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Hústfét

Már kék selyembe pompázik az égbolt, 
tócsákba fürdenek alant a fák, 
a földön itt-ott van csak már fehér folt, 
a légen édes szellő szárnyal át

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

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

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

A hagyomány
„A húsvét előtti böjt régen szigorú böjtnek 
számított. Ma néhány családban meg
tartják. A többi helyen sem hivalkodnak, de 
megeszik a hal mellett a tyúkhúst is. Aki 
kihívóan, szinte szemtelenül mulat, 
dorbézol, azt az algyői hagyomány tisztelő 
nép megveti.
Húsvétra sok helyen fő a sonka, a kolbász, 
a tojás. Hozzá Algyőn is üres kalácsot süt a 
háziasszony. Hogy ezeket az étkeket -  a 
tápai hagyomány okhoz hasonlóan -  valaha 
a templomban megszenteltették volna, arra 
senki se emlékszik.”

(Juhász Antal Algyő és népe, 1987)

Meqhiüó: fatunap fok)
Április  26. (szerda):
17 óra: A FALUNAP RENDEZVÉNY-
SOROZATÁNAK MEGNYITÓJA, KÉZMŰVES 
KIÁLLÍTÁS, DÍJKIOSZTÁS.
18 óra: IRODALMI KÁVÉHÁZ 
Április  28. (péntek):
20 óra: PÉNTEK ESTI LÁZ, Zenél az 
Evergreen (divatbemutató).
Április  29. (szom bat):
10 óra: GULYÁSFŐZŐ VERSENY
(felnőtteknek), KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
(gyerekeknek).
13 óra: CSALÁDVETÉLKEDŐ.
15 óra: KUTYÁS BEMUTATÓ.
16 óra: MAGYARNÓTA.
19 óra: HELTAI JENŐ: A NÉMA LEVENTE 
(Rendezte: Bács Ferenc)

♦21 óra: HEGEDŰS EGYÜTTES (ír népzene, 
táncház)
Április  30. (vasárnap):
10 óra: PAP RITA énekel a gyerekeknek, 
ERŐS EMBEREK VETÉLKEDŐ 
13 óra: KULTÚRÁVAL A NYUGAT
KAPUJÁBAN
16 óra: AYALA (valódi pódiumművész, a 
Mikroszkóp színpad kabaréjából).
17 óra: UNITED EGYÜTTES
18 óra: AKROPOLISZ SHOW
19 óra: SASI TESHOW (SASVÁRI SÁNDOR 
és SASVÁRI ANNAMÁRIA.
21 óra: SZTÁRVENDÉGÜNK: VARGA
MIKLÓS
22 óra: DISCO 
M ájus 1. (vasárnap):
MAJÁLIS ÉS SPORTÖLTÖZŐ ÁTADÁS A 
FUTBALLPÁLYÁn ’ f OCI MECCSEK
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Az ünnep: hústfét
Az ünnep olyan különleges időszak, amikor a 
közösség a megszokottól, a hétköznapoktól 
eltérő módon viselkedik, hagyományosan 
megszabott előírásokat és tilalmakat tart be. Az 
ünnepeket, különösen a nagy egyházi 
ünnepeket munkatilalom, templomlátogatás, 
meghatározott ételek fogyasztása, megszabott 
viselet jellemezte.
A szokások és hiedelmek számos ősi elemet 
tartalmaznak. A teljesség igénye nélkül, íme 
néhány, mely kapcsolódik a húsvéti 
ünnepkörhöz. A víz tisztító, gyógyító és 
termékenységvarázsló erejébe vetett hit az 
alapja a húsvéti locsolásnak. A tűznek tisztító, 
gonoszűző szerepe volt a népszokásokban, pl. a 
virágvasárnapi kiszebáb elégetésekor, szentelt 
gyertyát gyújtanak pl. húsvétkor is. A gyertya 
az örök életet és Jézust jelképezi, aki elhozta a 
megváltás fényét. A fa, faág, vessző az életet, a 
termékenységet, a természet megújulását 
jelképezi.
Az ételek közül a tojás az újjászületés, 
termékenység, a keresztény vallásban a feltá
madás szimbóluma. A kenyér az életet, bőséget, 
jólétet, a keresztény vallásban Krisztus testét 
jelenti. A bárány ősi áldozati állat, mely a szüle
tést, az újrakezdést szimbolizálja.
A húsvét mozgó ünnep. Kr. u. 325-ben hozták a 
niceai zsinaton azt a döntést, hogy az ünnep 
mindenkor vasárnapra essék, mégpedig a 
tavaszi napéjegyenlőséget követő, első holdtölte 
utáni vasárnapra.
A húsvéti ünnepkör a negyvennapos böjt első 
napjával, a hamvazószerdával veszi kezdetét. 
Ezen a napon az előző évi szentelt barka 
hamujával a pap megkeni a hívők homlokát. Ez 
emlékeztet arra, hogy porból lettünk és porrá 
leszünk.
A nagyhét virágvasámappal kezdődik, ezen a 
napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, és hívei 
pálmaágakkal köszöntötték.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja. 
Nagycsütörtököt a mély fájdalmas gyász követi. 
A templomok hangjai elnémulnak, a hagyomány 
szerint Rómába mennek, hogy a pápát lássák. 
Nagypéntek, Jézus kereszthalála gyászünnep. A 
hívők a Kálvária-dombra vonulnak,
megismételve Jézus útját.
Nagyszombaton este újra megszólalnak a 
harangok.
Húsvét vasárnapja örömünnep, a feltámadás 
jegyében zajlik. A gyerekek ajándékot kapnak. 
Húsvét hétfője a játék és a vidámság napja. A 
szokásos locsolkodásnak népi és keresztény 
hagyományai is vannak.

A község. írott emtéke: 1138
Az államalapítás ezredik évfordulóján, 2000-ben 
visszapillantunk településünk történetére. 
Lapunk januári számában a községi kultúra 
száz évét foglaltuk össze, februárban a 
toronyóra állt érdeklődésünk középpontjában, 
márciusban pedig az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc helyi eseményeit leltároztuk. 
Most Algyő alapítására és első lakóira 
emlékezünk.
Juhász Antal Algyő és népe című, 1987-ben 
megjelent könyvében úja le, mi az, ami tudható 
községünk múltjáról.
A honfoglaló magyarság 10. századi temetőjét 
Kürti Béla tárta föl 1973-76 között a falu 
határában. A dömösi prépostság adománylevele 
szerint 1138-ban Győ faluban (villa Geu) 62 
szolga, megbízható becslés szerint körülbelül 
250 lakos élt.
A törökök 1548-ban 33, 1570-71-ben 72
adófizető jobbágyot írtak össze Algyőn. Az 1670- 
es defterben 27 adófizető jobbágyot vettek 
számba. Tehát a falu népessége -  ugyan 
megfogyatkozott és nagyrészt kicserélődött -  
átvészelte a török hódoltságot. Megélhetését 
állattenyésztésből, elsősorban juhtartásból, a 
szántóföldek műveléséből és halászatból 
teremtette elő.
A török után Algyő a királyi kincstár tulajdona. 
1733-ban Mindszent községgel és a szomszédos 
pusztákkal (Dóc, Fark, Serkéd, Sövényháza, 
Pusztaszer) gróf Erdődy György, majd 1803-ban 
a génuai Pallavicini család birtokába került. Az 
uradalmi tiszttartó a református jobbágyokat, 
lelkészüket és tanítójukat elűzte a faluból: 
1751-ben 36 református család költözött át 
Hódmezővásárhelyre. Helyükre Szeged környéki 
katolikusokat telepítettek.
1784-ben Algyő területén 443 házban 470 
család és 2345 főnyi népesség élt. A községi 
összeírásban szerepelt Fark, Dóc, Serkéd, 
Sövényháza puszták dohánykertész lakossága 
is. A község 1786. évi földadókönyvéből 
ismeretes, hogy 34 jobbágynak volt határbeli 
szántóföldjén "szállási épülete". A jobbágyok 
szántói egy tagban voltak kimérve (1828). Bél 
Mátyás tudósít (1731) az uradalomhoz tartozó 
Anyáson és Dóc pusztán létesült majorokról. A 
19. századtól a Pallavicini család a mindszent- 
algyői uradalom egész területén bevezette a 
majorsági gazdálkodást.

