Algyői Óvodában összesen 15 óvodapeda
gógussal találkozhatnak a szülők. Az 1999-2000. 
nevelési évről, a legfontosabb tudnivalókról lesz 
szó augusztus 30-án a 17 órakor kezdődő szülői 
értekezleten.

Oviból a suliba
Az Algyői Általános Iskola első osztályaiba be

íratott gyermekek az iskolai tanévnyitó előtt az 
óvodában gyülekeznek. Az évnyitó várható idő
pontja: augusztus 31. 16 óra.

Gumimacik
A Gumimacik Rock and Roll Club szeptem

bertől kezdő csoportot indít 7 éves kortól (igény 
szerint az idősebb korosztálynak is) az Algyői Fa
luházban. A hetente kétszer 1 órás táncpróbákat 
Erdélyi Attila és Cserhalmi Tímea vezeti. Félévkor, 
illetve a tanév végén évadzáró bemutatón vesznek 
részt a gyerekek, a többi gumimacis csoporttal 
közösen. A táncosok az alapok elsajátítása (1— 1,5 
év) után föllépnek különböző rendezvényeken, ver
senyeken vehetnek részt, nyaranként pedig edző
táborban.
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Megújul az óvoda
A szünidő végén, augusztusban alig egy hó

nap alatt nem csupán a kötelező tisztasági festés, 
hanem a legsürgetőbb felújítási munkák következ
tében is újjászületik az óvoda.

Az óvoda Vidám napjai
Ebben az esztendőben a Szivárvány és a Pil

langó csoport számára múltak el a boldog óvodás
évek. A gyerekek számára a szigorú szabályokat 
követő évzáró ünnepély helyell kél, igen kedves és 
vidám nap tette emlékezetessé az óvodai éveket.

A két nagycsoport közös kirándulására, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba el
jöttek a gyerekek szülei is. Az ebéd, a paprikás 
krumpli ott, Ópusztaszeren, hatalmas bográcsban 
készült, a hozzávaló savanyúságot és a süteményt 
Algyőről vittük. Az ófalu és a skanzen megtekintése 
után a Feszty körkép látványa lenyűgöző volt a 
gyerekek számára is. Az ovisok kérdéseikkel árasz
tották el a felnőtteket.

Rendhagyó módon, vidám óvodai délelőttöt 
jelentett az évzáró nap: június 4-én délelőtt 
búcsúztatták el a középső csoportosok az isko
lába induló ovisokat. Vidám dalokkal, tréfás 
versikékkel, énekekkel kedveskedtek és hasz
nos útravalóval látták el a kicsik a nagyokat. 
A középsősök és kiscsoportosok pedig úgy néz
tek a nagyokra, hogy „ők már mindent tudnak”. 
A kisebbek által készített apró, de hasznos 
ajándékot a leendő iskolások hazavthették. A 
délután fénypontja: a kerti parti, melyen szü
leikkel együtt Jelentek meg a gyerekek. A nyár
son sült szalonna és kolbász illata bejárta az 
óvoda udvarát. Finom gyümölcsök és sokféle 
sütemény sorakozott az asztalon — a szülők 
jóvoltából. A szabadban tervezett szabadidős 
programnak hatalmas vihar és eső vetett véget.

Az óvodától búcsút vett nagycsoportosokra, az 
együtt eltöltött évekre mindig emlékeztetnek Aali 
Tokombajer sorai:

„Életednek öröme a gyermek 
Virág, kit a tavaszi rét termett 
Ha először szólít puha szóval 
Úgy véled a fülemüle szólal. ”

Kovácsné Budai Éva
óvónő

Anyatejes Világnap
Algyőn a Faluházban július 30-án rendezik 

meg az anyatejes világnap rendezvényeit, melyre 
mindenkit szeretettel várnak.
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Atgyö quadriatfon-királya: Canjaüec Tamás

„Egyéni teljesítményekből adódik össze a csapat sikere”

Nem algyői születésű, mégis az algyőiek hírét 
öregbíti Canjavec Tamás. A 26 éves fiatalember annak 
a quadriatlon csapatnak a tagja, mely Európa-bajnok, 
és a legutóbbi világbajnokságon második helyezett 
lett, s az önállóvá lett Algyő önkormányzatának kitün
tetését az elsők között kapta meg. Az Algyői Sport
egyesület Quadriatlon szakosztályának vezetője, a 
kézilabda csapat Jobbszélsője, az egyik algyői családi 
vállalkozás, a Bau-Iflíma Kft. .alkalmazottja egyik ver
sével első díjat nyert a Faluház irodalmi pályázatán. 
Canjavec Tamással a sportról, a sokoldalúságról, Al
győ önállóságáról beszélgettünk.

— Hogyan Jutott el a quadriatlonig?
— Kosaraztam középiskolás koromban, a vasút- 

forgalmi szakközépiskolában és a 600-as ipariban, 
ahol érettségi után az elektroműszerész szakmát ta
nultam. Akkoriban az algyői általános Iskolásoknak 
kosár-edzéseket is tartottam. Miután az a kezdemé
nyezés elhalt, vagy húszán elkezdtünk járni a Tisza- 
partra kajakozni, s elhatároztuk, egyesületet hozunk 
létre. A kajakozók közül többen érdeklődtünk más 
sportágak iránt is. Jött Rétfalvi Robi, aki elindította 
Algyőn, de mondhatni, egész Magyarországon a quad
riatlon sportot. Létrehoztuk a quadriatlon szakosz
tályt, ahová ma az a tíz algyői tartozik, aki az evezésen 
túl úszik, kerékpározik és fut is.

— Kik támogatják ezt az összetett, de nem túl 
ismert sportágat?

— Legnagyobb szponzorunk az algyői önkor
mányzat. De hozzá kell tennem, hogy egy-egy kül
földi verseny 200-300 ezer forintba kerül. Az esz
közök is drágák, ezeket még mindig magunknak 
kell fizetnünk. Arra már nem is futja, hogy például 
egységes fölszerelést tudjon magára ölteni a négy 
fős csapatunk egy-egy nemzetközi versenyen.

— Ha anyagilag nem éri meg quadriatlonozni, 
akkor mi az, ami inspirál?

— A kívülállók szerint a külföldi utak, holott 
egyrészt annak költségeit jórészt magunknak kell 
állni, s a verseny előtt semmiképp, de utána sem 
igen marad időnk és erőnk turistaként szemlélődni 
Angliában, Franciaországban vagy éppen Spanyol- 
országban. Quadriatlonozni azért szeretek, mert 
az egyéni teljesítményekből adódik össze a csapat 
sikere. Kézilabdázni pedig azért járok, mert ott 
egymástól függünk, csapatban kell dolgozni.

— A sokoldalúság a kíváncsiságból fakad?
— Többféle dolog érdekel — egészen addig, 

amíg kiderül, az adott területen tudok-e valami 
újat vagy eredetit nyújtani. így például sokféle 
sporttal foglalkoztam: kajakoztam, kenuztam, fo

ciztam, kosaraztam, úsztam, futottam, lövészetre 
és súlyt emelni Jártam, most kézilabdázóm és csi
nálom a quadriatlont, néha meg a triatlont.

— Öntől tudom, hogy az iskolai irodalom órá
kon nem jeleskedett, mégis ír verseket

— Ami érdekelt, az megmaradt bennem: a köte
lező irodalmat elolvastam, a verseket megtanultam, 
de a mi i elem zést sohasem szerettem. Fönntartásaim 
voltak, hogy utólag valaki is megmondhatja, „mit 
érzett” az író vagy a költő, amikor azt a bizonyos 
szöveget vagy verset írta. Én például tudom, hogy a 
mások által a versembe magyarázott „halálközeli él
mény" tőlem idegen. Az Évek múltán című versem: 
„mindössze” egy hangulatom lenyomata.

— A Dinamix Ifjúsági Kerekasztalfogja össze ma 
az algyőifiatalokat. Ehhez miért nem csatlakozott?

