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Anya hangja
Anya hangja: 
virágillat, 
anya hangja: 
pici csillag, 
anya hangja: 
madárének, 
legszebb hangja 
a zenének, 
anya hangja: 
mindannyiunk 
csodalantja, 
ezüstcsengettyűje.

Gyermeknapra: játszótér
A Dimamix Ifjúsági Kerekasztal a Soros 
Alapítvány pályázatán 300 ezer forintot nyert 
játszótér építésre. Az fából készült játszó
szereket a Piac téren állítják föl, május 28-án 
(vasárnap) gazdag gyermeknapi program 
keretében adják át ünnepélyesen -  az algyői 
gyerekeknek.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 9-től 
12 óráig tart családi gyermeknapot az alsó 
tagozatos iskolaban (Kosárfonó utca 11. sz.): 
lesz zenés bemelegítő torna, szellemi vetélkedő, 
családi sport és rajz verseny. (Aki részt kíván 
venni a programon, jelezze személyesen a 
szolgálatnál, az Egészségház u. 42. sz. alatt), az 
iskolában Leiéné Gonda Irénnél, az óvodában 
Kovácsné Budai Évánál.
A faluházba e napon 16 órától Sziráczky Katalin 
vidám, zenés bábműsora után Molnár Áron és 
Véha Tímea várja a gyerekeket közös éneklésre.

Május 3 h: Kihívás napja
A Magyar Szabadidősport Szövetség idén is 
meghirdette a Kihívás napja sportvetélkedőt. A 
Challenge Day néven ismertté vált játék lényege, 
hogy az adott napon mely településen 
teljesítenek több 15 perces sportolást, 
sportaktivitást, az adott hely lélekszámához 
képest. Ebbe a küzdelembe idén is 
bekapcsolódik Algyő. A világméretű játékban, 
május 31-én -  a tavalyi rendezvényhez
hasonlóan -  az ovisok, az iskolások és a 
felnőttek egyaránt részt vesznek.

Gabonarakodó
A Gabonakikötő Szeged-Algyő Szolgáltató Kft. 
(Szeged, Alkotmány u. 68. sz.) a korábbi 
uszályrakodó helyén gabonakikötő létesítésére 
nyújtott be kérelmet.
A környezetvédelemről szóló 1995. évi Lili. 
törvény végrehajtására kiadott 152/1995. 
(XII. 12.) Korm. rendelet 7.§. (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az előzetes környezeti 
hatástanulmányt 30 napig kifüggesztéssel közzé 
kell tenni.
Az önkormányzat jegyzője, Kiss Andrásné 
tájékoztatja a lakosságot, hogy az előzetes 
hatástanulmány a polgármesteri hivatal 
műszaki csoportján ügyfélfogadási időben meg 
lehet tekinteni, ott az észrevételeket le lehet ad
ni, melyeket továbbítanak az ATIKÖFE részére.

Újjászületik: a toronyóra
A Szent Anna Római Katolikus templom 
toronyórájának felújítása és a torony belső 
helyreállításának munkái elkezdődtek. Az 
adományokat az itteni takarékszövetkezetnél 
vezetett Algyő Egyházközség 56300035- 
15300155 számú számlára lehet befizetni.
Az adományokról az egyházközség igazolást ad, 
melyet az adományozó adóalapjából levonhat.



£qy. réqi qyeüi, dr. Hódy Imre Visszaemlékezése
Algyő múltjának fölelevenítésével, egykori 
lakóinak megidézésével ünnepelünk az 
államalapítás ezredik évfordulóján, 2000-ben. 
(Lapunk januári számában a községi kultúra 
száz évét foglaltuk össze, februárban a 
toronyóra állt érdeklődésünk középpontjában, 
márciusban az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc helyi eseményeit leltároztuk, 
áprilisban Algyő alapítására és első lakóira 
emlékeztünk.) Most egy igazi ősgyevi, az 
egykoron Algyón lakó, ma 81 éves és 
Kazincbarcikán élő dr. Hódy Imre 
visszaemlékezéseit közöljük. Reá, illetve az 
egykor a Szent Anna (ma Szamóca) utcában 
lakó Hódy családra minden bizonnyal csak a 
község idősebb lakói emlékeznek.
Az Antal nevet viselő nagyapa családjával együtt 
az 1880-as években költözött Algyőre és a 
Szeged-Nagyvárad között épülő vasútvonalon 
építőmunkás, majd az évtized végétől pályaőr. 
De már id. Hódy Imre 1884-ben Algyőn született 
a Szent Anna utca 28. szám alatti családi 
házban. Szegeden járt gimnáziumba, majd a 
katonai szolgálat letöltése után segédtiszt a 
vasútnál. Jó munkája eredményekén az 1910- 
es évek közepén állomásfőnökké nevezték ki a 
Szabadka - Zombor közötti Nemesmiliticsre. Itt 
született 1919. március 22-én a mi barátunk, 
Imre is. A trianoni békediktátum után azonban 
azonnali hatállyal leváltották és 24 órán belül 
az egész családnak el kellett hagynia a Bácskát. 
Ideiglenesen vásárhelyi rokonoknál kaptak 
menedéket, majd két éves B-lista után a MÁV 
Szegedi Üzletvezetőségében kapott munkát.
Az időközben felújított Szent Anna utcai családi 
házba 1924-ben költöztek be és már Algyőn 
született István (1925) és Magda (1928). Ám id. 
Hódy Imre a község társadalmi életének egyik 
kiemelkedő egyénisége volt. A lakóház gangján 
berendezett „irodájában” sok-sok algyői ember 
kereste fel és kért tőle segítséget ügyes-bajos 
dolgainak intézésében, amiért soha egyetlen 
fillért sem fogadott el. Két nagy társadalmi 
munkaakcióban vállalt vezető szerepet. A 
húszas évek végén az ún. nagykút utcai artézi 
kút vizét új csövek lefektetésével elvezették a 
Szent Anna utca végére, ahol még ma is üzemel 
a kifolyó (kiskút).
A harmincas évek elején kezdtek hozzá az algyői 
templom kereszthajójának megépítéséhez, amit 
1935-ben fejeztek be. A munkára való 
mozgósításban és az adományok össze
gyűjtésében Sztolár István plébánosra hárult a 
legtöbb feladat, de segítségére volt Hódy Imre