Kiállítás
József Attila születésének 95. évfordulója 
alkalmából a költő életútját április 10-22. között 
kiállítás mutatja be a községi könyvtárban.



Terítéken: a csatornázás
Algyő Község Képviselö-testülete március 24-én 
dr. Piri József polgármester vezetésével 
ülésezett.
A képviselők áttekintették a vasúti közlekedés 
jelenét és jövőjét, az algyői közutak állapotát -  
tájékoztatta lapunkat Kiss Andrásné jegyző. A 
lakáshoz jutásról szóló 15/1999. (VIII.9.) számú 
rendeletét módosította a testület. 
Hasonlóképpen korrigálásra szorult a 2000. évi 
költségvetés.
A csatornabekötések támogatásáról rendeletet 
alkotott a képviselő-testület. A március 24-ig 
benyújtott kérelmekre a korábbi szabály érvé
nyes. Az új rendelet alapján az önkormányzat 
hozzáj árulásán alt feltétele, hogy a csatorna- 
bekötés a hivatal „lebonyolításában” valósuljon 
meg. Az önkormányzati hozzájárulás a bruttó 
50.000 forint feletti összegre vonatkozik. Ily 
módon a támogatás összhangban lesz azoknak 
az algyőieknek a fizetési kötelezettségeivel, 
akiknél még nincs kiépítve a csatornahálózat.
Az algyői képviselő-testület véleményezte 
Csongrád megye középtávú szociálpolitikai 
programját. A képviselők tájékozódtak az 
ezeréves magyar államiság megünneplésével 
kapcsolatos elképzelésekről is.

Újjászületik: a templomára
A Szent Anna Római Katolikus templom 
toronyórájának felújítása és a toronybelső 
helyreállítása elkezdődött. A restaurálás költsé
geinek fedezéséhez hozzájárult az önkor
mányzat, támogatásra számítunk a millenniumi 
emlékbizottságtól és a műemlék-felügyelőségtől. 
A lakosság és a vállalkozások is felajánlhatják 
anyagi támogatásukat, de munkával is hozzá
járulhatnak a templom toronyórájának újjá
születéséhez. Az adományokat az algyői ta
karék szövetkezetnél vezetett Algyő Egyház- 
község 56300035-15300155 számú számlára 
lehet befizetni. Az óra helyreállítására befizetett 
pénz felhasználása elkülönítve, szigorú ellenőr
zés mellett történik. Az adományokról az egy
házközség igazolást ad, támogatás összegét az 
adományozó az adóalapjából levonhatja.

GYEVIÉP Kht.

Ünnepek
Az algyői iskola diákjai a Nyugdíjas Klub 
felkérésére nőnapi köszöntőt tartottak a 
Faluházban. A nemzeti ünnepen, március 15-én 
az iskola tanulói és pedagógusai a faluval együtt 
emlékeztek az Országzászlónál. E jeles napon 
első osztályosaink millenniumi emlékkönyvet 
vettek át miniszterelnökünk aláírásával.

Merénylet
A közelmúltban felhívtam a lakosságot március 
15. méltó megünneplésére. Ki-ki saját belátása 
szerint ünnepelt. Öröm volt nézni a sok 
„apróságot", ahogy virággal, kis zászlóval a 
kezében megjelent az emlékműnél és elhelyezte 
ott a megemlékezés jelét.
A természet sajnos nem volt kegyes az 
ünneplőkhöz. A szél egész nap fújt, lobogtatva a 
középületekre, házakra kitűzött zászlókat. A 
nemzetiszínű, lobogók jelezték: más ez a nap, 
mint a többi.
Ünnep volt. A délután mindenkinek többnyire 
pihenéssel, kikapcsolódással telt. Eljött az este, 
amikor néhány algyői polgártársunk, nem bírván 
magával, elindult, hogy begyűjtse azt, ami 
nekünk, a többségnek az ünnep jelképe: a 
zászlóinkat. Bemásztak az iskolába, s a könyv
tár elöl is ellopták a nemzetiszínü zászlót. Talán 
így akarták bizonyítani „bátorságukat”? Vajon 
hogyan magyarázták meg otthon gyalázatos 
tettüket? Mit mondtak szüleiknek (vagy éppen 
gyermekeiknek), hozzátartozóiknak a lobogók 
eredetétéről? Hogyan számolnak el önmagukkal? 
Érthetetlen, hogy miért nem lehet itt, a 
községben -  hasonlóan más településekhez -  
virág az oszlopokon, facsemete az utcán?! A 
virágokat letépték és a tartót leverték; a 
facsemetét derékba törték, aztán a helyére 
telepítettet is.
Miért nem fegyelmez a közösség? Vagy senki 
nem lát semmit?
Hiszem, a falu lakóinak többsége szereti a 
szépet és megóvni értékeinket! Remélem, az 
önkormányzat erőfeszítései előbb-utóbb 
követőkre találnak!

Kiss Andrásné
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Óvodai behatás
A 2000-2001. nevelési évre április 10-én 
(hétfőn) és április 11-én (kedden) 8-17 óra 
között lehet beíratni az óvodába készülő 
gyerekeket. Az óvodai beíratáshoz szükséges 
okmányok: a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata, orvosi igazolás a gyermek érettségéről, 
az egyik szülő személyi igazolványa, a gyermek 
oltási kiskönyve, a szülők munkaviszonyáról 
igazolás,

Alapítványi hál
A Boldog Gyermekkor Alapítvány kuratóriuma 
ismét megrendezte az Ovi bálát. A március 11 -i, 
báli napra a gyermekek és a felnőttek nagy 
izgalommal ' készültek. Minden várakozást 
fölülmúlt a bál sikere.
A Kolonics Erika által betanított óvodások 
Mambó tánca és az óvó nénik által koreografált 
matróz tánc a közönség körében igazi sikert 
aratott. Az óvodások vastaps kíséretében, 
mosolyogva táncolták végig műsorszámaikat. 
Zsurkán Zsanett és Muhari Tamás ének számai 
szintén elnyerték a közönség tetszését. A 
Radnóti gimnázium három diákja (Vitéz Katalin, 
a Szőnyi testvérpár) bemutatója is emelte az est 
színvonalát. A PI-PA DUÓ vidám báli hangulatot 
varázsolt.
Ezúton köszönik a szülők, az alapítvány 
kuratóriuma és az óvónők a bál fővédnökének, 
dr. Piri József polgármester úrnak az óvoda 
részére fölajánlott televízió készüléket, amely a 
gyerekek örömére bővítette az óvoda eszköz- 
készletét! Az óvónők köszönetüket fejezik ki a 
szervezésből is részt vállaló kuratóriumi tagok 
nalc (Süli Istvánné, Kovács Istvánná, Gálné Nagy 
Ildikó, Gonda Andrásné, Héjjá Sándomé, 
Boldizsár Gábomé, Molnár Attiláné, Pap 
Lászlóné) és az őket segítő valamennyi 
szülőnek. Végül, de nem utolsó sorban köszönet 
illeti az óvoda minden dolgozóját a segítőkész 
közreműködésért., mert hozzájárultak a nap 
sikeréhez!