— A kötöttségek miatt. A kötetlen baráti társaság 
híve vagyok. Szerintem ugyanis, ha kigondolunk egy 
programot, akkor úgy kell megcsinálnunk, hogy pél
dául telefonon értesítjük egymást, s mindenki hozzá
járul, ahogy tud. így nem pályázgatással, a kapott 
pénz fölhasználásáról szóló könyveléssel telik el az 
idő, a közös együttlét helyett.

— Pedig a kívülálló szerint a civil szervezetek 
fejlettsége miatt is különös település Algyő.

— Most átestünk a ló túlsó oldalára. Önállóvá 
lettünk, s több a községi önkormányzat pénze, 
mint korábban, erre a civil szervezetek is szaporo
dásnak indultak. De hamarosan kialakul az egész
séges egyensúly. Annyiféle dologra kell itt a pénz!

— Ezt a „sok pénzt” mire költené?
— Ahány szemszögből nézem, annyiféle a sor

rend. Sportemberként a sportcsarnok fölépítését 
tartom a legfontosabbnak. Magánemberként a 
csatornázást, az aszfaltozást sorolom előre.

— Az algyőiek, ön szerint, az önkormányzat 
ténykedései közöl mivel vitáznak?

— Nem értem, hogy az algyői önkormányzat 
miért nem a helyi vállalkozóknak ad munkát, mi
kor itteni beruházás kivitelezése kerül terítékre?!

— Milyen irányban fog továbblépni?
— A quadriatlon utánpótlás nevelését fontosnak

tartom, de erre egyelőre nincs elegendő pénzünk. 
Júliusban Franciaországban részt veszünk a quariat- 
lonosok extrém vb-jén, de a kanadai versenyre már 
nincs pénzem kijutni. A munkámat, egy hűtéstechni
kai cégnél klímákat szerelek, azért tartom, fontosnak, 
mert megteremti annak feltételét, hogy kedvenc idő
töltésemmel, a sporttal foglalkozhassam. Egyébként 
a múlt nem érdekel, a jövőbe előre látni nehéz. Ezért 
nekem a jelen a fontos. P. I.
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Kht. helyett kft.
Lapunk előző számában az Amit tudni kell a 

kötelező hulladékszállításról című írásunkban té
vesen írtuk a szolgáltató cég nevét, mely helyesen: 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Az elne
vezés végén álló rövidítés nem kht., vagyis köz
hasznú társaság, hanem kft., azaz korlátolt fele
lősségű társaság.

JAM-osok
Az Algyői Általános Iskola nyolcadikos tanulói 

idén is szakkörön ismerkedtek a vállalkozások 
alapjaival. Az amerikai JAM-program alapján 
összeállított szakkör anyagából vizsgáztak a diá
kok. A számonkérést üzleti terv készítése előzte 
meg. Örömmel tapasztalhatta a szakkör vezetője, 
Hegyi Gabriella tanárnő, hogy ha csak a diákokon 
múlna, sokszínű és sokoldalú vállalkozások mű
ködnének Algyőn. Azt, hogy Jó néhány diák meg is 
valósítja majd elképzeléseit, a vizsgán nyert bizo
nyítást: a tanulók terveiket szakszerűen indokol
ták, többen szakirodalmat is használtak, kiderült, 
hogy mikro- és makroökonomiáról olvastak. Gaz
dasági ismereteik elismeréséért az Algyői Általános 
Iskola nyolcadikos JAM-szakkörösei a m agyar- 
angol kétnyelvű oklevelet a tanévzáró ünnepségen 
vették át. JAM-vizsgát tettek— kiváló eredménnyel 
—: Agócs János, Bakos Anikó, Bakos Róbert, Csa
ba Péter, Dóczi Dalma, Jeremi Tibor, Jónás István, 
Kis Melinda, Kormos Ferenc, Nagy Anita, Nemes 
Beáta, Radics Réka, Samu János, Szalma Ágnes, 
Szelezsán Mariann.

Elballagtak, de tanulnak
Az Algyői Általános Iskolában idén két nyolca

dikos osztály búcsúzott iskolájától, az itteni diák
évektől.

A 8.a ballagói: Agócs János, Bakos Anikó, 
Balogh Edina, Dóczi Dalma, Dombi Dóra, Malustyin 
Gábor, Matovics Sándor, Nagy Anita, Samu János, 
Szalma Ágnes, Szelezsán Mariann, Tóth Anikó, 
Tóth Zsolt, Udvari Péter, Vidács Judit, Juhász Tibor; 
osztályfőnök: Ficsor Barnabás. A 8.b búcsút intő 
diákjai: Bakos Róbert, Belovai Csaba, Csaba Péter, 
Gera Mihály, Gonda Tímea, Jeremi Tibor, Jónás 
István, Kispál György, Katona Gábor, Kiss Melinda, 
Kocsis Rita, Kormos Ferenc, Nagy Szilvia, Nemes 
Beáta, Pálföldi János, Radics Réka, Sebők Melinda; 
osztályfőnök: Hegyi Gabriella.

A nyolcadikat végzettek 17-en szakközépisko
lában és gimnáziumban, 16-an pedig integrált 
szakmunkásképzőben tanulnak tovább.

Felfedezték -  a hazát
A friss vakációs élmények sem feledtetik az 

utolsó iskolai hetek osztálykirándulásait. A kirán
dulások alábbi leltára mutatja: idén is bejárták 
Magyarországot, felfedezték a hazai tájak szépsé
gét az algyői diákok.

Június 11— 13. között a 6.a Salgótarján kör
nyékét, növény és állatvilágát fedezte föl: a kirán
dulók megnézték a Bányamúzeumot és az üveg
gyárat; eljutottak Somoskővárra, Salgóvárára, 
Ipolytarnócra, ott is az őslényeket, bemutató kiál
lításra. A kirándulást Varga Ágnes osztályfőnök 
szervezte, akinek az egyik szülő, Kajuha Istvánné 
segített.

A 6.b és a 7.b együtt nézte meg Eger neveze
tességeit (a várat, a minaretet, a bazilikát). A két 
osztály eljutott az aggteleki cseppkőbarlangba, 
Bélapátfalvára az apátsági templomba, a Szalajka- 
völgybe, ahol a fátyol vízesés mindenki tetszését 
elnyerte. A kiruccanást a két osztályfőnök, Abt 
Imréné és dr. Zomboriné Gergely Klára szervezte.

A 7.a június 4-6. között a Dunakanyarban 
járt, Esztergom és Visegrád nevezetességeinek 
megtekintése után hajóztak a Dunán, túráztak a 
Rám-szakadékban. A programot Kaszab Éva osz
tályfőnök szervezte. A gyerekeket a szülők közül 
elkísérte Balogh Szilveszterné, Görög Antalné és 
Süli Zakar Istvánné.

A  8.a Mártélyig kerekezett A kerékpártúrán a 
diákok Mártély nevezetességei mellett megismer
kedtek a szobrászat és a kosárfonás titkaival is. A 
természetjáró, vállalkozó szellemű diákok és kísé
rőik — Ficsor Barnabás és a szülők közül Nagy 
Sándor és felesége — hazafelé betértek a hódme
zővásárhelyi strandra is.

A8.b kirándulása a diákok és kísérőik számá
ra ingyenes volt, mert az osztály év közben sokat 
dolgozott, s így bevételhez jutott az iskolai büfében 
és megnyerte a Föld napi vetélkedősorozatot, an
nak pénzjutalmát. Az osztályfőnök, Hegyi Gabriel
la szervező munkájának köszönhetően a csapat 
650 kilométert tett meg: járt Székesfehérvárott, a 
Vértesben, megnézte Veszprém városát, Tihanyt, a 
Balatont.

Iskolai ügyelet
A nyári szünidő idején az Algyői Általános 

Iskolában (a fehér épületben) ügyeletet tartanak. 
Július 14-én (szerdán) Iván Zsuzsanna; augusz
tus 4-én (szerdán) Almásiné Császár Piroska; au
gusztus 18-án (szerdán) Iván Zsuzsanna és Almá
siné Császár Piroska.
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Háziorvosok július havi rendelési ideje 
Július 01—02-ig
730— 1230 óráig: dr. Báliad Sándor
13—1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
Július 05—09-ig 
730— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
13—1730 óráig: dr. Bálind Sándor 
Július 12— 16-ig
730— 1230 óráig: dr. Bálind Sándor
13-—1730 óráig: dr. Ősi Thnlya
Július 19—23-ig 
730—1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
13— 1730 óráig: dr. Bálind Sándor
Július 26—30-ig
13—1730 óráig: dr. Bálind Sándor

Július 26-tól dr. Ősi Ibolya szabadságon lesz. 
Mindkét háziorvos betegeit 
dr. Bálind Sándor látja el.