Mózes Elemér gyógyszerész és mások. Munka 
után, megfáradva gyakran lehetett őket látni az 
új Népházban kaláber (alsós) kártya partikat 
játszani.
IJJ. Hódy Imre elemi iskoláit Algyőn végezte és 
megható tisztelettel emlékszik vissza a Fehér 
Iskolában tanító Moldvay Simon igazgatóra, 
Kovács főjegyző feleségére, Szakmári Sándor 
tantóra, akik megtanították az írás-olvasásra és 
az egyszeregyre. A szegedi Klauzál Gábor 
Reálgimnáziumba, a soha nem feledhető 
csodálatos iskolába, 1928-ban íratták be. Jó 
szívvel emlékezik Barna Dezső, Elekes Laci, 
Belovai Sanyi, Szakmári Sanyi nevű pajtásaira 
és másokra, akik kivétel nélkül diplomás 
emberek lettek. Részben ezekből a 
fiatalemberekből állt össze a harmincas évek 
közepén az a színjátszó csoport, amely a maga 
örömén túl színvonalas előadásokkal szórakoz
tatta a falu népét. Az együttes vezetője a min
denhez értó Kovács Pista községi írnok volt, de 
ragyogó tenort énekelt Czirok Miska, a faluból 
elszármazott kántortanító és remek szopránnal 
lépett fel a patikus felesége, Junker Klári is. 
Egyébiránt -  mint írja dr. Hódy Imre -  Algyő a 
20-30-as években nagyon szegény zsellérfalu 
volt a maga négyezer lakójával egyetemben. 
Néhány Tiszán túli módosabb gazda, a 600 
holdas „nagyzsidó" Grüner uraság és a 
„kiszsidó” Reisinger 100 holdas bérlő mellett a 
Pallavicini hitbizomány uralta a falut, amely 80 
fillér - 1 pengő napszámot fizetett a földnélküli 
algyői embereknek. Ez mellett némi jövedelmet 
eredményezett a selyemhernyó-tenyésztés és a 
kosárfonás, valamint a tiszai halászat a Gercsó- 
féle embereknek.
De id. Hódy Imre még ilyen körülmények mellett 
is szeretett álmodozni Algyő jövőjéről. Egyre 
azonban nem. gondolhatott, mégpedig arra, 
hogy Algyő „olajváros” lesz, és hogy a falu 
lakossága egyre gazdagabb és boldogabb életet 
ér meg.
A családi krónikához tartozik, hogy id. Hódy 
Imre 1943-ban váratlanul elhalálozott, a csonka 
család Szegedre költözött. Az ősi családi házat 
dr. Pásztor István, ifj. Hódy anyai nagybátyja 
kapta meg, aki hosszú éveken át a falu kedvelt 
fogorvosa volt,
Az érettségi után ifj. Hódy Imre -  apja 
nyomdokait követve -  szintén a MÁV-nál 
kezdett dolgozni...

A levelet némileg rövidítve és rendszerezve 
közreadja: Dombi Gyula ŐBK-tltkár

(Folytatjuk.)
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Algyői Hírmondó

Községi döntésleltár
Áprilisban kétszer (7-én és 28-án) is ülésezett 
Algyő Önkormányzati Képviselő-testülete. A 
lakosságot érintő legfontosabb önkormányzati 
döntések leltárát -  kérésünkre -  Kiss Andrásné 
jegyző készítette el.
Növelni kell a szabálysértési bírságok 
összegét, így döntöttek az önkormányzati 
képviselők, akik a „határokat” több esetben 30 
ezerről 150 ezer forintra, illetve 10 ezerről 30 
ezer forintra változtatták. így például a honvé
delmi kötelezettségeit elmulasztó fiatal is nagy 
összegű bírsággal büntethető.
A testület elfogadta a Gyeviép Kht. idei üzleti 
tervét. A képviselő-testület megállapította: a 
tűzoltósággal rendkívül jó a kapcsolat. 
Segítségükkel sikerült például a belvizes 
gondokat megoldani.
A szociális segélyezési rendszert tették 
nagyító alá a képviselők. Idén önerőből 18 millió 
forintot tervez segélyezésre fordítani az 
önkormányzat. Ez a keret a visszatérítésekkel 
együtt 33 millió 900 ezer forint. A képviselők 
megállapították, hogy több területen szigorítani 
kell a segélyezés rendjét (például a 
környezettanulmányt), mivel még mindig túl 
nagy azoknak a száma a faluban, akik 
segélyezettnek, de nem biztos, valóban rászo
rulónak számítanak.
Az önkormányzati földeket használó algyőieket 
érinti, hogy a 2000-re vonatkozó haszonbérleti 
díjakat módosította (a felére csökkentette) a
képviselő-testület. A döntés célja, hogy 
földművelésre ösztönözzék az algyőieket, mert 
így csökkenthető a parlagon hagyott terület 
nagysága.
A szabálysértési rendelet módosítását törvény 
írta elő: megszűnik ugyanis a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatás, amit május 1-jétől 
járadék vált föl. Az új támogatás időtartama 
csökken. A munkanélküli járadéktól mint 
támogatástól elesett algyőiek rendszeres 
szociális segélyt (aminek összege 11 620 forint) 
igényelhetnek az önkormányzattól. Az ilyen 
támogatásban részesülők a segélyezés 
időtartama alatt közcélú munkát kötelesek 
vállalni, ha a felkínált munka számukra 
megfelelő.
Az egészségház felújításával összefüggő 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
minősítette a képviselő-testület.
Legközelebb május végén üléseznek a 
képviselők, akik elé -  többek között -  az 1999. 
évi zárszámadás, a Gyeviép Kht. egy éves 
beszámolója, illetve a testület II. félévi 
munkaterve kerül.

Megalakult: „csatornázási társulat”
Április 18-án, a faluházban megalakult az 
Algyői Csatornamű Társulat. Az 1104 érdekelt 
tag közül -  meghatalmazott képviseletében vagy 
személyesen -  796-an alakították meg a 
társulatot, de a döntések minden érdekeltre 
vonatkoznak. Ott választották meg a társulat és 
az intézőbizottság elnökének Mezei Istvánt; de 
megalakult az intéző, illetve a szervező bizottság 
is, elfogadták az alapszabályzatot, illetve a 
szervezeti és működési szabályzatot. Véglegessé 
vált, hogy az úgynevezett érdekeltségi egység az 
a telek, ahova be kell kötni a csatornát. Az 
érdekeltségi hozzájárulás: egy összegben 59 
ezer forintot, vagy körülbelül 6 éven át ham 1 
ezer forintot kell fizetniük a társulat tagjainak. 
Azonban ennek az összegnek a 15%-a állami 
támogatásként visszaigényelhető. S azt is tudni 
kell, hogy a szociálisan rászorultak kérelemmel 
fordulhatnak a társulathoz, melyben indokaik 
alapján igényelhetik az érdekeltségi hozzájá
rulás részbeni vagy teljes elengedését. A 
kérelmekről a községi önkormányzat dönt.
Az Algyői Csatornamű Társulat pénzügyi vezetőt 
és két ügyintézőt is alkalmaz; májusban a pol
gármesteri hivatalban, júniustól a régi gyógy
szertár helyén kialakított irodában kap helyet. 
(Azokon a területeken, ahol már korábban 
elkészült a csatorna, de a gerincvezetékre még 
nem kötöttek rá minden ingatlant, ott igénybe 
vehető a csatornaépítési támogatás. Ez azt 
jelenti, hogy a csatornabekötésnek az 50 ezer 
forinton felüli költségét átvállalja az 
önkormányzat - döntött a képviselő-testület.)