Nyitott óvodai nap
Nyitott nap lesz a Süni csoportban április 7-én 
(pénteken) délelőtt, a Margaréta csoportban 
április 12-én (szerdán) délelőtt. A Kacsa 
csoportban április 7-én (pénteken) 16-18 óra 
között a szülők és a gyermekek közösen 
készíthetik el a húsvéti dekorációt.

Tavaszi szünet
A tavaszi szünetben -  április 17-25. között -  a 
Szivárvány Óvodában gyermekfelügyeletet 
biztosítanak.

A bál támogatói
Az Ovi bál támogatója volt: Algyő Község 
Önkormányzata, a Goboker Kft., a Nad-In 
Nádbútor Kereskedés, a Novotron Számítás- 
technikai Kft. -  Kónya Gábor, a Netti ABC -  
Tihanyi Ernő, az óvoda alkalmazottai, a Szűcs 
Bt. -  Komáromi Miklós, a SZÜD Kft. -  Balogh 
István, a Téglás utcai ajándékbolt -  Pál 
Sándomé, a Téglás utcai virágüzlet -  Molnár 
Balázsné, a Prímagáz Rt., a Búvár utcai 
virágüzlet -  Szászi Gyuláné, a Maiy-Mary 
Üz.let.ház, a Pagoda ABC, a Napfény ABC, a 
Gyevi Kocsma -  Árnyas Rózsa, a Mini ABC -  
Pálócz Imre, Szalmáné Simon Éva.
A vendéglátáshoz hozzájárult: Árnyas Rózsa, 
Balogh István, Baranyi Sándomé, Boldizsár 
Attiláné, Dénes Istvánné, Gonda Andrásné, 
Fábián Pálné, Gombos Emese, Györfi Mariann, 
Harkai József, Hegyes Lászlóné, Hrabovszky 
Vanda, Jani Zoltánné, Kiss Mihályné, Lengyel 
Györgyné, Mesterháziné Szűcs Anita, Pappné 
Kertész Mónika, Papp Vilmos, Ráczné Kéri Mária, 
Rácz Kristóf, Római Gábomé, Sebők Betti, Suti 
Istvánné, Szalay-Hetényi Imréné, Varga 
Sándomé, Vinczéné Nagy Erzsébet, Vincze 
Ferencné.
Tombolatárgyat adományozott: Bakos Dezsöné, 
Bakos Lilla szülei, Bálint Imréné, Belovainé 
Bakos Erika, Belovai Mihályné, Benyák 
Istvánné, Békési Tibomé, Bíró Márk szülei, 
Boldizsár Attiláné, Boldizsár Gábomé, Gonda 
Andrásné, Gonda András, dr. Gubacsi Béláné, 
dr. Gonda János, Gálné Nagy Ildikó, Hegyes 
Lászlóné, Hegyi Bernadett szülei, Hrabovszky 
Vanda, Héjjá Roland szülei, Herczeg József, Jani 
Zoltán, Jani András, Kotogán Nikolett szülei, 
Kovács Ferencné, Legény Annamária, Lédeczi 
László, Makai Ferencné, Mesterházyné Szűcs 
Anita, Molnár Dávid szülei, Németh Gábomé, 
Papp Vilmos szülei, Podonyi Károlyné, Portörő 
Lászlóné, a Pillangó csoportba járó gyerekek 
szülei, Rakonczai Fanni szülei, Római Gábomé, 
Sebők Betti szülei, Solymosy Mercédesz szülei, 
Süli Brigitta szülei, Süli Istvánné, Suti Istvánné, 
Szűcs Lászlóné, Tóth Hajnalka, Tóth József, Tóth 
Zsolt, Török Zoltánné, Vajna Andrásné, Vincze 
Ferenc.

díjfizetés
A havi óvodai díjat május 4-én (csütörtökön) 7-
17 óra között fizethetik be a szülők.

Kutyák és kommandósok
A Csongrád Megyei Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztálya április 12-én (szerdán) 
bemutatókat tart az algyői diákoknak.
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(Jött egyszer egy farsang
Vidám hangulatú farsang részesei voltak az 
alsós tanulók február 18-án. Sok érdekes 
jelmezben gyönyörködhettek a versenyzők és a 
vendégek. A zsűri osztályonként értékelte és 
jutalmazta a jelmezeket. A délután játékos 
vetélkedőkkel, tánccal folytatódott.
A felsősök részére március 17-én rendeztek 
farsangi iskolai bulit.
Február 25-én a Faluházban a Dinamix 
farsangi vetélkedőjén vettek részt a 2-8. 
osztályosok. A mókás délután győztesei: 4,a, 
3.a, 2.b; illetve 7.b, 8.a, 6,b. A mókázásnak a 
felnőttek is részesei lehettek.

Hogyan tanuljunk)
A tanulási technikákról tartott március 9-én 
foglalkozást és adott jó tanácsokat minden 
évfolyamon Juhász Jenő, a Humán Reform 
Karitatív Egyesület munkatársa.

Német újságíró az iskolában •

A hamburgi " Frauenbild " című újság riportere 
látogatott el március 14-én iskolánkba és 
érdeklődött a ciánszennyeződésről. Az újság
írónő kíváncsi volt a gyerekek véleményére, 
hogyan érinti őket a tiszai katasztrófa. A 
ciánszennyeződés mellett tájékozódott az itt 
folyó oktató-nevelő munkáról és a környezeti 
nevelésről, melynek híre hozzájuk is eljutott. A 
riport befejezése után a lap fotósa lefényképezte 
a témához kapcsolódó gyerekrajzokat, plaká
tokat és megtekintette a Tiszát.

A Víz Világnapjától a Föld napjáig
Hagyományaikhoz híven ebben az évben is 
megrendezi az algyői iskola a Víz világnapjától a 
Föld napjáig tartó rendezvénysorozatát. Az alsó 
és felső tagozatos tanulóknak szóló program 
március 22-én kezdődött. Az egyhónapos 
rendezvény során előzetes feladatokat kapnak a 
tanulók: buszmegállók takarítása; idős emberek 
segítése; rajz, makett készítése a víz és környe
zete témában; a leggondozottabb udvar -  tabló 
összeállítása. Az elkészített munkákból kiállítást 
rendeznek a Sárga iskolában. Délutánonként 
előadások, túrák, üzemlátogatás, madarászat 
tarkítja a programot. Április 14-én (pénteken) 
reggel fórumot szerveznek a Faluházban, 
melynek vendégei : dr. Piri József polgármester, 
dr. Hosuay György főiskolai adjunktus és 
Belouai János halász. A beszélgetést követő 
vetélkedőkön a tanulók az eddig megszerzett 
pontjaikat szaporíthatják. A tét: a tanulmányi 
kirándulás költségeinek csökkentése.