Dr. Molnár Mária
csecsemő- és gyermekszakorvos rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 
kedd 
szerda 
csütörtök 
péntek

Csecsemőtanácsadás 
csütörtök 

Terhestanácsadás 
hétfő
Rendel: dr. Kanyó Ádám 

Önálló védőnői tanácsadás 
kedd 

Védőnői fogadóóra 
csütörtök

8-10 óráig 
8-10 óráig 

13-15 óráig 
8-10 óráig 
8-10 óráig

1030-12 óráig

1230-1430 óráig

13-14 óráig

830-930 óráig

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

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
1 999. július Ih a v í  rencIeIése

01—02-ig 
05—09-ig 
12— 16-ig
19—23-ig 
26—30-ig

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

Veszélyes növények

Kertünk és otthonunk legfőbb díszei a megfe
lelően gondozott és ápolt dísznövények. Ám ezek a 
néma, látszólag mozdulatlan társaink maradandó 
károkat is tudnak okozni, ha nem ügyelünk helyes 
elhelyezésükre. A mérgező szobanövények közül a 
szakirodalom és a gyakorló gyermekorvos is a 
közkedvelt diffenbachiát említi veszélyforrásként. 
A növény levelének lenyelése, de rágása is veszé
lyes. Az ajkakon helyi allergiás reakciót okoz, sú
lyosabb esetben azonban gégevizenyő is kialakul
hat, ami az életet veszélyezteti.

A leander leveleinek megkóstolása után fel
lépő klasszikus mérgezésre utaló tünetek: 
hányinger, zavartság és egyre lassuló pulzus. 
Az egész országban szabadon virágzó gyermek
láncfű szintén mérgezés forrása lehet, a tüne
tek: hasmenés, esetleg szívritmuszavar. Ker
tünk dísznövénye a ricinus, melynek magvában 
olyan anyagok találhatók, melyek hányást, 
hasmenést, hasi görcsöket, vérnyomáscsökke
nést idéznek elő. A sárgabarck- és a mandula
mag fogyasztása ciántartalma miatt rendkívül 
veszélyes. A vadon termő gombák szedése és 
megkóstolása minden esetben tilos!

A növények által okozott mérgezések 
leggyakrabban kisdedkorban fordulnak elő. A 
totyogó kisgyermek szabadon közlekedik a la
kásban és oltatlan kíváncsiságából adódó ve
szélyérzet nélkül, mindent meg akar kóstolni. 
Ezért a szülő felelőssége úgy elhelyezni a 
növényeket a lakásban, hogy azokhoz a kis
gyermek ne férhessen hozzá. Az életkor előre
haladtával megismertethetjük gyermekeinkkel 
a szobanövényeket, miközben elmondjuk ne
kik, hogy azokat nem szabad rágni, a gyűjtött 
leveleket szájba venni. A virágszedés örömétől 
sem szabad megfosztanunk óvodáskorú gyer
mekünket, de figyelmeztessük, hogy a virág 
egyetlen részét se kóstolja meg. Minden eset
ben, de különösen, ha a gyermek növényeket 
szedett, étkezés előtt alaposan mossuk meg a 
kezét! Ha egészséges gyermekünk gyanús tü
netekkel hirtelen rosszul lesz, okkal feltételez
hetjük, hogy mérgezés történt. Ilyen esetben 
haladéktalanul forduljunk orvoshoz vagy hív
junk mentőt! Amíg a segítség megérkezik, itas
sunk sok folyadékot a beteggel. Tegyünk félre 
mintát abból a növényből, mely gyanúnk sze
rint a bajt okozta, hiszen a növény vizsgálata 
a diagnózis felállítását és egyúttal a gyógyke
zelést is gyorsíthatja.

Dr. Molnár Mária
gyermekgyógyász
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Algyő Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet

a Gyermekjóléti Szolgálat Vezetői álláshelyének 
betöltésére.

A megbízás időtartama 5 év — 1999. augusz
tus 1. napjától 2004. augusztus 1. napjáig.

A pályázat képesítést, szakmai és tartalmi 
feltételei:

• felsőfokú szakképzettség,
• szakmai és vezető gyakorlat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo

nyítvány,
• az iskolai végzettséget igazoló okiratok hite

lesített másolata,
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vonaktozó szakmai 

elképzelések.
Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szó

ló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a 113/1992. (VII. 
14.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtási határideje:
A Szociális és Munkaügyi Közlönyben való 

közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a be

nyújtás határidejét követő első képviselő-testületi 
ülés bírálja el.

A pályázati feltételeket, a pályázat benyúj
tásával és a pályázati eljárással kapcsolatos 
rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásá
ról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a köz- 
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. szociális, egészségügyi, család-, 
gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 113/1992. (VII. 14.) 
Korm. rend. tartalmazza.

A pályázatot 2 példányban a szükséges mel
lékletekkel együtt Algyő Község Polgármesterének 
kell benyújtani: Polgármesteri Hivatal, Algyő, Kas
télykert u. 40. (Tel.: 267-095).

Algyői Hírmondó 

Ilyen még nem Volt!

Ilyen még nem volt: NB III-as labdarúgó csa
pata van Algyőnek! Ez olyan érzés, melynek átélése 
elődeink számára nem, csak a mai algyőiek szá
mára adatott meg. Nyugodtan állíthatom, hogy aki 
egy kicsit is jártas ebben a sportágban, most még 
jobban oda fog figyelni labdarúgóinkra!

A megye első osztályában szereplő csapatok 
közül eddig is az algyőieknek volt a legnagyobb 
szurkolótábora. A hazai mérkőzéseken 400-500 
nézője volt a csapatnak, de volt olyan mérkőzés, 
amelyen ezren szorongtunk a pálya körül. A vidéki 
meccseken sem hagytuk magára a csapatot, hi
szen sokszor előfordult, hogy „idegenben” is több 
volt az algyői szurkoló, mint a hazai néző.

Kimondva vagy kimondatlanul ez volt az elvá
rásunk, de ősszel még nem tudtuk biztosan, hogy 
sikerül. Hát sikerült: NB III-as labdarúgó csapata 
van Algyőnek! Nem egyszerű elérni, de megtartani 
sem egy ilyen eredményt. De az algyői szurkolók 
ezután is ott lesznek a csapattal és tizenkettedik
ként segítik győzelemre a mérkőzéseken.

Ha kívánhatok valami jót a csapatnak, akkor a 
játékosoknak azt kívánom, hogy minél többször gra
tuláljanak egymásnak a pályán belül; a szurkolóknak 
pedig azt, hogy minél többször kiálthassák: szép volt 
Süci, Köti, Béka, Feri, Cica, Luki, Ákos stb., mert mi 
már annyira megszerettük a focistáinkat, hogy becéz
zük is őket! Nem, rólad sem feledkeztünk meg Takács 
Zoli, mert te vagy a nagy kedvenc: edző és egyben 
gólerős csatár. Miután megmutattad, hogy kell a kis- 
padról iránytani tanítványaidat. Mikor meg pályára 
lépsz, a néző tudja, mindjárt gólpasszt adsz vagy gólt 
rúgsz. Zoli, köszönjük!

Attól nem kell tartani, hogy elmarad a bizta
tás, hisz az algyői B-közép is bontogatja szárnyait, 
s a tavaszi szezonban már megmutatta hangerejét. 
Nem kívánunk többet, mint sok algyői gólt és Jó 
mérkőzéseket! Nem leszünk hálátlanok!

Egy szurkoló: J. I.

Tojótyúk eladó.
Egy éves, sárga, továbbtartásra vagy 
vágásra való tyúk eladó: 400 Ft/db. 
Nagyobb mennyiségnél engedmény. 