Ebzárlat
A kóbor kutyák okozta problémákkal 
„napirenden kívül” foglalkozott a képviselő- 
testület. A jegyző úgy intézkedett, hogy ha kóbor 
kutyát találnak, megpróbálják a gazdáját 
megkeresni, de ha az utcán „talált” ebért 14 
napon belül nem jelentkezik senki, akkor 
gondoskodnak az állat kiirtásáról. Ebzárlatot 
rendeltek el Algyőn, ami azt jelenti, hogy 
minden gazdátlanul talált kutyát elszállíttatnak 
a gyepmesteri telepre. (Áprilisban két, gátakon 
dolgozó állampolgárt is kutya harapott meg.)
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kölcsönt nyújt uz árukárt ^eavetUsu 
lakóinak, könnyíteti iuíelbírálásí feltételekkel.
A  kedvezményes kamat: 18% (26,96% íielyett). 
Információ: S/eged, Jósika u. 7-9 
p<u3$age: telefon: 62/551-520, 62/551-523; 
nyitva tailas hclfo-péntek óra.
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Anyák napja az oviban
A Szivárvány óvoda anyák napi ünnepségére 
szeretettel várja az édesanyákat és a nagyma
mákat. Az ünnepségek időpontja: május 11. 
(csütörtök) 16 óra Kacsa csoport; május 17. 
(szerda) de. nyílt nap a Katica csoportban; 
május 18. (csütörtök) 16 óra Törpike csoport, 
17 óra Margaréta csoport; május 19. (péntek) 
de. nyílt nap a Pillangó csoportban, 16 órakor a 
Süni csoportban, 16 óra 30 perckor a Gomba 
csoportban.

Játék és ajándék
Az algyői óvodában május 26-án (pénteken) a 
gyermeknapi játékos délelőttön az ovisok 
ajándékot kapnak, az óvónők műsorral is 
kedveskednek a gyerekeknek.

A Föld napja
Az egyhónapos rendezvénysorozat keretében az 
alsósok vegyes csoportokat alkotva versenyez
tek. Az osztály 5 ezer forintot nyert a tanulmá
nyi kirándulásra. A felső tagozatosok osztályon
ként vetélkedtek. Helyezések: I. a 8.a, II. a 7.a, 
III. a 6.b lett; ajutalom: 20, 15, 10 ezer forint, 
amely az osztály tanulmányi kirándulásának 
költségeit csökkenti.
A Sárga iskola folyosóján a tanév végéig meg
tekinthető az a kiállítás: a Tisza és környezete.
A szervezők hálásak mindazoknak, akik 
hozzájárultak a Víz világnapjától a Föld napjáig 
elnevezésű programsorozat megvalósításához, 
így köszönet illeti a szülőket (Golhouics Mária, 
Szilágyi Perjési Katalin, Godó Zoltánné, Kocsisné 
Kukk Ildikó, Gálné Nagy Ildikó), valamint a Polip 
Kft.'-t és a CSEMETÉ-t. Köszönik Bakos 
Szilveszternek és Bakos Szilvesztemének a par
kosításban nyújtott segítséget. Hálával 
tartoznak a zsűri tagjainak (Bakosné Fekete 
Máriának, Zakar Pétemének, Kiss Róbertnek) 
lelkiismeretes és alapos munkájukért.

Május az iskolában
8-12.: Nyílt napok az alsós osztályokban.
10.s Madarak és fák napja (osztálykeretben).
11.: Városi helyesírási verseny, a 2., 3,, 4. 
osztályosoknak.
12.: Negyedikesek látogatása a felső tagozaton. 
17.: Egyéni és csoportos fényképezés.

Népdalosunk
A szegedi és a Szeged környéki általános iskolák 
között rendezett Népdaléneklési versenyen 
döntőbe jutott Herczeg Ágnes (6.b), felkészítő 
tanár: dr. Zomboriné Gergely Klára.

Áprilisi iskolanapló
BEMUTATÓ ÓRA
A Műszaki Tankönyvkiadó pályázatán részt vesz 
az iskola minden tanítója. Ezért Csongrád 
megye félszáz tanítójának bemutató matematika 
órát tartott Szebeni Lászlóné (4.a) és Ördöghné 
Pungor Erzsébet (3.b). A színvonalas foglalkozá
son részt vett dr. Piri József polgármester, Kiss 
Andrásné jegyző, Heincinger Viktomé, a pályázat 
szakvezetője, Karsai Lászlóné óvodavezető is. Az 
órát követő szakmai megbeszélésen elismerték 
az iskolában folyó magas színvonalú munkát. 
ÚJSÁGÍRÓ TALÁLKOZÓ
Diákcsemegézzünk! címmel harmadik alkalom
mal rendezték meg április 11-én Mórahalmon az 
általános iskolai diák újságírók megyei talál
kozóját. Előzetes feladatként az iskola újság 4 
oldalas különszámát kellett elkészíteni. Az 
algyői iskola Kukkantó című diáklapját a 
Délmagyarország újságírói -  V. Fekete Sándor és 
Nyilas Péter -  kiemelték, megdicsérték sokszínű 
tartalmáért és igényes szerkesztéséért. Amíg a 
diákok feladatul kapták, hogy készítsenek 
riportot Mórahalom lakóival arról, hogyan érzik 
magukat a településen, addig tanáraik az ottani 
Közösségi házban tapasztalatot cseréltek az 
iskolai szerkesztőségek munkájáról. 
VERSENYEK
Mórahalmon, a kistérségi matematika 
versenyen az algyői iskola csapatversenyben 5. 
helyezést ért el. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Bodó Gyula (6.b), felkészítő tanára: 
Malustyik Mihályné.
Az alsó tagozatosok matematika versenyén 
évfolyamonként az első három helyezett: az l.b- 
ből Pap Márton, Török András, Vajna István, 
felkészítő tanár: Siteri Sándomé; a 2.a-ból 
Bakos Nikolett (tanára Kiss Ferencné), a 2. b-ből 
Berta Bettina és Kovács Anett (tanáruk: Kénné 
Bódi Judit); a 3.b-ből I. Süli Zakar Nóra és III. 
Süli Norbert (tanáruk: Ördöghné P. Erzsébet), a 
3.a-ból II. Bús Renáta (felkészítő: Torma
Tibomé); a 4.b-ből kerül ki az I. és II. helyezett 
Malustyik Ádám és Rózsa Bettina személyében 
(tanáruk: Tóthné Molnár Ágota), III. a 4.a-ból 
Godó Zita (tanára: Szebeni Lászlóné).
SZAVALOK
A Bakson rendezett angol nyelvi szavaló
versenyen részt vett Csaba Katalin és Zombori 
Barbara (5.b); Pálinkó Krisztina, Rózsa Nikolett 
és Vidács orsolya (6.a).
SPORTOLTUNK
A N.A.P. futóversenyén az algyői iskola a II. 
helyet szerezte meg. A Szeged környéki iskolák 
között rendezett 4 próba versenyen a leány és a 
fiú csapat is a III. lett.