Április az iskolában
Április 3-tól új órarend lép életbe.
3-7. : Erdei iskola az 5. osztályosoknak a 
Bakonyban.
6.: N.A.P. futás 1-8. évfolyamnak.
11.: 10 órától alsós szavalóverseny a községi 
könyvtár szervezésében, 15 órától Zenés ösz- 
szeállítás a Faluházban.
12.: „Egy nap az iskoláért” - rendőrségi
bemutató, 13 órától: Homokháti kistérségi
matematika verseny Mórahalmon, 1.4 óra 30 
perctől felsős szavalóverseny a községi könyvtár 
szervezésében.
14. Föld napja -  Fórum, vetélkedő. Tanítás 
nélküli nap.
17-25. : Tavaszi szünet: a szünet előtti utolsó 
tanítási nap: 14. (péntek); a szünet utáni első 
tanítási nap: 26., (szerda).

Ahány nyelv, annyi ember
Az algyőiek is jelentkeztek az Oxford University 
Press iskolasegítő programjára, melynek 
keretében a kiadó a nyelvtanítást könyv
csomaggal illetve egyéb segédeszközökkel 
kívánja támogatni.
Az Oxford University Press országos fölhívására, 
Millennium Time Capsule címmel angol nyelvi 
pályázatot küldött az algyői iskola.
A Tisza szennyezettségéről, a felmerült 
környezetvédelmi problémákról pedig a diákok 
és a tanárok kiállítási anyagot készítettek , amit 
elküldtek Hebertsfeldenbe, a német testvér- 
városba, az ottani kiállítás megrendezéséhez.

, fa ""/p/i" í"í -'
á p a m  m m

' ü é f i t ó s é í t a U R M  kamatmentes részletrt^
a * >s+ _ < i±- „ í-á/í-- _ \ í ' •• '

1Ö, illetve 20%-óS kedvezményt
' .............. 2000 , m  Q é té iü m n

.részleteiről és 3 "póntm
/

W0MM&

ÁPRILIS



Vendégségben Sándorfattfán
Immáron hagyománnyá vált a szomszédos 
falvak között, hogy elmennek egymáshoz, hogy 
egy kis műsorral bemutatkozzanak. Mi, algyőiek 
tavaly Pusztamérgest ismertük meg, idén pedig 
Sándorfalvát -  és fordítva.
A sándorfálviak színvonalas bemutatkozása 
után kétségbeesett készülődés vette kezdetét 
Algyőn. Úgy éreztük, hogy mi nem tudunk 
összeállítani egy egész estét betöltő műsort. De 
hála az ügyes szervezőgárdának, mégis sikerült 
kirukkolnunk!
Itt fejezzük ki köszönetünket azoknak, akik e 
munkából oroszlánrészt vállaltak: elsősorban a 
Faluház vezetőjének, munkatársainak, valamint 
a pedagógusoknak, óvónőknek és szülőknek, 
mert áldozatkész munkával készítették fö l a 
szereplőket.
Kitett magáért a falu apraja-nagyja -  nem kellett 
szégyenkeznünk!
Az algyőiek műsorában szerepeltek anyukák, 
apukák, ovisok és iskolások, amatőrök és profik, 
sőt: még három önkormányzati képviselő is. A 
pici gyerek szerepeltetése biztos siker, ő k  mindig 
megdobogtatják a szívünket, jó  kedvre hangolják 
a közönséget. Édesek, ha koncentrálnak, de 
akkor is, ha elrontanak valamit, vagy igazgatják 
egymást a színpadon. Bennük nem lehet 
csalódni! Az amatőrök bemutatkozása, például a 
majorette táncot produkáló apukák, s a förge- 
teges kánkánt előadó anyukák, szintén dicsé
retet érdemelnek. Ha belegondolunk, hogy 
munka, család és gyermek mellett milyen nagy 
feladat lehetett a próbákra járni, a ruhákat 
előteremteni, az ezzel já ró minden gondot 
fölvállalni! Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, 
hogy sok szépet és j ó t , nagy élményt is nyújtott 
megfelelni e kihívásnak.
A legnagyobb tapsot talán a jókedvű paródia 
kapta, melyet a Dinamix fiataljai adtak elő. A 
profik sorában ki kell emelni -  a szavazatok 
alapján is legjobbnak bizonyult -  énekes párt, 
akik régi Zorán és Koncz Zsuzsa számokat adtak 
elő. A színpadon a legtöbb időt a Hagyomány- 
őrző együttes töltötte. Az együttes nagy tetszést 
kiváltó műsora jelezte: a közönség igényli a 
népzenét, a néptáncot, a népszokások felele
venítését. És végül, de nem utolsó sorban a 
divatbemutató már profinak számító modelljei 
zárták a sort.
Összességében úgy érezzük, hogy mindenki (a 
szereplők és a közönség egyaránt) jó l 
szórakozott. Megmérettünk! Leszűrtük a jó  és a 
rossz tapasztalatokat, s ez irányt mutat az 
egyesületeknek további munkájukhoz.

Gyeviek
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Iskolai sikerek
A különböző tanulmányi versenyeken legutóbb 
is eredményesen szerepelt az Algyői Általános 
Iskola.
A 7-8. osztályosoknak a Béke utcai Általános 
Iskola rendezett történelmi vetélkedőt, melyen 
Braun Róbert (7.a osztály) -  30 résztvevő közül -  
a 10. helyen végezett; felkészítő tanára Nagyné 
Szabó Andrea.
A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei 
fordulóját február 25-én rendezték, melyre az 
algyői diákok közül 31 jelentkezett. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott: a 464 3. osztályos 
versenyző közül Bakos Gabriella a 77., Süli 
Norbert a 117. helyen végzett. A 4. osztályosok 
kategóriájában a megmérettetést vállaló 444 
versenyző közül Godó Zita a 100., Malustyik 
Adám a 138. helyezett lett. Az összesen 386 5. 
osztályos matekos között Kerekes Brigitta 78. 
helyezést nyert. A többi algyői diák nem került 
be a versenyzők csapatának első harmadába, de 
jó néhányan végeztek a középmezőnyben is. Az 
ifjú matematikusok felkészítő tanárai: Ördöghné 
Pungor Erzsébet, Szebeni Lászlóné, Tóthné 
Molnár Ágota, Almásiné Császár Piroska.
A  hagyományokhoz híven idén is megrendezték 
az iskolai versmondó versenyt. Az 
eredmények: az 1-2. osztályosok között az első 
három legjobb versmondó: Bajusz Kata (l.a, 
felkészítő tanár: Szábóné Kálmán Mária),
Szilágyi P. Csenge (2.b, tanára: Kériné Bódi 
Judit}, Budaházi Beatrix (2.a, felkészítője: Kiss 
Ferencné tanár), a különdíjasok: Kovács Anett 
(2.b), Papp Márton (l.b). A 3-4. osztályosok 
versmondó versenyének nyertesei: I. Szalma 
Eszter (4.a, tanára: Szebeni Lászlóné), II. Pósa 
Erika (3,b felkészítője: Ördöghné Pungor
Erzsébet), III. Rózsa Bettina (4.b, tanára: Tóthné 
Molnár Ágota), különdíjas: Bús Renáta (3.a), 
Bakos Gabriella és Elekes Klaudia (3.b); Nacsa 
Izabella, Tóth Orsolya, Molnár Letícia (4.a). A 
városi versenyen az iskolát korcsoportonként az 
első két helyezett képviseli.
A megyei szavalóversenyen Szilágyi P. Csenge 
(2.b) indulhatott, aki a városi versenyén 4. 
helyezést ért el.
A Kazinczy versenyen az algyői iskolát Tóth 
Orsolya (4.a) és Rózsa Bettina (4.b) osztályos 
tanuló képviselte Hódmezővásárhelyen.
Az Algyői Általános Iskolában az április 28-án 
(pénteken) iskolai szavalóverseny lesz, melyen 
kötelező és szabadon választható versekkel 
mérhetik össze előadókészségüket az 5-8. 
osztályosok. Az iskola tanítványai 22-én a Pro 
Musica szervezésében a Tisza-parti Általános 
Iskolában hangszerversenyen vesznek részt .