Molnár János, Kócsag u. 3., 
telefon: 268-500.

TŰZIFA AKCIÓ
Nyár tűzifa 

2.000 Ft/m^ + áfa áron 
eladó -  amíg a készlet tart.

Érdeklődni: 06/60/611-058
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Hangyaszorgalommal gyűjtögették focistáink a 
pontokat, hogy azok összessége juniálist teremjen. A 
számok azt mutatják, hogy a 34 meccsen 26 győzelem, 
5 döntetlen és csak 3 vereség termett.

Az utolsó bajnoki mérkőzésen Sándoifalva volt a 
vendég, de a szomszéd község focistái tulajdonképpen 
már a megyei I. osztály legjobbjához látogattak, 
ugyanis a korábbi mindszenti győzelemmel az algyői- 
elmek 5 pont előnye volt, amit egyetlen mérkőzésen 
nem lehetett behozni. Megvallom, egy kicsit tartottam 
a találkozótól, mert úgy szokott lenni, hogy, kienged
nek a fiúk, nem küzdenek a megszokott elánnal, 
hiszen ők már NB III-as csapat. Ilyenkor szokott 
becsúszni a vereség. Kár lett volna! A fényes sikerre az 
utolsó fordulóban fekete pontot tenni tilos! Hát nem 
tettek! Nyertek 3:1-re. Hogyan?

A 18. percben a sándorfalvi Palotás a jobb felső 
sarokba lőtt. Lazán Játszott az algyői csapat. Mégis 
fordult a kocka, mert a 35. percben TóthÁkos 11 -esből 
ejgyenlített, később pedig egy gyönyörű gólt fejelt. 
Alderhardt pedig belőtte a megnyugtató 3. gólt — 1000 
néző örömére. A gólkirály Tóth Ákos lett, 31 góllal, 
közösen a móravárosi Marótival. A sportszerű mérkő
zésen Balogh játékvezető, érthetetlen módon, 8 sárga- 
lapot osztott ki, de mindegy, lényeg: a győzelem.

Csapatunk krónikájához tartozik, hogy az 
algyőiek 104 gólt lőttek, s csak 36-ot kaptak; a tabella 
második helyén végző Tápé előtt 5 ponttal kerültek az 
NB III-ba. A  100. gólt Tóth Lukács ollózva szerezte 
Mindszenten. Pompás ünnepléssel szurkoltunk csa
patunknak: a leleményes fiatalok három, hordóból lett 
dobbal szakadatlanul dübörögtek, miközben szólt a 
Jól ismert kórus: Hajrá, Algyő, nagyon jók vagyunk... 
(ez persze a pályán kicsit másképpen hangzik). A 90 
perc végén fürödtek a fiúk — pezsgőben, miként a 
Forma 1-es pilóták szokták. Ezt követően, az igazi 
zuhany után, Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsa
pat jobbhátvédje adta át az aranyérmeket. A ceremó
nia múltán kiadós és fenséges pörkölt következett, 
meg sör és bor és persze fesztelen nótázás. A mulato
zás, tánccal vegyítve, virradatig tartott.

Az ünnepélyt megérdemelte a csapat, melynek 
tagjai mindent a közönségnek „csináltak”, de jussuk 
volt a szórakozásból a nézőknek is, hisz kitartottak az 
algyői játékosok mellett. Ács S. Sándor

Sikerkovácsok

A siker kovácsai, az algyői csapat tagjai: Halász 
Krisztián, Varga Zoltán, Bóka Ferenc, Jójárt Zsolt, 
Anderhardt László, Békési András, Kothencz Péter, 
Nemes Béla, Szélpál Péter, Süli László, Szirovicza Béla, 
Varga Roland, Tóth Ákos, Tóth Lukács, Fejes József, 
Molnár Gergely, Kiss Gyula és Takács Zoltán.

Focimútt, jelen és jö v ő

Az algyői focimeccs díszvendégével, Buzánszky 
Jenővel idéztük kicsit a múltat, majd természetesen 
szó esett a jelenről is.

— Egyetlen vidéki voltam a Nagy Csapatban — 
kezdett az emlékezésbe Buzánszky. — Dorogról jár
tam Pestre. Negyvennyolcszor voltam válogatott 1950 
és 1956 között egyhuzamban, ami föltétele volt, hogy 
jól kellett focizni. Válogatott pályafutásom kedves em
léke, hogy sosem cseréltek le, negyvenötször nem 
kaptunk ki, ellenben nagyon fájó volt három vereség: 
győztek ellenünk a törökök és a belgák, s ami a 
legfájóbb, a világbajnoki döntőben a németek. Későn, 
25 esztendősen kerültem a válogatottba. Szófiában 
debütáltam úgy, hogy a balszélsőm a harmadik perc
ben gólt rúgott. Borzasztó érzés volt. Nem volt könnyű 
ötvenkettőben Helsinkiben az olimpiai döntő sem, 
mégis, a nagyobb tudás miatt miénk lett az arany
érem. Életem legszebb találkozóját Svájcban éltem át 
Uruguay ellen: eszeveszetten jó focisták voltak!

A Komárom megyei szövetség elnöke voltam 
1989 és 1997 között, 1991 és 1998 között pedig az 
MLSZ elnökségi tagjaként szerepeltem, közben 1996- 
ban az MLSZ elnökének választottak — tért „hazai 
pályára” Buzánszky. — Szeretem a vidéki kis csapa
tokat, mert azok a labdarúgás alapjai! Van jövője a 
focinak! Ezt igazolta ez az algyői meccs is. A. S. S.

Tréner és játékos

Az aranyérem ott csüngött a kiváló edző, Takács 
Zoltán nyakában is. Kettőt érdemelt volna, hiszen 
amellett, hogy tréner, 36 évesen játszik is a csapatban.

— A 104 gól sokat árulkodik az együttes játék 
felfogásáról — jegyeztem meg a mesternek.

— A támadójáték híve vagyok. Én is örökké 
támadtam. E támadószellemet megkövetelem játé
kosaimtól. Betartják utasításaimat, amit igazol a 
gólok száma is.

— Az edző miért játszik?
— Baján születtem, majd az NB I-es Békéscsa

bában, aztán a Szeged SC-ben fociztam. Mindig 
házi gólkirály voltam. Alabdarúgás az életem, ezért 
játszom most és fogok jövőre is.

— Az egész csapat dicséretet érdemel. Mégis: 
kiket emelne ki mint kiváló játékosokat?

— Maradéktalanul elégedett vagyok Tóth 
Ákossal, Tóth Lukáccsal, Kothencz Péterrel és An
derhardt Lászlóval.

— Ez a gárda helyt tud állni az NB III-ban?
— A magasabb szintre föltétlenül erősíteni

fogunk. Vannak már kiszemeltek. Gyorsan kell 
intézkednünk, mert augusztus 8-án kezdődik a 
bajnokság, az NB III. Ács
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Anyakönyt/i hírek

A község életében mindennél fontosabb ese
mény a születés, a házasságkötés és a halál. Most 
az elmúlt fél esztendő anyakönyvi hírei közül a 
születéseket közöljük.

1999-ben született
Január 20-án Nyúlás Jánosnak és Tóth Évá

nak Imola Éva (2440 gramm).
Február 11-én Bezdán Mihálynak és Ördögh 

Mónikának 3590 grammal, Dóra; 14-én Pap Tibor
nak és Kertész Mónikának Roland (3200 gramm); 
15-én Varga Istvánnak és Szetlik Erzsébetnek Bog
lárka (3650 gramm); 22-én Hodosan Péter Pálnak 
és Bíró Erzsébetnek Bíró Attila (3510 gramm).

Március 6-án Balog Csabának és Szalontai Eri
kának Martin (2970 gramm); 9-én Tóth Jánosnak és 
Buknicz Ilonának Dániel (4220 gramm); 16-án Tösma- 
gi Gábornak és Magyar Szilviának Leila (3760 gramm);
20-án Tari Józsefnek és Nagy Berta Anitának Attila 
(2850 gramm); 23-án Kiss Túri Ferencnek és Tóth 
Máriának Bálint (1980 gramm).