M A J I S



Algyői Hírmondó

Belgyógyászból fiázirort/os: dr. Kálmán Antónia
Az „új doktornő”. így nevezik Algyőn dr. Kálmán 
Antóniát, aki az egészségházban 2000. január 3- 
án töltötte első munkanapját. Az azóta eltelt 
időszakról összegzésképpen annyit mondott, 
hogy bár tősgyökeres szegedi, de egyszer talán 
algyői lesz...
Orvostanhallgatóként mentőn dolgozott, a 
Békéscsabai kórház belgyógyászati osztályán, 
dr. Várkonyi Tibor professzor keze alatt, majd a 
szegedi fertőző kórházban szerzett tapasztalatait 
is kamatoztatva lett belgyógyász szakorvos. De 
nagy-nagy vágya, hogy háziorvosként, önállóan 
dolgozhasson, most, Algyőn teljesül. Ügy véli, a 
háziorvos által művelendő szakterület sokkal 
szélesebb, mint amit egy belgyógyásznak 
ismerni kell. A háziorvoslást igazi, egész életre 
szóló kihívásnak és hivatásnak tekinti.
- Egy fiatalasszony, egy kisgyerekes anyuka 
lehet teljes értékű orvos?
- Szerencsés vagyok, mert a szüléink, bár 
betegesek, de segítségükre számíthatunk. A 
kislányunk is nagyon sokszor a „nagyizik”. Oly 
sok mindent láttam és tapasztaltam, mielőtt 
háziorvos lettem, hogy nem riadok meg 
semmitől. A munkám ellátásában az sem jelent 
akadályt, hogy pillanatnyilag Szegeden lakom, 
hiszen azért vettem mobil telefont (a száma: 
30/249-57-08), hogy a betegek bármikor 
elérhessenek.
- Jóindulattal és rosszindulattal is kérdezik: 
miért pont az algyői állásra pályázott?
- Háziorvos, nem „algyői orvos” szerettem volna 
lenni. Az első körzetem, ahol dolgoztam, egy 
békéscsabai lakótelepen volt. Aztán 
próbálkoztam például Szatymazon is, de időköz
ben megszületett a kislányunk, Török Viktória 
Réka, s azt az állást egy évfolyamtársam kapta 
meg. Mikor megmondták, Algyőn nyugdíjaznak 
egy orvost., benyújtottam a pályázatomat, mint 
sokan mások. Akkor, az első pályázat idején a 
második helyre soroltak. Amikor viszont egy 
újabb állás betöltése előtt is meghallgatták 
azokat a korábbi pályázókat, akik fönntartották 
elképzeléseiket, az önkormányzati képviselők 
úgy döntöttek, hogy az „első kör” második 
helyezettje, azaz én lehetek az . újabb, algyői 
háziorvos. Örülök, hogy itt dolgozhatok! 
Szeretnék jó háziorvos lenni, s legalább olyan 
hosszú ideig praktizálni Algyőn, mint az elődöm.
- Kötődik-e Algyőhöz?
- Igen, több szálon is. Anyósom, Faragó Emma 
itt született és apósommal együtt rendszeresen 
részt vesznek az Ősgyeviek Baráti Körének 
rendezvényein. Apukámnak pedig, talán abból

adódóan, hogy műszerész (autókat javít), 
szenvedélyes vadász és horgász, rengeteg 
ismerőse van Algyőn is. Féijemmel, aki mérnök- 
közgazdász, úgy tervezzük, hogy telket veszünk 
Algyőn, s itt építkezünk, letelepedünk.
- Milyenek új orvosukhoz az algyőiek?
- Kedvesek, s lassan befogadnak az algyőiek.
- Mi a legfurcsább élmény, amit házi
orvosként gyűjtött be?

Mikor házhoz hívtak, eleinte betolakodónak 
éreztem magam. De már túljutottam ezen az 
érzésen. Szívvel lélekkel teszem a dolgom, mert 
jó segíteni. Amit viszont egyszerűen nem tudok 
elfogadni, hogy elveszíthetek beteget..., mert az 
orvostudománynak is vannak korlátai.
- Milyen az algyőiek egészségi állapota?
- Körülbelül 1200 algyői kártyája tartozik 
hozzám. Gyakori a magas vérnyomásos beteg, 
még a fiatalok között is, nagyon sok a 
zsíranyagcsere zavar, a reumatológiai és a 
mozgásszervi panasz. Elég sok a lelki gond -  a 
középosztálybeliek körében. Idősebb betegeim 
eléggé elavult gyógyszereket használnak, s 
időnként nehéz harcot kell vívni velük, hogy 
szokásaikon változtassunk. Igaz, magam is 
kritikával fogadom az új gyógyszereket.
- Kikre támaszkodhat a munkájában?
- Műtétre induló betegeimet nem kell belgyó
gyászhoz küldenem szakvéleményért, mert azt 
én is meg tudom írni. Egyébként a Zöld Sándor 
utcai rendelő szolgáltatásait vesszük igénybe. 
Ha meg speciális probléma adódik, akkor 
elsősorban egykori évfolyamtársaimra és 
tanáraimra számíthatok, akik a klinikákon, a 
kórházakban, a szakrendelőben dolgoznak.
- Milyen szakmai terveket dédelget?
- A háziorvosi szakvizsga megszerzését tekintem 
legsürgetőbb feladatomnak. Az önkormányzat 
segítőkészségének köszönhetően például 
számítógépet kaptunk, s az egészségház 
felújítását követően remélhetően külön 
rendelőben dolgozhatunk. Az a célom, hogy 
minél több eszközt beszerezzek. Ezért már 
vásároltam új vérnyomás mérőt, vércukor 
készüléket, EKG-t. Nagyon jó lenne egy labor, 
amit a többi orvossal közösen használhatnánk.
- Szabadidejében mit csinál?
- Nálam a szabadidő a gyerekkel egyenlő. 
Naponta egy órát tornázom. A családdal sokat 
kirándulunk. Nekem, az egykori panelgyereknek 
óriási élményt jelent a kert. Imádom a 
földiepret, a málnát, a ribizlit. Szeretném, ha az 
algyői házunk körül kertészkedhetnék!

P. I.



Környezeti nevetés az általános iskolában: zöld programok
Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt 
szerepet kapott a környezeti nevelés. Az iskola 
természeti adottságait -  a Tisza és a hullámtéri 
élővilág közelségét -  sokoldalúan fel tudjuk 
használni. Helyi tantervűnk műveltségi terüle
teinek közös követelményei között szerepel a 
környezeti nevelés, így az iskolai oktatás szinte 
valamennyi területét áthatja, lehetővé teszi a 
tantárgyak közötti integrációt. Naprakész 
információk teszik hitelessé oktatásunkat. 
Ehhez nyújt segítséget az Internet és az iskolai 
könyvtár, melynek állományát szakkönyveken 
túl modem oktató CD-ROMokkal, video
filmekkel folyamatosan bővítjük. Hamarosan 
megnyitjuk zöld könyvtárunkat.
Az osztályfőnöki órák programja tartalmazza a 
diákhatékonysági tréninget, melynek célja az 
önismeret és az empátia fejlesztése, a társas 
kapcsolatok elmélyítése, a konfliktuskezelés 
módjainak megismertetése, a döntés és az 
együttműködés technikáinak megismertetése, 
és a hatásos stresszkezelés.
Az egészséges életmód nevelési feladataira 
tanórán és tanórán kívül is sok időt szánunk. 
Az egészséges táplálkozás elméletét a gyerekek 
által elkészített reformkonyhai bemutatókkal 
illusztráljuk. A gyerekvállalkozásban vezetett 
büfé is törekszik a korszerű követelményeknek 
megfelelő termékek népszerűsítésére. Sajnos a 
szenvedélybetegségekkel egyre többet kell 
foglalkoznunk. A testmozgásra testnevelés
órákon kívül többféle kedvcsináló lehetőséget 
kínálunk. Büszkeségünk, hogy iskolánkat az 
Ifjúsági és Sportminisztérium bekapcsolta 
Nemzeti Atlétikai Programjába.
Az Iskola mint környezet is hatást gyakorol a 
gyerekek személyiségének formálódására. Ezért 
ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikus- 
ságára, parkosítására.
Elsőtől hatodik évfolyamig vadasparki órákon 
vesznek részt tanulóink, ahol a tantervi anyagot 
zoopedágógus segítségével sajátítják el. Az 
ötödik évfolyam számára minden évben erdei 
iskolát szervezünk a tantervi kereten belül. Az 
elmúlt években a CSEMETE bugaci oktató- 
központjában töltöttünk el egy hetet, idén a 
Bakonyban voltunk.
Egy hónapig tartó rendezvénysorozatunknak a 
Víz világnapjától a Föld napjáig címet adtuk. 
Ennek keretében a gyerekek előzetes felada
tokat kaptak. Szándékunk arra irányul, hogy 
tanulóink önálló gyűjtőmunkát végezzenek egy- 
egy témában: keressenek szakirodalmat,
ismerjék meg a helyi természet- és