Az Algyői Sport Kör falu-és sportnapi tervezett 
labdarúgó programja

2000. április 29.-én /szombaton/

Algyő-Domaszék 9.00 serdülő bajnoki 
Algyő-Pázsit SE 10.30 megye IILbajnoki 
A Igyő-Makó 15.00 NB.III. ifi bajnoki
Algyő-Makó 17.00 N B .III felnőtt bajnoki

2000.máis l.-én/hétfőn/

Polgármesteri hivatal/vegyes/-AIgyő 10.00 OB.II. női barátságos mérkőzés 
Kövér-Sovány 10.45 öregfiúk barátságos mérkőzés

12.45 Megnyitó beszéd
13.00 AlgyőNB.III-Gyula NB.IL pályaavató mérkőzés
14.00 Békéscsaba-NB.I.- Csorna NB.III. pályaavató
15.00 Helyosztó a III. helyért
16.00 Békéscsaba- Szeged válogatott öregfiúk mérkőzés
17.00 Döntő mérkőzés

18.15 Eredményhirdetés



Könyvtár és fénymásoló Sportnapok
A könyvtárosok és a könyvek szeretettél várják a 
régi és új olvasókat! A községi könyvtár hétfőn, 
kedden, szerdán és pénteken délelőtt 9 óra 30 
perctől 12 óráig, délután 13-tól 18 óráig; 
csütörtökön pedig 13-tól 18 óráig tart nyitva. A 
könyvtár használata ingyenes.
A könyvtár nyitvatartási idejében fénymásolás
ra is lehetőség van. Egy A4-es oldal fénymá
solása 10 forintba kerül.

Új könyvek
A községi könyvtár új könyvei közül néhány: 
Ősmaradványok (több mint 500 ősmaradvány 
képes ismertetője), A gyógyító alvás (regeneráló 
alvás, a természet erejével), Szobanövény 
kalauz, Szárnyasok (levesek, előételek, kedvelt 
főételek, hideg finomságok, házi és 
vadszámyasok), Az élet könyve, Alfréd Adler: 
Életismeret (individuál-pszichológia), Kristó 
Gyula: Az aranybullák évszázada, Gombák -  
finoman, ízletesen elkészítve, Biokertészet, Az 
emberiség krónikája, Világörökségünk.

Alkohol a csatádban
Az alkohol a családban veszélyeztető tényező. Az 
agresszió kezelési módjait, a konfliktusok 
megoldási lehetőségeit tárja föl a felnőtteknek 
szóló előadás április 4-én (kedden), illetve 
április 18-án (kedden) 17 órától a Faluházban. 
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat a 
probléma kezelésében segítséget nyújt.

Quadriatlon toborzó
A Quadriatlon szakosztály várja a sportot 
kedvelő gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket 
április 13-án (csütörtökön) 18 órától a 
Faluházban. A sportág élvonalában versenyző 
algyői sportemberek -  Kövér Imre, Csúrí 
Szabolcs, Csamangó Péter, Várkonyi Csaba, 
Canjavec Tamás -  válaszol az érdeklődők 
kérdéseire. A szakosztály munkájáról, az eddig 
elért eredményekről, valamint az évek során 
felhalmozott élményekről. esik szó. Az 
érdeklődök listát kapnak a 2000. évi 
versenyekről (futó, triatlon, duatlon, 
quadriatlon). A bemutatkozó után szívesen 
várjuk a jelentkezőket, azokat, akik az európai 
élvonalban szeretnének versenyezni velünk.
Azok, akik nem tudnak eljönni a fenti 
időpontban a találkozóra, de érdeklődnek a 
sportág iránt, hívják a 20/955-00-39-es 
telefonszámot és bővebb tájékoztatást kapnak! 
Gyere el, érezd meg a siker ízét!

Quadriatlon csapat

Az Algyői Sport Kör a falu- és sportnapon az 
alábbi labdarúgó programokat tervezi.
Április 29-én (szombaton): 9 órától Algyő - 
Domaszék serdülő bajnoki mérkőzés, 10 óra 30 
perctől Algyő - Pázsit SE megye III. bajnoki 
meccs, 15 órától Algyő - Makó NB.III. ifi bajnoki 
mérkőzés, 17 órától Algyő - Makó NB.III. felnőtt 
bajnoki mérkőzés.
Május 1-jén (hétfőn): 10 órától Polgármesteri 
hivatal (vegyes)-Algyő OB. II. női barátságos 
mérkőzés, 10 óra 45 perctől Kövér - Sovány 
öregfiúk barátságos mérkőzés. E napon a 12 óra 
45 perckor kezdődő megnyitó beszédet 
követően, 13 órától Algyő NB.III.- Gyula NB.II. 
pályaavató mérkőzés, 13 óra 50 perctől 
Békéscsaba NB.I. -Csorna NB.III. pályaavató, 
majd műsor, 15 óra 10 perckor kezdődik a 
helyosztó a III. helyért, majd ismét műsor 
következik, 16 óra 15 perctől kezdődik a 
Békéscsaba - Szeged válogatott öregfiúk mér
kőzés, a döntő meccs 17 óra 20 perckor indul, 
az eredményhirdetés 18 óra 15 perckor 
kezdődik. Az ezt követő, 18 óra 15 perckor 
startoló műsor reggelig tart.

Milyen az étet tánc nétküt>
A miénk: a tánc világa -  szlogenünk szerint -, 
hiszen ez az életünk, a munkánk, a kikapcsoló
dásunk. Ezen belül is egyesületünk a B.E.S.T 
KSE a versenytánc (sporttánc) és a társasági 
táncok elkötelezett híve.
Míg más országokban minden generációnak van 
lehetősége a tánccal foglalkozni (sportszerűen 
vagy hobbi szinten), addig nálunk nemzedékek 
maradnak ki az alapszintű tanulásból is. Pedig 
hány olyan helyzet adódik, mikor ez a hiány a 
felszínre bukkan? Gondoljunk csak a bálokra, 
lakodalmakra, társasági összejövetelekre!
Higgye el, soha sincs késő a tanuláshoz! De az 
általános kondíciója is javul, ha rendszeresen 
gyakorol, sőt a többlet kilói ellen is küzdhet 
ezzel a mozgásformával ugyanúgy, mint egyéb 
sporttal! Célunk, hogy olyan táncokkal 
ismerkedjen meg, amiket táncos össze
jöveteleken használni tud és szeret. Ennek 
szolgálatába szeretnénk állítani több mint 20 
éves versenyzői pályafutásunk tapasztalatait, 
természetesen „civilre lefordítva”, hogy Ön is 
mondhassa velünk együtt: igen, az élet sokkal 
színesebb, elviselhetőbb tánccal, mint anélkül! 
Bátran jelentkezzen, mi is középkorúak 
vagyunk! Érdeklődjön a részletekről a Faluház 
vezetőjétől!