Áprilisban nem volt születés.
Május 12-én Bakos Andrásnak és Terhes Ani

tának Bence (3850 gramm); 13-án Varga Sándor
nak és Vájna Katalinnak Valentína (3770 gramm); 
18-án Bacsa Jánosnak és Török Anikónak Vivien 
(3770 gramm); 26-án Varga György Attilának és 
Gondos Szilviának Tamás (3020 gramm).

Június 6-án Piri Gábornak és Kulcsár Szilviá
nak Márk (3230 gramm); 15-én Paronai Lajosnak 
és Puskás Katalinnak Dóra (3250 gramm). (A név
sor lapzártakor még nem teljes.)

10

Recept — Manyi kától

ízletes vendégváró rácponty
Lapunk régi hagyományát elevenítjük föl, 

mikor ismét közzétesszük egy-egy algyői házi
asszony kipróbált és vendégei körében nagy 
népszerűségnek örvendő egy-egy receptjét. 
Most az Algyői Óvoda vezetője, Karsái Lászlóné, 
Manyika avat be minket kiváló vendégváró 
ráncpontyának titkaiba.

„Négy megtisztított pontyot ízlés szerint, 
sütéshez f/eldarabolok — lehet filézett, patkó 
alakú is a halszelet. A húst paprikás lisztbe 

forgatom, majd forró olajban megsütöm. Külön 
megsütöm a karikára vágott krumplit, majd egy 
részét az olajozott tepsibe sorba rakom. Erre a 
sült krumpli rétegre helyezem a megpirult hal
darabokat, majd karikára szeletelt vöröshagy
mával sűrűn beterítem — közben sózom és 
vegetával is meghintem a fö lső réteget. A tep
sibe került három rétegre 2 pohár tejfölt öntök, 
majd beborítom a sült burgonyával, meglocso
lom tejföllel, megszórom zsemlemorzsával.

Forró sütőben 30-40 percig átsütöm és fo r 
rón tálalom.

Célszerű előre elkészíteni a tepsibe ezt a 
rakott halételt, így elég a vendég megérkezése
kor a sütőbe tenni, hogy frissen tálalható le
gyen — a rácponty.”

(Az Algyői Hírmondó szerkesztősége várja és 
közli az itteni háziasszonyok receptjeit!)

Algyői Hírmondó

Értesítem kedves betegeimet, 
hogy augusztus 1-jétől 30-ig

szabadságon vagyok
Első rendelési nap:
1999. augusztus 31.

Rendelés: 
kedden és csütörtökön 16-18 óráig.

Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog és szájbetegségek szakorvosa

6750 Algyő, Bartók Béla u. 76., I./5. 
Telefon: 06-20-9-650-997.
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A kézilabda: minőségi sport, értékrendszer, csapatjáték

Fittnek lenni és ezért mozogni, manapság di
vat. De a divatból testépítő terembe vagy fitness- 
csoportba járás rekreáció, a test karbantartása, de 
nem sport, a szó klasszikus értelmében. „A” sport 
más, ott kipróbálom magam, erősítem az önbizal
mamat, a munkába való hitemet, az értékrendsze
remet, hogy tudjam, hol a helyem, megismerjem 
önmagam! Ez Molnár Mihály, az Algyői Kézilabda 
Egyesület elnökének meggyőződése, akivel sport
ról, kézilabdáról, csapatszellemről, támogatásról 
és sikerekről beszélgettünk.

A kispályás kézilabda hazai elterjedésének 
időszakában, a hatvanas évek közepén kezdődött 
Algyőn a kézilabda élet.

— Az iskola akkori testnevelő tanára, Fürst 
Klára, velünk, a sport szakkör tagjaival foglalko
zott, az első edzéseket a templom melletti piactéren 
tartottuk — emlékezett a kezdetekre Molnár Mi
hály. Az első két algyői „kézis csapat”, a fiú és a 
lány is, az általános iskola elvégzése után vissza
járt, edzésekre is. A hatvanas évek második felében 
a község akkori vezetői közül dr. Szögi Zoltán és 
Lantos Tibor támogatásával született meg a kézi
labda egyesületet, majd megnyerték a helyi válla
latokat arra, hogy a piactéren bitumenes pálya 
épüljön. Ebben kétkezi munkával a két kézilabda 
csapat is aktívan részt vett.

— A közös munka kovácsolta közösséggé a két 
csapatot — hangsúlyozta Molnár úr, aki azt is 
elmondta, sajnálja, hogy az akkor elkezdett fej
lesztések — például a pálya világítása — a mai 
napig sem készült el, ugyancsak hiányzik az öltöző 
épület.

Az algyői kézilabdás közösség összetartott, ba
rátságok, házasságok köttettek, segítettek egy
másnak, például házépítéskor. Ezért aztán az is 
természetes volt, hogy a játékosok az utazási költ
ségen kívül maguk fizették az egyéb kiadásokat, 
például maguk vették a mezeket, a sportcipőket. E 
helyzet nem volt tartható sokáig, ezért bekövetke
zett a széthullás, a nyolcvanas évek elején.

A két kézilabdás csapat tagjai gyermekeinek 
serdülése időszakában éledt újjá Algyőn a kézilab
dás élet. Az iskola akkori testnevelő tanára, Ferenc 
Ferenc fedezte föl, hogy a hetedik-nyolcadikos fiúk 
életformája a mozgás, a kézilabdázás, érdemes új 
kézilabda csapatot építeni. A nyolcadikos fiúkból 
álló csapat kiválóan szerepelt a diákolimpián is, 
ami lökést adott ahhoz, hogy középiskolás, sőt 
főiskolás korukban is folytassák az edzéseket. A 
sportegyesület munkájába, az utánpótlás nevelés
be 1992-ben kapcsolódott vissza Molnár Mihály, 
aki akkor az iskola igazgatója volt.

Az algyői kézilabda történetében újabb fordu
latot az Jelentett, mikor a két labdasport, a foci és 
a „kézi” közötti finanszírozásbeli különbségek és 
konfliktusok miatt 1997 tavaszán az algyői sport
egyesületből kivált a kézilabda szakosztály, ponto
sabban a fiú csapat és önálló egyesületet alakított. 
Az elnök Molnár Mihály, a fiúk edzője Molnár Áron 
(majd 1998-tól Molnár Mihály), a lányoké Dankó 
Ervin lett.

— Algyőn a negatív diszkrimináció fönnma
radt a kézilabdával, s különösen a kézilabda egye
sülettel szemben — véli Molnár Mihály, aki szerint 
az eredmények és a támogatások nincsenek arány
ban. — Nem csupán a pénzbeli Juttatásokban 
mutatkozik milliós különbség, hanem olyan viszo
nyulásban is, hogy például míg a focistáknak pá
lyát építettek, addig mi tornacsarnokot vagyunk 
kénytelenek bérelni. Az eredményekről annyit, 
hogy 1999-ben a labdarúgó csapat megnyerte a 
megyei bajnokságot és NB III-as lett; a két algyői 
kézilabda csapat (a fiú és a lány csapat is) az NB 
II-es bajnokságban indul.

A község önállóvá válása a kézilabdások 
helyzetében is változást hozott: a kézilabda egye
sület költségvetései 1998-ban körülbelül 1 millió 
280 ezer forint volt, amelynek jelentős része, 900 
ezer forint az önkormányzati támogatás. Ebben 
a költségvetésben azonban nincs benne például 
személyi juttatás. Ezért az algyői kézilabdások 
körében természetes, hogy a játékos fele részben 
kifizeti a meze, sportcipője, a labdája árát; illetve 
hogy fizetség nélkül, amatőrként ér el sportered
ményeket. A szponzorok megjelenését hátráltatja 
Molnár Mihály negatív megítélése — véli önma
gáról Molnár úr. Ezért fontolgatja, hogy a csapat 
NB Il-es szerepléséhez szükséges 4,5 millió forint 
előteremtése érdekében lemond tisztségeiről. 
Ugyanis a csapat utazási költségei jelentősen 
nőnek, hiszen nemcsak Csongrád, hanem Békés 
és Szolnok megyében is lesznek kézilabda mér
kőzések, melyeken a játékvezetői díj is nagyobb 
összeg.