környezetvédelmi problémákat, lássák meg 
természeti környezetük szépségeit. Több feladat 
igényli a családtagok bevonását, azt reméljük, 
hogy ők is részeseivé válhatnak az iskola 
ismeretterjesztő munkájának. A hónap során 
vízvizsgálatot végeztünk és terepgyakorlatokat 
szerveztünk. Diafilmes élménybeszámolókkal a 
globális környezetvédelmi problémákra hívjuk 
fel a gyerekek figyelmét. A drámajáték kiváló 
eszköz arra, hogy az aktuális természetvédelmi 
események jelentőségét és értelmét segítse 
tisztázni. Föld napi kiállításunkon az elkészült 
munkák is megtekinthetők. Rendezvény- 
sorozatunk egész napos vetélkedővel és 
fórummal zárult. A fórumra a település 
polgármesterét és a témában jártas szakembe
reket hívtunk meg, akiktől a gyerekek 
kérdezhetnek, ezáltal egy új kommunikációs 
formát tanultak meg. A verseny tétje a 
tanulmányi kirándulások támogatása, hogy 
megismerhessék országunkat.
Természetesen folyamatosan tevékenykedő 
csoportjaink is vannak. Az egyik a környezetvé
delmen belül inkább az energiatakarékossággal, 
a hulladék újrahasznosítással, a savas esővel, a 
levegőszennyezéssel és ehhez hasonló témákkal 
foglalkozik, bekapcsolódva országos és nemzet
közi programokba. A másik, a természetbarát 
szakköri csoport a természet megismerését és 
védelmét tűzték ki célul. A technika órák 
keretében a tanulók biokertészkednek, gyógy
növényeket is termesztenek, megismerik és 
alkalmazzák a komposztálást. Pedagógiai
programunk része a gazdálkodási, vállalkozási 
ismeretek oktatása (JAM). A program során 
felveszik a kapcsolatot a település ipari 
létesítményeivel (MÓL, PRÍMAGÁZ) és a helyi 
vállalkozókkal. A gyakorlatban megvizsgálják, 
hogy ezek az üzemek mekkora gondot
fordítanak a környezetvédelemre, és hogy a 
tevékenységük mennyire környezetbarát. 
Diákjainknak képzésük végén vizsgázni kell, és 
egy saját üzleti tervet készíteni. Ezek 
értékelésénél is fontos szempont, a tanuló 
mennyire vette figyelembe a környezetvédelem 
szabályait. A társadalmi kapcsolatokra nagy 
súlyt fektetünk. Környezeti nevelésünkben 
partnerünk. a Szegedi Tudományegyetem
főiskolai karának biológia tanszéke és a Kiss 
Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi 
Egyesület. {A SZETB országos környezetvédelmi 
konferenciáján elhangzott előadás rövidített 
változata.)

Iván Zsuzsanna
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TERMELŐKNEK: KAMATMENTES MŰTRÁGYA-HITEL

— ;g|p.í

Ma a műtrágyázás a mezőgazdaság legjobb 
befektetése, mert a hektáronkénti 6.000 Ft 
értékű műtrágya-felhasználás háromszorosan 
térül meg a terméstöbbletben. Ehhez most 
állami támogatással, kamatmentes hitelben 
juthat hozzá.
A jogósultságot a területileg illetékes 
falugazdász állapítja meg. Ehhez a termelőnek 
be kell nyújtania 6/2000. (II. 26.) FMV rendelet 
(Rendelet) 5. melléklete szerinti igénylőlapot 
(megtalálható a falugazdásznál). Az igényelhető 
műtrágya-áruhitel hektáronként 6.000,- Ft. 
Feltételek a Rendelet szerint:
• A nyilvántartási rendelet szerint regisztrált 

termelő.
• 1-300 ha közötti szántóterületen 

gazdálkodik.
• A Rendelet 3. melléklete szerinti növényeket 

termel.
• 20 ha alatt 50.000,- Ft/ha, illetve 20 ha 

felett előző évi árbevételének legalább 50%-a 
mezőgazdasági tevékenységből származik.

Az áruhitel meghatározott összetételű (foszfor és 
foszfor-káli) és nettó árú műtrágyákra 
vonatkozik:
Megnevezés 
Összetétel

Gran.szu- 
perfoszfát 
PK 10-24 
PK 18-18 
PK 15-15 
PK 13-13

érvényé s,
időszakában akció keretében vasúton, a 
falugazdásszal egyeztetett körzetbe, vagon 
tételben (20-25 t), az árut igény esetén ingyen le 
is szállítjuk. Több megrendelőnek az egy tételű 
vasúti leszállítást akkor vállaljuk, ha a vevők 
meghatalmaznak egy felelős személyt az áru 
átvételére.
A jogosult igénylő a Rendelet szerint a 
Tiszamenti Vegyiművek Rt.-vei áruhitel 
megállapodást köt, amely tartalmazza a 
hitelbiztosítékokat. (Az áruhitel megállapodás és 
mellékletei a falugazdásznál vehetők át.) Az 
igényelt műtrágyára a gyártó Tiszamenti 
Vegyiművek Rt. min. 3 hónap, tavaszi 
kultúránál max. 6 hónap, őszi kultúránál max. 
12 hónap futamidőre nyújt kamatmentes 
áruhitelt, a műtrágya átadásának időfontjától 
számítva.
Az aláírt megállapodásokat és a csatolt

Ömlesztve 50 kg-os csőm.
nettó ár 12% AFA Nettó ár 12% ÁFA

Ft/to Ft/to Ft/to Ft/to

24.400 2.928 26.900 3.228
33.900 4.068 36.400 4.368

42.700 5.124 45.200 5.424
34.200 4.104 36.700 4.404
29.200 3.504 31.700 3.804

Szolnok gyártelepi kiszolgálásnál
de a rendszer indításának

igénylőlapokat a falugazdászok összegzik és 
eljuttatják a Tiszamenti Vegyiművek Rt.-hez. A 
teljesítéssel egy időben számlát készítünk, majd 
postázzuk, amihez 2 db csekket mellékelünk: az 
egyik csekken az ÁFÁ-t kell befizetni 5 napon 
belül, a másik csekken a műtrágya nettó értékét 
a hitelmegállapodósban rögzített határidőig. 
Részletesebb felvilágosítást kaphat a 
falugazdásznál, vagy az alábbi címeinken: 
Tiszamenti Vegyiművek Rt., 5007 Szolnok, 
Tószegi út 50., Tel.: 06-56-422-174, 06-56/425- 
377.
Telephely: 4320 Nagykálló, Újfehértói u. 1, Tel.: 
06-42-263-409
Területi képviselőink:. Heves János 06-30- 
9853-707, Pénzes Antal 06-30-9853-706, Lányi 
Zoltán 06-30-9853-711

Mary-Mary Üzletház Kft.
Algyő Kastélykert u. 49.