Lengyel Zoltán és Pálinkó Lujza,
a B.E.S.T KSE profi táncosai, tanárai



HÁZIORVOSOK
áprilisi rendelési ideje 

Április 3-7.
730 _ i 2°o óra: dr. Bálind Sándor.
1230 - 1700 óra: dr. Kálmán Antónia.
Április 10-14.
730 _ i2 00óra: dr. Kálmán Antónia.
13°° - 1730 óra: dr. Bálind Sándor 
Április 17-21.
730 - 1200 óra: dr. Bálind Sándor.
1230 - 1700 óra: dr. Kálmán Antónia.
Április 25-28.
730 _ 1200 óra: dr. Kálmán Antónia. 
1300 - 1730 óra: dr. Bálind Sándor.
DR. KÁLMÁN ANTÓNIA m ob ilte le fon  száma: 

06-30-249-57-08.
DR. BÁLIND SÁNDOR új telefonszáma: 

06-30-260-38-99.
A doktor úr örömmel tudatja, hogy sikerült 

megvásárolni 2 db fizioterápiás kezelő 
készüléket. E berendezéseket az Egészégház 
felújítása után vehetnek igénybe a betegek.

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fo g szako rvo s  

Rendel:

Hétfő\ szerda, péntek: 813 -1413 
Kedd, csütörtök: 1200- 1800 

Egészségház u. 42.Telefon: 267-202

Minden kedves betegemnek
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

kívánok!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos

Rendelő: Algyő, Bartók Bélau. 76. I. em. 5. 
Rendel:

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig. 
Telefon: 06/20/9650-997.

Fényre kötő fehér tömések.
Porcelán pótlások minden fajtája. 
Ultrahangos fogkő-eltávolítás.

MOL-utalványt elfogadok.

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje 

Beregrendelés:
Április 17-21. között

Hétfőn
Kedden
Szerdán

8-tÓl 12 óráig, 730-930
0 q*508-tól 11 óráig. 

13-tól 16 óráig, 
Csütörtökön 8-tól 10 óráig, 
Pénteken 8-tól 12 óráig.

1300-1S'
3̂0 
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Csecsem ő-tanácsadás:
csütörtök: 10 óra 30 perctől 14 óra 30 percig;, 

április 17-21. között: 930-1230

Terhes-tanácsadás:
hétfőn 12 óra 30 perctől 14 óra 30 percig. 
Rendel: dr. Kanyó Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 8 óra 30 perctől 9 óra 30 percig.

VARJUK ONT, HA SZERETNE:
> elérhető áron és jó minőségű
> szép és egyedi

ajándékozni ballagásra vagy egyéb 
alkalomra!

EGYEDI IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTENÜNK!

SZILAGYI P. IMRE
ékszerész 

Algyő, Gyevi Üzletház
Nyitva: hétfő, szerda, péntek 10-13 óra 

között; kedd és csütörtök 13-17 óra 
között.

■Házért el+ai4ási szerződést kötnék olyan idős í
nénivel vagy bácsival,, aki el fogadna  egy í

családot. dEllá+ását biztosítanánk/ /
gondoznánU. GW  lakás szükséges. <

Telefon: 06-20 -9150526. \
,A/\A.AAA/v



Algyői Hírmondó
Anyakönyvi hírek

Született: 1999. december 21-én Borza
Jánosnak és Zombori Erikának (Berek u. 25.): 
Brenda (2360 g); december 27-én Forgács 
Attilának és Bárdos Máriának (Tüzér u. 11.): 
Dániel (3300 g); 2000. január 16-án Bálint 
Lászlónak és Győrfi Mariann-nak (Bartók B. u. 
74.): Márk (3580 g); január 20-án Mérai 
Istvánnak és Kállai Anikónak (Fazekas u. 14.): 
Kitti (2590 g); január 26-án Demecs Zoltánnak 
és Zánthó Csillának (Tüzér u. 10,): Bálint (3440 
g); február 8-án Meduegy Mihálynak és Pillár 
Tündének (Bartók B. u. 78.): Zsófia (2870 g); 
február 22-én Római Gábornak és Lele 
Gabriellának (Hóvirág u. 28.): Petra (3280 g); 
február 25-én Kovács Mihálynak és Faragó 
Gyöngyinek (Aranyhíd u. 24.): Mihály (2480 g); 
március 15-én Kiss Antalnak és Bús Hónának 
(Csángó u. 5.): Roland (2960 g).
Házasságot kötött: 2000. január 17-én Szűcs 
Zoltán és Szakái Anna Mária\ február 12-én 
Mihala Tibor és Kispál Ágnes, március 22-én 
Pozsár István és Vidéki Beatrix.
Meghalt: 2000. március 9-én Losoncz Ferenc.

Kézilabda bajnokság
Április Mérkőzés Felnőtt Ifi Busz
8. Algyő - Karcag Női 1400 15-15
8. Vásárhely -Algyő Férfi 1400 12oo HOO
15. Medgyesegy-Algyő Női 15oo 16« 1215
16. Algyő - Mezőberény Férfi 17oo 15oo
22. Berettyó - A lgyő Férfi 17oo 15oo 1 100
29. Algyő - Nagyszénás Női 1400 15-15
30. Algyő - Tisza Volán Férfi 17üü 15oo
Május
6. Algyő -  Szarvas Férfi 17oo 15oo
6. Szarvas -  Algyő Női lOoo HM 7)5
(A csapatokat és a szurkolókat szállító busz a 
Faluház elöl indul a jelzett időpontban. A hazai 
mérkőzéseket a Déri szakközépiskolában 
játsszák: Kálvária tér Menhely u. felöli bejárat).

Lomtalanítási akció
Az Algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat április 15-én (szombaton) 9-12 óra 
között az edzőterembe várja azokat az 
algyőieket, akik ruhát, bútort, játékot, vagy 
egyéb, még használható tárgyakat ajánlanak föl. 
Az összegyűjtött tárgyakból, eszközökből 
segítséget nyújtanak az arra rászoruló 
családoknak, idős embereknek.

f K É Z  É s LÁ B Á P O LÁ ST, M Ö k Ő R Ö M  ÉPÍTÉST

Kézilabda AJB11. eredmények
Női:
Csorvás SK - Algyő KE 25:29 (9:14), Hely: 
Kondorosi sportcsarnok, 150 néző. Algyő: 
Pigniczki-Homai 2, Frank 5, Nagy 11 , Farkas 6, 
Dudás 3, Molnár-Sólyom, Mészáros 1, Wolcz I, 
Ulés, Bitó, Czirok, Kresák. Ifik: 18-37( 10-21 ). 
Algyő KE - Túrkeve 18-23 (11-9). Hely: Déri 
Szki. Tornaterem, 110 néző Algyő: Pigniczki- 
Homai 1, Frank 7, Nagy 3, Farkas, Dudás 1, 
Molnár-Wolcz 6, Sólyom, Ocskó, Illés, Czirok, 
Kresák, Mészáros.
Ifik: 27-28 (16-12).
Férfi :
Algyő KE - Dorozsma 20-31 (9-13) Algyö: Izsó- 
Bárkányi, Koritár, Nagy, Udvari, Bozsák, Német- 
Kakuszi, Portörő, Juhász, Búzás, Fisher, 
Canjavec.
Ifik: 26-28 (15-1 1).
Újkígyós -  Aigyő KE 30-21 (11-10). Ifik: 34-21 
(12-9).