Az eddigi eredményekben az említett edzőkön 
kívül jelentős szerepet játszott Németh Sándor, 
Szabó Zsolt; az anyagiak előteremtésében az algyői 
önkormányzat, illetve a szponzorok: a Prímagáz, 
az Eichorn Kft., Varga Antal vállalkozó, az Emener 
Kft., az Impulzus Bt., a Faház söröző, a QADRA- 
TEX Kft., a Lundbeck Hungary Kft. A következő 
hónapokban az a cél, hogy mindkét algyői kézilab
da csapat bent maradjon az NB II-ben!

(A kézilabda sport helyzetének értékelését la
punkban folytatjuk.) P.I.
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Nincs idej 
A lgyőn 
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szombato

KÍNÁLATUNK'

e? Nincs buszbérlete? Nincs gépkocsija? 
a legnagyobb üzletházban vásárolhat
győ, Kastélykert u. 49. szám  alatt

lRY-MARY ÜZLETHÁZ-ban
éntekig 8-12 óráig, 4-18 óráig 
n 8-12 óráig

\  M ary-M ary ÜzletHáz K ft

Női ruhák 1130 Ft-tól 6999 Ft-ig FILMEK ELŐHÍVÁSA, NAGYÍTÁSA
Női szoknyák 1100 Ft-tól 4900 Ft-ig ÚJSÁGOK: napilapok, hetilapok, havilapok és különkiadások
Női blúzok 780 Ft-tól 5370 Ft-ig Poharak, vázák 58 Ft-tól 2632 Ft-ig
Női nadrágok 3461 Ft-tól 4533 Ft-ig Francia és hagyom, jénai tál 1266 Ft-tól 4399 Ft-ig
Blúzok 780 Ft-tól 5370 Ft-ig Kávés készlet 1733 Ft-tól 4300 Ft-ig
Pólók 380 Ft-tól 4000 Ft-ig Kávéfőzők 1459 Ft-tól 14 000 Ft-ig
Shortok 999 Ft-tól 1200 Ft-ig Törölköző 369 Ft-tól 4046 Ft-ig
Női fehérnemű 199 Ft-tól 4300 Ft-ig Útitakaró, dupla és normál, pléd 1495 Ft-tól 5985 Ft-ig
Mosható pólyabetét 950 Ft Fali és ébresztő órák 1990 Ft-tól 8616 Ft-ig
Pólyahuzat 3350 Ft Tálcák 419 Ft-tól 3338 Ft-ig
Bébiruhák, tipegők 568 Ft-tól 2567 Ft-ig Ételhordók 520 Ft-tól 640 Ft-ig
Szabadidő ruhák 2178 Ft-tól 11 000 Ft-ig Kerti asztal (fa és műanyag) 3132 Ft-tól 11 700 Ft-ig
Gyermek színes póló 249 Ft-tól 999 Ft-ig Kerti szék (műanyag) 1139 Ft-tól 1699 Ft-ig
Férfiing 999 Ft-tól 3900 Ft-ig Napernyő 2328 Ft
Férfi-női és gyermek zoknik 125 Ft-tól 195 Ft-ig Felmosó szett 572 Ft
Harisnyanadrágok 125 Ft-tól 480 Ft-ig Viaszosvászon 1170 Ft/m
Sportcipők (férfi és női) 1650 Ft-tól 3419 Ft-ig Kenyértartók 2199 Ft
Női cipők, papucsok 648 Ft-tól 4500 Ft-ig Szemetes és szennyestartók 780 Ft-tól 2110 Ft-ig
Gyermek cipők 700 Ft-tól 5400 Ft-ig Műanyagedények 124 Ft-tól 616 Ft-ig
Tornacipők, váltócipők 360 Ft-tól 973 Ft-ig Süteményes mérleg 1609 Ft-tól 1990 Ft-ig
Gumicsizmák 1544 Ft-tól 2650 Ft-ig Tükör 110 Ft-tól 528 Ft-ig
Füzetek A/5, A/4 49 Ft-tól 780 Ft-ig Esernyő férfi, női 799 Ft-tól 1100 Ft-ig
Tollak, ceruzák 40 Ft-tól 1500 Ft-ig Háromkerekű bicikli 3618 Ft-tól 3735 Ft-ig
Körzők 323 Ft-tól 1876 Ft-ig Babikomp 4679 Ft
Vonalzók 94 Ft-tól 354 Ft-ig Talicska 765 Ft-tól 1499 Ft-ig
Iskolatáskák 2599 Ft-tól 5625 Ft-ig Locsoló 649 Ft-tól 689 Ft-ig
Ovis hátitáska 890 Ft-tól 1800 Ft-ig Úszógumik, labdák, strandcikkek, hűtőtáska, jégakku
Asztali lámpa 2904 Ft-tól 3828 Ft-ig Tintasugaras printerbe festékpatron (fekete és színes)

Várjuk kedves vásárlóinkat!

JÚLIUS



Algyői Hírmondó

Közlekedik a gyerek

Óvjuk a gyermekeket a rájuk leselkedő veszé
lyektől! Erre figyelmeztet a szomorú statisztikai 
adat: a közutakon minden harmadik órában törté
nik gyermekbaleset, hetente egy értelmetlen gyer
mekhalál!

A baj könnyen jön! Ennek igazi súlyát azok a 
családok érzik, akik szenvedő alanyai a gyermek- 
baleseteknek. Jó lenne, ha azt a szívszorító fájdal
mat, amit egy gyermek elvesztése jelent, minél 
kevesebb családnak kellene megismernie!

A legtöbb, amit tehetünk a gyermekbaleset 
ellen: a megelőzés, aminek fontos eszköze a közle
kedésre nevelés. Természetesen nem nélkülözhető 
e folyamatban a család szerepe és nem elhanyagol
hatóak a tanórán kívüli egyéb lehetőségek sem. 
Folyamatosan tanítsuk a gyerekeket a közlekedés 
szabályaira, irányítsuk figyelmüket a veszélyforrá
sokra!

Iskolánkban a tanítási órák keretében, de 
azon túl is igyekszünk gyermekeinkkel az életko
ruknak megfelelő szinten a közlekedési szabályo
kat megismertetni, azokat gyakoroltatni. Elsősor
ban a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabá
lyainak átadására fektetünk nagy hangsúlyt. Ki
emelt szerepet kap a megelőzés.

Mindezt: játékos formában oktatjuk. A köny
vek, munkafüzetek, segédanyagok mellett oktató
filmeket vetítünk. Kapcsolódtunk a Nokia által 
meghirdetett baleset-megelőzési programhoz. A 
Magyar Autóklub és a Csongrád Megyei Baleset
megelőzési Bizottság „Ki a mester két keréken?" 
elnevezésű kerékpáros vetélkedőjén iskolánkat al
sós és felsős gyerekek is képviselték, sikerrel. Ta
nulóinknak azért is adunk versenyzési lehetőséget, 
mert a vetélkedés mindig motiváló erejű.

Elméletben minden sokkal jobban megy, az 
alkalmazás, a szabályok betartása a gyakorlatban 
már nem ilyen megnyugtató. Hiányoljuk, hogy a 
faluban egyetlen helyen sincs fölfestve az úttestre 
kijelölt gyalogátkelőhely. Az autóbuszok megállóhe
lyei, különösen az óvoda és az iskolák mellett külön 
veszélyforrást jelentenek! Az iskolába busszal ér
kező tanulókat a velük utazó pedagógus engedi át 
az úttesten. Minden alkalommal azonban nincs ott 
nevelő.

Balesetet előzhet meg, ezért fontosnak tarjuk 
és javasoljuk az útburkolati jelek fölfestését! Te
gyünk meg együtt mindent gyermekeink bizton
ságáért!

Szebeni Lászlóné

A drog: méreg

Szembe kell néznünk a ténnyel: a városokban 
és a falvakban is megjelent a drog.