CSATORNABEKÖTÉSHEZ 
MINDENT MEGVÁSÁROLHAT 

ÜZLETHÁZUNKBAN!!!
Csövek (tokozott, gumigyűrűs kivitelben). 
110x2x2000 750 Ft/db 
110x2,2x2000 899 Ft/db 
110x2,2x6000 2660 Ft/db
A szereléshez szükséges könyökök, ívek, ágidomok 
is nagy választékban kaphatók.

OLCSÓ ÁRAK!!!
Nem kell Szegedre utaznia, szállítóeszközről 
gondoskodnia: a vásárolt csöveket INGYEN 

házhoz szállítjuk!!! 
Ne feledje:

időt, pénzt, fáradtságot takarít meg,
ha nálunk vásárol! 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 800-1630 óra, 
szombaton 8 °-1200 óra .

ELADÓ
Autós CD-rádió CD tárral, új (Kenwood) 
60.000 forint. 
Fa polc 1100 X 600 X 700 cm: 900 Ft, 
1000 X 560 X 1500 cm: 1900 Ft. 
Konyha, illetve íróasztal: 300-1000 Ft. 
Cím: Algyő, Berek u. 17. 18 óra után.



A Faház Söröző Bt.
szeretettel várja minden kedves vásárlóját 

Algyőn, a Vásárhelyi út 5. szám alatti

Italdiszkontjában.
Újonnan megnyílt üzletünkben széles 

választékot, igen kedvező árat és udvarias 
kiszolgálást biztosítunk Önöknek. 

Májusi akciós ajánlatunk:
Family star2 I szénsavas üdítő (16 féle) 105 Ft 

Family star 1 I szörpök 195 Ft
Borsodi sör 85 Ft
Kőbányai sör 74 Ft
Weinhaus minőségi borok (0,75 I):
- Kékoportó 305 Ft 275 Ft
- Zweigelt Rosé 315 Ft 285 Ft
Muskotály Cuvée 255 Ft 235 Ft.

Széles választékban és engedményes áron 
biztosítunk italokat lakodalmakra és egyéb 

rendezvényekre.
Látogasson meg bennünket, hogy 

meggyőződhessen kedvező árainkról!

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 7-12 és 14-18 óra között, 

Szombaton és vasárnap 7-től 14 óráig.

Kedve.s sz e p uí\\áesi'e vagyo

Algyő, Kastélykert u 49.

A  HÓD-PATYOLAT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

májustól felvevő helyet üzemeltet
a Mary-Mary Üzletházban. 

Szolgáltatásaink:
szoknyák, blúzok, kardigánok, pulóverek, nadrágok, 
mellények, női ruhák, steppelt dzsekik, kosztümök, 
öltönyök, szmokingok, estélyi ruhák, ballonkabátok, 
télikabátok, műszőrme bundák, menyasszonyi ruhák 
és egyéb felsőruházati cikkek vegytisztítása.

Vállalási idő: 1 hét.
O LC S Ó  Á R A K !!!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 800-1630 óra, 

szombaton 8 °-1200 óra .

Biztos észrevetted, hogy itt a tavasz, ami mindig a 
megújulást és a megszépülést hozza.
Szeretnénk Neked felajánlani, hogy ezt a tavaszi 
megújulást a mi segítségünkkel valósítsd meg. Abban 
tudunk neked segíteni, hogy megtanuld, miként ápold a 
bőröd és milyen színekből állítsd össze a hozzád illő 
sminket, legyen szép és ápolt a bőröd!
Mindezt kötelezettségek nélkül, ingyen tudhatod meg. 
Ezt a tanácsadást igénybe veheted minden hónap első 
szerdáján 17 órától (először május 10-én) a 
faluházban, vagy ha személyesen szeretnéd, akkor 
ugyanitt add le a neved és a telefonszámod, s 
megkeresünk.

Peti'ovicsné C-zene Jldikó és Sziklai .Andrea

G Ö R Ö G O R SZÁ G I C S IL L A G T Ú R A
10 nap, 7 éjszaka, szállás Paralián apartmanban, 

utazás autóbusszal, önellátás.
Időpont: 2000. július 1-10.
Kirándulás Görögország nevezetes helyeire (Athén, 
termophülei szoros, Meteorák, Thessaloniki 
csúszdapark, túra az Olympos lábánál).
Ár: szállás és autóbuszköltség 29.000 Ft, összesen 
40.000 Ft/fo, mely tartalmazza a kirándulásokat is, 
idegenvezetéssel, belépőjegyek nélkül.
Érdeklődni: 268-446.

' ‘i

ÁCS MUNKÁT, KÉPKERETEZÉST VÁLLALOK. 
Díszlécek, szegőlécek árusítása, csőállvány 

bérbeadása.
Bakos István Algyő, Bíró u. 8/B 

Telefon: 268-205, 06-30-223-00-17.

MUNKAHELY ÉS ALBÉRLET KERESTETIK
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
várja azoknak a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a jelentkezését, akik 
munkalehetőséget biztosítanának 4 vagy 8 órás 
munkaidőben. Albérleti lehetőséget keresnek. 

Telefon:
(62) 267-866; ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.

Munkalehetőség
Homokbánya üzemeltetésére, lehetőleg családot 
keres Szeged környéki kft.
Feltétel: gépkezelői (gépész) képesítés.
Szolgálati lakást biztosítunk.
Jelentkezni a 20/9278-148-as telefonszámon.

Redőny -reluxa -  harmonika ajtó készítése 
megrendelhető a 06-309-530-395-ös telefonszámon.