Focimeccsek
Az NB III. alföldi csoportban érdekelt algyői 
csapat a tavaszi szezonban az alábbi 
időpontokban játszik. Április 8. (szombat) 1630 
óra: Martfű VSE - Algyő SK, 16. (vasárnap) 17 
óra: Algyö SK - Hajós FC, 23. (vasárnap) 17 óra: 
Szajol SC - Algyő SK, 29. (szombat) 17 óra: 
Algyő SK - Makó FC; május 7. (vasárnap) 17 
óra: Örkény SE - Algyö SK, 14. (vasárnap) 17 
óra: Algyö SK - Hódmezővásárhely FC.
A Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség 
verseny bizottságának sorsolása alapján az 
algyői focistáit az alábbi időpontokban 
játszanak. Április 9. (vasárnap) 1630 óra: 
Maroslele SE -  Algyö SK II., 15. (szombat) 10 
óra: Algyö SK II. - Eperjes SK, 22. (szombat) 17 
óra: Kübekháza SE - Algyö SK II., 30.
(vasárnap) 17 óra: Algyő SK II. - Pázsit SE; 
május 6. (szombat) 17 óra: Derekegyház SE - 
Algyö SK II., 14. (vasárnap) 17 óra: Algyő SK II. 
- Szegedi VSE II.

Tavasz a természetben
A szentesi Szabadidős sportklub Tavasz a 
természetben címmel amatőr képzőművészeti 
versenyt és kiállítást szervez. A versenybe 
bekapcsolódhatnak a megye más településein 
élő alkotók is kézi készítésű, legfeljebb 2 
alkotásukkal.
A felnőtt és ifjúsági kategóriában a múvek 
leadási időpontja: április 5., az általános
iskolásoknak május 3-ig, a nagycsoportos 
óvodásoknak május 24-ig. A versenyről 
információt a Faluházban adnak.

Tdéfbm 267-354  

' "  Téglás u< 14% ,

ÁPRILIS ,



PIZZÉRIA BOROZÓ ÉS SÖRÖZŐ
• PIZZAFÉLESÉGEKKEL
• TÉSZTAKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
• TÁJJELLEGŰ MINŐSÉGI BOROKKAL
• SÖRÖKKEL
• KÁVÉFÉLESÉGEKKEL

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

INGYENES PIZZA, TÉSZTA 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

MINDEN SZOMBATON 22-04 ÓRA KÖZÖTT 
DISCO.

NYITVA TARTÁS:
PÉNTEK: 14-21, SZOMBAT: 12-04 ÓRA, 

VASÁRNAP 14-21 ÓRA.

TELEFON: 267-011.

ÁPRILISI PROGRAMAJÁNLAT
Április 8.: Névnapi buli, hazai pálya -  magyar 
zenék minden mennyiségben, 230órától tortaosztás. 
Április 15.: Mystic night, martini party 1=2.
Április 22.: Húsvéti Amstel party 1=2, a ’80-as, '90- 
es évek legjobb disco zenéi, amíg a készlet tart. 
Április 29.: Pizza akció: a közepes pizza 400Ft.

Szeretettel várom kedves vendégeimet és 
leendő vendégeimet!

TÉGLÁS UTCA 86. szám alatti üzletemben. 

Bejelentkezni személyesen vagy a 
268-514-es telefonszámon lehet. i

NYITVA TARTÁS \
hétfő, kedd: 8-tól 15 óráig, 

szerda, csütörtök, péntek: 13-tól 20 óráig, (
szombat: 7-től 11 óráig. ,
Belovainé Bakos Erika \

c im u  nai:

y\ DELMAGYARORSZAG
ip i la p  h iv a ta lo s  Iw d e té s fe lv e v ’ő  h e ly e :  

K k t . /  ;A lg y ő , K a s té ly k é n t  u. ' 16 ,
( v o l t  m ű v e l ő d é s i  l \ á s ) ,

k é f fő fa l  p é n te k ig  7 - tő I  1 5  ósd iig . 

T e le f o n :  2 6 7 - 5 6 7 .

KÖNYVELÉST
vállalok

egyéni és társas-vállalkozások részére
teljes körű ügyintézéssel. 

Érdeklődni: a temető melletti virágüzletben, 
vagy 18 óra után telefonon lehet, 

telefonszám: 419-775, 

mobilszám: 06-20/32-30-118.

Tóth Ilona 
m érlegképes könyvelő.

Virág rendelés j
ÉJJEL-NAPPAL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS! {

le

GYERMEKE SZÜLINAPI BULIJÁRA f
RENDELJEN g

BOHÓCOK \
SZÍVKÜLDI 2000 BT. \

TELEFON: 477-777, 267-449. f
MOBIL: 06-30/265-8622. f

Szakmunkások, segédmunkások, 
munkanélküliek és építőipari technikus 

jelentkezését várjuk.

Érdeklődni a 
GYEVIÉP KHT. telephelyén: 

Kastélykert utca 16. (a Könyvtár mellett).
Telefon: 267-567.

Hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig._________

rhsöny/reluxa, m m om m bst§'
készlés. ^  

M e g re n d e lh e tő : B O L D I Z S Á R 'O é z ^ ^  

'' Algyő,
* T É fe n : 06-2K & -53& 3& 5

Ik ea  ü lő g arn itú ra  2+1 + 1-es , fenyő, sötétre pácolt, 
áthúzásra szoruló huzattal eladó. Alkudható!

Ár: 17.000 Ft. Telefon. 268-849.

Gázfűtéses öreg házat keresek albérletbe. 
A házat később megvásárolnám. 

Telefon: 06-30/260-0773, 18 óra után.

ÁPRILIS



a GÉZA UTCA 11. szám alatt. 
Ingyenes klubtagsági.

Egyéb szolgáltatásaink:

> kulcsmásolás,
> cipőjavítás,
> élezés („köszörülés"),
> gravírozás (névtáblákba, serlegekbe, 

szobrokba, a saját elképzelést is valóra 
váltjuk).

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 900-1200, 1400-1900 óra, 
szombaton és vasárnap 1400-1900 óra,

ünnepnap 1400- 19uu óra.*00

❖

♦>

W V Á C S  M lt iÁ L y

sírí^ '-rnüf^ő^ész ítő

Váltat:

síremféfáész itést, 
6etűvésést,

❖

umatároíó és íqipta készítést; 
sirtisztítástj síríqemeíést,

‘Érdeklődni telefonon: 

a 06-62-419-77a 06-20-323-0118számon.

SZEMETUDVAR (KUKTOR) NYITVATARTASI IDŐ 

A NYÁRI HÓNAPOKBAN 

2000. március 1 -  szeptember 30. között 

Hétfőtől szombatig 7-től 19 óráig; 
vasárnap 7-től 11 óráig.

A háztartási szemetet szétválogatva lehet a 
szeméttelepen elhelyezni a nyitvatartási időben. 
Föld, törmelék, növényi eredetű hulladék szintén 
szétválogatva helyezhető el a nyitvatartási időben, 
kiszállítása pedig csak száraz talaj eseté/;.

ÉRDEKLŐDNI:

GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.

Munkanapokon: 7-től 15 óráig.
Telefon: 267-567.

SZÁLLÍTÁS, F U V A R O Z Á S  i
1500 kg-os kisteherautóval i

62 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron. j
ÉRDEKLŐDNI: \

GYEVIÉP Kht. telephelyén |
Algyő, Kastélykert u. 16. Telefon: 267-567. }

Munkanapokon: 7-től 15 óráig. !