A leghatékonyabb drogmegelőzési program, 
ahol lehetőség van a gyerek, a szülő és az iskola 
kölcsönös együtt mű ködésé.re.

Az Algyői Általános Iskolában már évekkel 
ezelőtt elkezdték a megelőzési programot. E foglal
kozásokon nem a lexikális tudásra helyezik a 
hangsúlyt (azaz nem az a cél, hogy minél több 
információ hangozzék el a drogról), hanem a szo
ciális tanulásra. Ennek keretében ki-ki új, testhez
álló viselkedésformákat sajátíthat el, pozitív visz- 
szajelzést kaphat társaitól és osztályfőnökétől vagy 
a csoportvezetőtől. Megtapasztalhatja a gyerek, 
milyen erényei és hibái vannak. Segítséget kap 
ahhoz, hogy változhasson. Mindez a szorongások 
csökkentése, az önbizalom növelése érdekében 
történik, hiszen a szenvedélybetegségek gyökerei a 
kezelhetetlen „rossz érzésekből", „erre én úgy sem 
vagyok képes, ezért rosszabb vagyok, mint a má
sik” fenyegetettségéből táplálkoznak.

A fiatalok ugyanis nem a drogról szóló infor
mációk hiánya miatt „esnek bűnbe”, hanem azért, 
mert a drog révén elfeledkezhetnek szorongásaik
ról. Ezért a megelőzés másik célja: szituációs játé
kokon keresztül tanuljanak meg nemet mondani 
a drogra.

A hatékonyabb megelőzés érdekében szakem
ber segítségét kérte az iskola: Mojzes László a 7. és 
8. osztályosoknak, majd szüleiknek tartott elő
adást. A szakember a diákoknak arról beszélt, 
milyen okok (például kíváncsiság, kínálás, társa
ság) vezetnek a drogfogyasztáshoz. Hangsúlyozta 
az egymásra figyelés fontosságát: vegyék észre, ha 
a környeztükben valaki bajban van. A  szülőknek 
pedig a kábítószer fogyasztás tüneteinek korai fel
ismeréséről szólt. E szempontból is a legfontosabb: 
az odafigyelés. Olykor nehéz megkülönböztetni a 
drog okozta magatartást a normál tinédzservisel
kedéstől, de mindenképpen jelzésértékű a gyerek 
viselkedésében a hirtelen jö tt vagy hosszantartó 
változás. Feltétlenül figyelemre méltó, segítséget 
igényel, ha a gyermek aluszékony, levert, sápadt; 
ha ingerlékeny és nyugtalan; a pupillái a fény
erősség változásaira nem reagálnak, állandóan be
szűkülnek vagy tágak; ha mozgása koordinálatlan; 
sebek, szúrások láthatók rajta; egyre több zseb
pénzt kér; megszakította kapcsolatait régi barátai
val és esetleg újakat alakított ki; romlott az iskolai 
teljesítménye.

A drogról beszélni kell a családban, az iskolá
ban és a baráti körben egyaránt.

Leiéné Gonda Irén
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ICU virágüzlet vállal
<oszom ; c sa laá d i k OSZOI'M, s ircso -

k o r , s í r p á r n a ,  k o p o r s ó d ís z ,  a lk a lm i 
( n é v n a p i,  s z ü l in a p i)  c s o k o r  

k é s z ít é s t .

Kapható:
» szálas és cserepes virág,
» csomósvirág,
» selyemvirág,
» szárazvirág;
» virágföld\
» koszorúk;
» tápoldat. 

j W g y ő ;  T e m e t ő  T e le f o n :  4 1 9 - 7 7 5

A J y i t v a  t a r t á s :
Kétf-őtől p é n t e k ig  7 —11  ó r á ig  

1 3 —1 7  ó r á ig  
s z o m b a t ,  v a s á r n a p  7 —1 1  ó r á ig .

V á r o m  k e d v e s  v á s á r ló im a t !

SIRKOMUNKAK
készítése garanciával, 
minőségi "kivitelben,
10% engedménnyel.

Ezenkívül vállalok:

• sírtisztítást,
• sírkiemelést,
• betuvésést,
• teraszvázák készítését.

Érdeklődni az algyői temetőben, 
vagy a temető melletti virágüzletben lehet, 

18 óra után a 06-62-419-775 számon, 
Szeged, Bazsalikom u. 24.

Kovács Mihály sírkő és mukőkészítő

Tisztelt Algyői Ügyfeleink/

Az ÉlETbiZTOSÍTÁSÍ T E R M É kcSA lÁ dbA N  A lE q Ú jA b t

AZ A R A N y fo N A l 2 0 0 0  ELNEVEZÉSŰ TERMÉkÜINll*

M iN d E N  É lE T koR R A  ÉS ÉLetI-IElyZETRE k ÍN Á t 

MEqoldÁsT, ú j b E fE k iE T É si IeIhetőséc)et t a r t a I m a í  

Ü q y fE lE Í N k  d ö N T ik  e I ,  h o q y  a  M EqTA kA RÍTÁ si, b E ÍE k ífe  

t é s í  v A q y  É lE ib izT O sÍT Á si ö s s z E q  M ilyE N  N A q y sÁ q ú  Ie- 

q y E N . A R E N d sZ E R E S  IhAVÍ M A qTA kA RÍTÁ SokRA  iq E N  j ó  

kAMATOT N yÚ jT. V ÁU sZTA N Í IeIíET a  hA V Í, A N E q y e d '  

é v e s ,  a  FéIéves é s  a z  é v e s  d í j f iz E T É s ,  íIIetve E q y Ö S S Z E - 

q ű  b E Íiz E T É s k ö z ö n .  V á I a s z t I h a t ó  a z  É R T É k k ö v E T É s, 

M E ly  lEhET Ő SÉqET biZTOSÍT A S Z o lq Á llA T Á S o k  

ÉS A d í jA k  SZÍNTENTARTÁshoZ.

A z  A r a n y F o n a I  2 0 0 0  É lE ib iz r o s ÍT Á s  1 6  é v e s  k o R T Ó l

kÖ T^ETŐ  5 - 2 5  ÉVES idŐTARTAM RA, M ElyET Ü q y fE lE ÍN k  

iqÉNyEÜHEZ MÉRTEN A jÁ N lu N k .

A iv iE N N y ib E N  b ő v E b b  í n F o r m á c í ó r a  v a n  iq É N y ü k ,  

kÉR EM , a  0 6 '- 5 0 '-9 6 5 4 " 2 5  5  s z á m o n  h ív jA N A k l 

M iN d E N  CSÜTÖRTÖkÖN 1 6 'T Ó l  1 7  Ó R Á iq  

A F A lu k Á z b A N  VÁROM Ö N Ö k E í!

LA jkÓ  JÁNOSNÉ

AB t e rü Ie t í  ÜzlETkÖTŐ

» IW « ' ••••MM

I A Nautilius pizzéria
várja kedves vendégeit 

megújult olaszos ételkínálatával:

• 31 féle pizza,

• különböző ízű spagettik, 
tortellinik, raviolik,

• Lasagne (húsos tészta),

• Chilis bab,

• Desszertek (édességek).
Nyitva tartás:

szombaton 14-04 óráig, 
vasárnap 14-21 óráig. 

Házhozszállítás: szombaton 16-23 óráig. 
Telefon: 267-011 

Jó étvágyat kíván 
a pizzéria személyzete!

I

•
I  
I  I
I IN iii.