Algyői Hírmondó

Rendezés, díszlet és jetmezterüezés: Bács Ferenc

„Én is kaptam, nem csak adtam...”
A tündérlaki lányok és Örkény Tóték című 
darabja után most A néma leventét mutatja be 
az algyői Móra Ferenc Népszínház. E harmadik 
produkció egyik különlegessége, hogy Heltai 
Jenő verses vígjátékát a neves színművész, Bács 
Ferenc rendezte, sőt: ő tervezte a díszletet és a 
jelmezt is. A főpróba előtt az Algyő Hírmondó 
inteijűt kért a művésztől.
- Bács Ferenc, a színész miért vállalkozott a 
rendező „szerepre”?
- Mikor a Szegedi Nemzeti Színházban A csókos 
asszony című előadásban Tarpataki báró 
szerepét játszottam, megkeresett egy régi 
ismerős, aki a marosvásárhelyi Szent-Györgyi 
István Színművészeti Főiskolán volt tanítvá
nyom: Kátó Sándor, aki most az algyői Móra 
Ferenc Népszínház művészeti vezetője. Mesélt 
eddigi munkáiról, s beszélgetésünk során 
fölmerült, hogy a társulat harmadik produkció
jának, Heltai Jenő A néma levente című. 
vígjátékának színre vitelében segítsek. A 
fölkérésnek örömmel tettem eleget.
- Hogyan indult a munka?
- A társulatot nem ismertem, de a fotók alapján 
elfogadtam azt a szereposztást, amit a művé
szeti vezető javasolt. Barátsággal, szeretettel 
foglalkozni kezdtünk a darabbal. A munkát 
többször megszakítottuk, hiszen a szereplők és 
közreműködők nappal dolgoznak vagy tanul
nak, szabadidejükből áldoznak a színjátszásra.
- Azzal, hogy együtt dolgoztak, elismeri a 
népszínház jelentőségét.
- Először foglalkozom amatőrökkel. De ilyen 
társasággal nagyon szívesen dolgozom. Ország
járásom során ezt megelőzően még nem 
tapasztaltam, hogy egy falu vezetése ennyire 
fontosnak tartaná a kultúra ügyét, mint ahogy 
Algyőn. Nagyon becsülöm, hogy a népszínház 
tagjai a magyar szót a színpadon közvetítik. Sőt: 
elmennek az ország-határainkon túlra is, így 
olyan helységekben hangoztatják a magyar szót, 
ahova színház korábban nem jutott el.
- Miért fontos ez?
- Mert nyelvében él a nemzet! A magyar nyelv 
ápolása az egyik legfontosabb feladat nem
zetünk fenntartása érdekében. A jó értelemben 
vett nemzeti öntudat nélkül egy nép nem élhet. 
A megtiport nemzettudat mai fölélesztése: 
küldetés. Az ifjúságot a szép beszédben, a 
magyar nyelv ismeretében kell fölnevelni! Ez a 
népszínház ezt a feladatot látja el -  nagyon jól 
és igényesen, lelkiismeretesen, szorgalmasan.
- Heltai darabja illik a népszínházhoz?

- Szerencsés ez a választás! Gyönyörű a darab 
nyelvezete! Heltai Jenő versbe szedve írta meg A 
néma leventét, de e nyelv mégis közel áll hét
köznapi beszédünkhöz. Kedves, könnyed, paj
kos, mesés darab ez, mely Mátyás király idejébe 
visz, s tele van olyan szerepekkel, melyek szóra- 
koztatóak mind az előadók, mind a közönség 
számára. Ugyanakkor örökérvényű, amit a ba
rátságról, a szerelemről, az egymás iránti 
odafigyelésről, az adott szó és az eskü betartá
sának fontosságáról üzen. A rohanó, mai élet 
sajnos a szeretetet és a szerelmet nagyon hét
köznapivá tette. Heltai műve az emberi 
alapérzésekről szól, de könnyedén.
- Egy profi számára mit jelent amatőrökkel 
foglalkozni?
- A lényem és az egész életem a közönséghez 
köt. Ahol megbecsülnek és társakat találok, 
hogy a közönséget szolgáljam, oda szívesen me
gyek. Ezért vagyok Algyőn.

A bemutató előtt itt élt egy hetet. 
Milyennek látja Algyőt és az algyőieket?
- Mindent elárul a településről, hogy itt minden 
ember köszön a másiknak! Csend és béke van. 
Láttam: az algyőiek lelkiismeretesen dolgoznak, 
áldozatot vállalnak. Az árvíz elleni védekezés is 
ezt mutatja. Úgy érzem, itt az erq nagy! Például 
a díszlet készítésében olyan emberek is 
segítettek, akik egyébként nem kötődnek a 
népszínházhoz. Az algyői faluház rendkívül 
színvonalas rendezvényeknek ad otthon: itt a 
kulturális élet olyan színes! Például a Madách- 
estre engem is elhívtak, akkor jártam először 
Algyőn, s megismerkedtem az idejáró közönség
gel, a faluház vezetőivel és munkatársaival, akik 
reggeltől estig itt tartózkodnak, hogy a gyere
kektől az öregekig, mindenki találjon magának 
kulturális és egyéb programot. Ehhez a helyi 
vezetőség, dr. Piri József polgármester irányí
tásával, nagyon jó lehetőséget biztosít.
- Milyen jövőt lát ebben a társulatban?
- Olyan emberek tartják a vállukon, akikben 
nagy a lelkesedés, a mosoly, hivatásuknak 
tekintik, amit csinálnak. Követendő példa lesz 
más kultúrházak számára is, hogy össze
fogással lehet alkotni. De fontos, hogy aki 
egyszer csinál valamit, az ellen ne áskálódjanak. 
Követni kell a jó példát, nem elítélni és keresni a 
hibát! Szükség van ezekre a programokra, 
ezekre a teljesítményekre. Előre kell lépni, hogy 
táguljon mindannyiunk látóköre! Algyőn én is 
kaptam, nem csak adtam...

P. I.



HÁZIORVOSOK
májusi rendelési ideje 

Május 2-5.
730 . 1 2 00 óra: dr. Bálind Sándor. 
1230 - 1700óra: dr. Kálmán Antónia. 
Május 8-12. 
730 _ i2 00óra: dr. Kálmán Antónia. 
1300 - 1730 óra: dr. Bálind Sándor
Május 15-19.
730 . 1 2 oo óra: dr. Bálind Sándor. 
1230 - 1700 óra: dr. Kálmán Antónia.
Május 22-26.
73ü - 1200 óra: dr.. Kálmán Antónia 
1 3 P° _ 1730 óra: dr. Bálind Sándor.
Május 29-31.
730 _ 1200 óra: dr. Bálind Sándor.
12 -17 óra: dr. Kálmán Antónia
DR. KÁLMÁN ANTÓNIA mobiltelefon száma: 

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

06-30-260-38-99.

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos 

Rendel:

Hétfő\ szerda, péntek:
Kedd, csütörtök:

Egészségház u. 42.Telefon: 267-202

815 -1415
1200-1 8 00

DR. SZÍJÁRTÓ MARTA
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-eltávolitás.

MOL-utalványt elfogadok.

KÉZ ES LÁBÁPOLÁST, MUKOROM ÉPÍTÉST
vállalok előzetes megbeszélés alapján. 

Telefon: 267-954 
JANI ZOLTÁNNÉ (ZSUZSI) Téglás u. 144.

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje 

Beregrendelés:
Hétfőn 8-tól 12 óráig,
Kedden 8-tól 11 óráig.
Szerdán 10-tól 16 óráig,
Csütörtökön 8-tól 10 óráig, 
Pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
csütörtök: 1030 - 1430;. 
Terhes-tanácsadás:

hétfőn 1230 -  1430.
Rendel: dr. Kanyó Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.
Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 830 -  930 .

+ HÁZIORVOS) RENDELÉS +
A dr. Tát 6 /íázwrtfesf őt. tá/éfoztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

2000 május hónapban a következők szerint rendel:

02-05-ig: 7 M - 12-ig (délelőtt) páros hét,
08-12-ig: 12 j0 - 17-ig (délután) páratlan hét,
15-19-ig: 7 "’° - 12-ig (délelőtt) páros hét,
22-26-ig: 12 j0 - 17-ig (délután) páratlan hét,
29-31-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt) páros hét.

Dr. Tóth Mária elérhetősége:
rendelési időben a rendelőben -  személyesen; 

telefonon: a 06-60-381-863 számon, 
e-mail címe: drtotluna@.matavnet.hu 

honlap: www.szegktv.matav.hu/drtotluna 
Kérem, a rendelésre a TÁJ számát 
igazoló okmányát hozza magával!