F É N Y M Á S O L Á S

A3-as 10 Ft/db; dupla oldal 15 Ft/db 

A4-es 7 Ft/db, dupla oldal 10 Ft/db. 

GYEVIÉP KHT. 
Algyő, Kastély kert u. 16. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 
Telefon: 267-567.

A temető melletti

ICU virágüzlet
megnyílt március 15-én. 

VÁLLAL:
családi koszorú, koszorú, sírcsokor 

alkalmi csokorkészítést; díszcsomagolást 
KAPHATÓ: 

szárazvirág, csomósvirág, virágföld, 
tápoldatok, koszorúk, selyemvirág. 

NYITVA TARTÁS: 
hétfőtől péntekig 7-11 óra, 13-17 óra; 

szombaton és vasárnap: 7-11 óra között 
TELEFON:

419-775 (18 óra után), 06-20/32-30-118.

81UNKAL£HETQ$É<3ÉT ALBÉRLETÉT
' ' /  ' '"'KmESÖNm J  j ' ' - f f
A i algyői és ÉÉ
-Szolgálat vér]a„azoÍírJ^k, a véMíküzéknáterék) 
magánszemélyetek jeten&ezését, $ 0  
munfcafetra$Ssá§et tazfos ttanéna k ?r£&ÍKáÍ m íf 

/'iltetve, yA 'órás vigy ' '% ' M l  
'mynlíatdővell ' - ,  ' Z'"- 1 ,
&éjpk Ái$y$/ község'""|@ltossáöát';;"ilí3:gy w  
albérleti tehetőséget' iisJ 'félajániání, cítr0$! 
szíveskedjék ím M  irodánk^ - ,

StfANDIKlKA T KÖSfcŐNJfíKÍ

ÁPRILIS



Április a Faluházban
Április 5-én (szerdán) és 7-én (pénteken) 9-13; 
6-án (csütörtökön) 9-15 óra között: vásár.
11-14. (keddtől péntekig): Művészetek hete a 
Faluházban és a könyvtárban.
15-én (szombaton) 9-től 15 óráig: Egészségnap, 
azaz nőgyógyász, bőrgyógyász, szemész, füll-orr 
gége szakorvos vizsgál; lesz EKG, vizelet
vizsgálat, vérnyomásmérés. A Dinamix Ifjúsági 
Kerekasztal 18 órától Erdélyi estét szervez.
18-án (kedden) 17 órától a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat programja.
19-én (szerdán) 16 órától: húsvéti játszóház; 18 
órától lakossági fórum: a szennyvízcsatorna 
társulás alakuló közgyűlése.
20-án (csütörtökön), 25-én (kedden) 9-től vásár.
26-án (szerdán) 17 órakor nyit a kézműves 
kiállítás, a falunap rendezvény sorozat; 18 
órakor: irodalmi kávéház. A falunapi
rendezvények május 1-jéig tartanak.

Alkotópályázat
Az algyői Faluház pályázatot hirdet algyői 
lakosok részére irodalmi alkotások (vers, 
novella, mese stb.); kézműves alkotások 
(fafaragás, hímzés; fazekas, vessző, gyékény 
stb.); művészeti alkotás (fotó, festészet, 
grafika, szobor stb.) kategóriában.
A pályaművek beküldési határideje: április 20. 
Helye: a Faluház. Egy személy több kate
góriában is indulhat, de maximum 3-3 alkotás
sal. A pályaműveket a falunapon kiállítják. Az 
irodalmi alkotásokat az Algyői Hírmondóban 
közöljük. Az első díj: 5000 forint; a második: 
2000 forint; a harmadik: 1000 forint.

Erdélyi est
A DINAMIX kultúrákat bemutató program- 
sorozata következő rendezvényén Erdélyt 
ismerhetik meg: a diavetítéses élmény-
beszámolót követően székely népmeséket 
hallhatnak, amelyek után az erdélyi konyha 
ízeiből lesz kóstoló. A programot táncbemutató 
és táncház zárja -  a Faluházban április 15-én 
(szombaton) 18 órától.

Családok Versenye
Idén április 29-én (szombaton) 13 órától 
rendezik meg az algyői Faluházban a családi 
vetélkedőt.
A programban honismereti, ügyes-ségi, családi 
kérdések és játékok szerepelnek. A vetélkedésre 
a 4-6 fős családok április 25-ig nevezhetnek.
A fődíj: egy mountain bike kerékpár, de más 
értékes nyeremények is gazdára várnak.

A Vers, zene, tánc hete
ÁPRILIS 11. (kedd): Millenniumi költészet 
napja. 10 óra: „...édes Hazám, fogadj
szívedbe...” -  szavalóverseny alsósoknak a 
könyvtárban; 1330 óra: „ Apró dalok” B. Horváth 
István verses, zenés műsora alsósoknak, majd 
1430 órától: „Száll az ének szájról-szájra” 
címmel felsősöknek a Faluházban; 1830 óra: 
kiállítás megnyitó a Faluházban, Bozsó 
Melinda és Szabó Olga (kerámia), Molnár 
Mihály (festő) munkáiból. 19 óra: a Páger Antal 
Színjátszó Stúdió előadása, a Faluházban.
Mastrosimone: A pulóver gyűjtő, Rendezte:
Franyó Róbert, Szereplők: Makk Hajnalka,
Wodala Márk.
ÁPRILIS 12. (szerda): 1430 óra: szavalóverseny 
felsősöknek a könyvtárban; 18 óra: Irodalmi 
kávéház, a Határainkon túli magyar költők 
estje. 1930 óra: Szávitri, az indiai királylány 
története, indiai templomi tánccal és 
árnyjátékkaX fűszerezett mese és teaház, 
mesélők: Illés Genovéva, Kovács Anita, Kovács 
Beáta, Borbély Péter, táncol: Iván Tünde. 
ÁPRILIS 13. (csütörtök): 19 órakor Zenés klub, 
A Chanson - Elysée zenekar Szív-színház című 
műsora. Fellép: „Démoll Hanna”, azaz Enyedi 
Sugárka (ének), „Szív Benedek” azaz Kopasz 
Zsolt (ének), „Lokriszi Kálmán”, azaz Blaho Attila 
(zongora).
ÁPRILIS 14. (péntek): 19 óra: A „Kultúrák, 
határtalanul” címmel fergeteges néptánc est a 
Hóra Színház előadásában. A műsorban 
szerepet kap a délalföldi régió népcsoportjainak 
tánckultúrája, hagyományvilága. Zene: Bomai 
Tibor, Bálint Zsolt. Koreográfiák: Tanács István, 
Bozsó Szilvia, Kucska László, Gyorgyev Milivoj. 
Jelmez' Papp Etelka, Bálint Judit.

Fogadóóra
A polgármester minden páros héten 14-17 óra 
között, az alpolgármester minden páratlan 
héten 14-17 óra között tart fogadóórát; az algyői
önkormányzati képviselők szerdánként 14-17 
óra között állnak a választópolgárok rendelke
zésére -  a Polgármesteri Hivatalban. Április 5- 
én Beck Gábor és Juhász Sándor, 12-én Bakos 
András és Juhász István,' 19-én Molnámé Vida 
Zsuzsanna és ifj. Vidács László, 26-án dr. 
Gubacsi Enikő és Bakos József tart fogadóórát.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: dr. Piri József.

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna. 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Leiéné Gonda Irén.
Levcílcím: 6750 Algyő, Bányász u. '2., Könyvtár.

Nyomás: GOLD PRESS Nyomda, Készü lt 1000 példányban
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