I
• i l l H
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Görög népdal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
16 17

Ü § 18 19

20 21 22 23 24

2fi SfíSi 26 SS® 27 se 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 ||ll|S 39 40
Ifjjtl

41 Í||f(| 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51

52 53 54 55 56
/

57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 U ü 67

Vízszintes: 1. A  beküldendő szöveg első 
és második sora (zárt betűk: T, T, E, D). 16. 
Reggel fölkelő. 17. Kül ellentéte. 18. Egyik 
érzékszerve. 19. Folyadék. 20. Például röv. 21. 
Jugoszláv államfő volt. 23. Névelős játék. 24. 
Hálával emleget. 25. Magyar, osztrák, kambo
dzsai autójel. 26. Kicsinyítőképző. 27. Autó 
elejei 28. Lekvárral vagy túróval töltött főtt 
tészta. 30. Baranyai falu. 31. Névelős névelő. 
33. Római 2000. 34. Ásványi anyag. 35. NaCl. 
36. Kötőszó. 37. Természetes logaritmus jele. 
39. Perzsa eredetű női név. 41. Vanádium, 
oxigén. 42. Vízilabdacsapat. 43. A  beküldendő 
szöveg harmadik része (zárt betű: E). 48. Gésa 
egynemű betűi. 49. A  beküldendő szöveg ne
gyedik része. 50. Öreg nénike. 52. Dél-afrikai 
folyó. 54. Szintén. 55. Nyakvédő. 57. Ismer. 
58. Kosztolányi alak, utónevének kezdőbetű
jével. 60. Anonim módon. 64. Daloló szócska. 
65. Nagytestű ragadozó hüllő. 66. Gyakorol. 
67. Kecske hímje.

Függőleges: 1. Autók, teherautók. 2. Az 
Operaház tervezője (Miklós). 3. Kis patak. 4. 
Szóösszetételek előtagjaként jelentése: között, 
túl. 5. Becézett Ádám. 6. Keresd a... 7. Szibé
riai folyó. 8. Főzeléknövény. 9. Rangjelző. 10. 
Napszak. 11. Virágot letépő. 12. Rövid férfika
bát. 13. ... Laké and Palmer: híres zenekar. 14. 
Mennyiségi egység. 15. A Fáklyaláng írója. 22. 
Orosz folyó. 23. Arany vegyjele. 24. hamis. 25. 
Füllel érzékelhető. 27. ...sav: növényi, állati 
fehérjék építőanyaga. 29. ...ipso: persze. 32. 
Lábunkra húzzuk. 33. Vacsorára, ebédre szíve
sen vendégül lát. 34. Gabonát, füvet vágó. 38. 
Gyorsan nő a gyermek. 39. Hevesi hegység - 
fordítva. 40. Kényelmes, könnyed. 41. Öv. 44. 
Mutatószó. 45. Szalagcsokor. 46. Józsuával 
csak ők ketten mehettek be az ígéret földjére. 
47. Tantál. 51. Nóta egyneműi. 53. Páratlan 
azsúr! 56. Hallószerv. 59. Kiütés jele a boksz
ban. 61. Létezik. 62. Trícium, foszfor. 63. Ná
polyi szelet!

Gonda József
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Új táühő szolga (ta tónk: Prometheus

Algyőn 120 lakást fűz egymáshoz a távfűtő 
rendszer. A forró nyár kellős közepén új távfű
tést szolgáltató céget kell megismerniük az al
győieknek. A Szegedi Távhőszolgáltató Kft. jú 
nius 30. után nem szolgáltathat Algyőn sem 
például meleg vizet, mivel a szegedi közgyűlés 
úgy döntött, e cégét privatizálja. Az algyői ön- 
kormányzat megkapta a távhő vagyont, azaz a 
Bartók Béla utcai fűtőművet, vagyis kazánhá
zat és a gépészeti berendezéseket, illetve a 
panelházak ellátását szolgáló távfűtővezeték
rendszert és a társasházakban kialakított hő
központokat. Ezentúl az algyői önkormányzat 

feladata, hogy gondoskodjon a távhőszolgálta
tásról. A váratlan helyzet és az idő rövidsége 
miatt pályázat kiírására nem volt mód, ezért az 
algyői önkormányzat a távhőszolgáltatásban te
vékenykedő cégek közül az egyik legismerteb
bet, a Prometheus Kft.-t kérte fö l ajánlattételre, 
s ennek alapján bízta meg július 1-jétől, át
meneti időre, pontosabban egy esztendőre az 
algyői rendszer üzemeltetésével.

A Prometheus vállalta, hogy Algyőn zavartalan 
lesz a melegvíz szolgáltatás, s elvégzi a téli fű
tésszezon indulásáig szükséges karbantartási 
munkákat. E cég szakemberei is megállapították, 
hogy a régióban az egyik legkorszerűbb és legjobb 
állapotú távfűtő rendszer az algyői.

Az új szolgáltatóval önkormányzatunk megál
lapodott, hogy a jelenlegi szegedi árakat alkalmaz
za Algyőn is, azaz az egységár: 1654 forint/GJ, s 
az elkövetkező 12 hónapban csak abban az esetben 
emeli a szolgáltatás díját, ha a gáznak vagy az 
elektromos áramnak nő az ára.

Hadüzenet a parlagfűnek

Napjaink népbetegségévé lesz az allergia. Em
bertársaink közül nagyon sokan szenvednek a vi
rágpollenek, különösen a parlagfű okozta allergiá
tól. Ezért kell hadat üzennünk a parlagfűnek — 
Algyőn is.

A falut nap mint nap járva a közterület-fel
ügyelő, Kónya Ferenc azt tapasztalja, hogy a házak 
előtt, a művelt kertek és földek szélén elszaporo
dott a parlagfű. Jelzése alapján az önkormányzat 
illetékes közhasznú társasága elkezdte a parlagfű 
irtását — a közterületen. A teljes siker érdekében 
arra hívja föl az önkormányzat Algyő polgárait, 
hogy saját portájukon kaszáláskor, fűnyíráskor 
mindenki irtsa ki a parlagfüvet! A haszontalan 
növény, a parlagfű azonosításában — ha szüksé
ges — kérjék a közterület-felügyelő segítségét!

LoVasnap

Harmadik alkalommal rendezi meg Algyőn a lo
vasnapot az algyői önkormányzat és a Gazdakör júli
us 17-én (szombat) 9 órától.

A verseny két ugrószámból és két fogathajtó 
számból áll, de lesz fuvaros verseny, lovasjáték, s 
az erős embereknek szkander bajnokság.

Díjugratással kezdődik a rendezvény: kezdő lova
sok és lovak részére, 100 centiméteren. A díjugratás 
pontgyűjtő versennyel 10 óra 30 perctől lesz, Joker 
ugrás 130 centiméteren. A lovasjáték, a fuvaros ver
seny és a szkanderezés 12-kor kezdődik. Ebéd után, 
13 óra 30 pertől indul a kettes fogat akadályhajtás, 
bóják között; 15 órától pedig a kettes fogathajtás, 16 
akadályon. Belépődíj most sem lesz.

Az éhet és a szomjat a lovaspálya mellett 
fölállított sátorban orvosolni lehet. (A gazdakör a 
lóversenyt megelőző napon, július 16-án 9 órától 
várja azokat, akik szívesen segítenek a pálya fölál
lításában.) J. I.

fogadóórák

A polgármester minden héten szerdán 10-17 
óra között, az alpolgármester minden páratlan 
héten szerdán 14-17 óra között tart fogadóórát a 
Községházán (Kastélykert u. 40.).

Az algyői önkormányzati képviselők szerdán
ként 14-17 óra között a Polgármesteri Hivatalban 
(Kastélykert ü. 40.) állnak a választópolgárok ren
delkezésére. Beck Gábor és Herczeg József Július
14-én; Molnárné Vida Zsuzsanna és Borbély János
21-én; dr. Gubacsi Enikő és Beke Tamás 28-án 
tart fogadóórát.

Augusztus: szabadság

A nyár végén, augusztusban Algyő Község Ön- 
kormányzati Képviselő-testülete szabadságon tartóz
kodik, a képviselők nem üléseznek és nem tartanak 
fogadóórát. Ellenben az ügyfélfogadás változatlan a 
Községházán (Kastélykert u. 40.). A könyvtár augusz
tus 9-től 20-ig zárva lesz. Nyitás: augusztus 23-án, 9 
órakor. A Faluház augusztus 2. és 21. között ügyeleti 
rendszerben, 11-től 18 óráig lesz nyitva (a díjfizetés 
zavartalanul működik.)

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta kétszer 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Janek Erzsébet, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
Szűcsné Kolonlcs Erika, Zomborl Móni 

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 
Készült: a GOLDPRINT Kft. nyomdájában, 1000 példányban.

JÚLIUS