M . SOPRON! LAJOS
üzemi főorvos, 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozó
Végez: előzetes és időszakos, munkaköri 

alkalmassági vizsgálatot; magán és 
hivatásos jogosítvánnyal rendelkezők orvosi 

alkalmassági vizsgálatát.
Rendelés: előzetes megbeszélés alapján 

a 493-422-es telefonszámon.

http://www.szegktv.matav.hu/drtotluna


Algyői Hírmondó

Kézilabda bajnokság
Május Mérkőzés 
13. Algyő -  Szentes 

Makó -  Algyő 
20. Algyő -  Mezőtúr 
21 J G Y T F -Algyő. 
27. Algyő -  KSZSE 

Orosháza -  Algyő

Felnőtt
Női 14°o 
Férfi 18°o
Férfi 1700 
Női 1600 
Női 1400 
Férfi 1800

Ifi
1545
16oo
15oo

1745

15-15
16oo

Busz

14ls

14oo

(A csapatokat és a szurkolókat szállító busz a 
Faluház elől indul a jelzett időpontban. A hazai 
mérkőzéseket a Déri szakközépiskolában 
játsszák: Kálvária tér Menhely u. felöli bej árat).

Milyen az étet tánc nélkül>
Az Ön válaszát egyelőre nem ismerhetjük, de a 
saját tapasztalatainkat a figyelmébe szeretnénk 
ajánlani. A miénk: a tánc világa, hiszen az 
életünk, a munkánk, a kikapcsolódásunk a 
tánc, a zene. Ezen belül is egyesületünk a BEST 
KSE a versenytánc (sporttánc) és a társasági 
táncok elkötelezett híve.
Milyen szívesen nézi mindenki azokat, akik 
kicsit is tudnak, s fel is mernek állni, hogy 
táncoljanak, és ettől jól érzik magukat. Ön is 
szeretné ezt a jó érzést? Higgye el, nincs késő a 
tanuláshoz, még ha el is múlt már 25 vagy 
többször 25 éves is. Sorolhatnánk a testi és lelki 
előnyöket, s fogjuk is személyesen, ha eljön a 
faluházba, ahol kellő számú jelentkező esetén 
táncórákat fogunk tartani felnőtteknek, egyelőre 
tanfolyami keretek között.
Célunk, hogy olyan táncokkal ismerkedjen meg, 
amiket táncos összejöveteleken használni tud és 
szeret. 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

Könyvtárosok találkoztak
A Csongrád Megyei Könyvtáros Egyesület 
Nyugdíjas Csoportja látogatott el Algyőre. 
Megismerkedhettek a családi könyvtárral. Az 
algyői nyugdíjas klubot Bakosné Fekete Mária 
képviselte. A két klub szerény vendéglátás - 
ásványvíz, sütemény, sóspogácsa (ez utóbbit 
Süliné Piroska sütötte) -  közben megismerkedett 
egymás munkájával és a további programokban 
is közösen vettek részt. Vendégeink a könyvtár 
megismerése után elsétáltak a templomba, 
amelyet Boldizsár András mutatott be.
A faluházban folytatódott a program: 
vendégeink bepillantást kaptak az intézmény 
életébe, az előző héten Sándorfalván megtartott 
Szomszédoló műsorába.

Könyvtárosok

M Á J ts

Költészet napi szavatok
A költészet napja alkalmából április 11-én 
szavalóversenyt tartottunk a könyvtárban. Az 
alsó tagozatosok közül 29-en mérték össze 
tehetségüket. Ezúton szeretnénk köszönetét 
mondani a tanító néniknek a felkészítésért, s a 
szülőknek, hogy ünneplőbe öltözötten küldték 
gyermekeiket a versenyre. Ügy érezzük, hogy 
méltóképpen tisztelegtünk József Attila 95. 
születésnapjának. Valamennyi kisdiák szépen 
szerepelt. A legjobbak: Papp Márton (l.b.),
Belovai Vivien (2.b.), Szilágyi P. Csenge (2.b.), 
Tóth Orsolya (4.a.), Rózsa Bettina (4.b.), 
Budaházi Enikő (4.b.).
E nap délutánján a faluházban rendeztük meg 
B. Horváth István verses-zenés irodalmi 
műsorát. Az alsó tagozatosok a Tamkó Sirató 
Károly, Gyurkovics Tibor, Hárs László, Móra 
Ferenc, Páskándi Géza, Szepesi Attila verseiből 
készült játékos összeállítást élvezhették. Ekkor 
adtuk át a győztes versmondóknak a 
jutalomkönyveket. Külön dicséret illeti Bakó 
Bernadettet, aki vállalta, hogy a 170 fős 
közönség előtt is elmondja a szavalóversenyre 
megtanult verset.
Ezt követően B. Horváth István „Száll az ének 
száj rul- szájra” címmel felső tagozatosoknak 
énekelt, mondott verset, szemelvényeket. 
Műsorában -  melyet a millennium emlékére 
állított össze -  olyan alkotások szerepeltek, 
melyeket minden magyarnak tudni, ismerni 
kell: Szent Gellért püspök legendája, István 
király intelmei, Juhász Gyula: Halotti beszéd, 
Örök ballada, Ady Endre: Góg és Magóg fia, 
Üdvözlet a Győzőnek, Arany János: Rege a 
csodaszarvasról, Vörösmarty Mihály: Árpád
emeltetése, Szózat, Petőfi Sándor. Miért nem 
születtem ezer év előtt?, Juhász Ferenc. 
Himnusztöredék, Tamás Menyhért: Tegnap
szépen, holnap szebben... stb. Az 
összeállításban az ének, a vers szájrul-szájra, 
évszázadról-évszázadra szállt, kár, hogy kevés, 
bár lelkes érdeklődők előtt. Aki ott volt, egy 
órácskára elfelejtette a mát, és megidézte a 
múltat.. A következő napon, április 12-én a 
felső tagozatosok mérték össze versmondási 
tudásukat a könyvtárban. A 13 versenyző közül 
a legjobbak: Zombori Barbara (5.b.), Makán Éva 
(6.a.), Herczeg Ágnes (6.b.), Kiatka Tünde (8.O.), 
Bakos Edit (8.a.), Benkő Katalin (8.b.).
A szavalóverseny tétje egy zentai kirándulás 
volt, azonban csak Bakos Editnek, Herczeg 
Ágnesnek és Kiatka Tündének volt érvényes 
útlevele. A többiek könyvjutalomban 
részesültek.

Könyvtárosok

i



V Á L T O Z Á S ! ! !
SZEMÉTUDVAR (KUKTOR) 

NYITVA TARTÁSI 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: nyitva tartási időben. 
Föld, törmelék, növényi eredetű hulladék szintén 
szétválogatva helyezhető el a nyitva tartási időben, 
kiszállítása pedig csak száraz talaj esetén.

ÉRDEKLŐDNI:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.

(volt művelődési ház)
Munkanapokon: 7-től 15 óráig.

Telefon: 267-567.

Algyő Község Polgármesteri Hivatala 
felvételt hirdet 

titkárnői munkakör betöltésére. 
Feltétel: középfokú végzettség, szakirányú
képesítés, win 95, word, excel magas szintű 
ismerete, erkölcsi bizonyítvány, közigazgatási 
gyakorlat, gyorsírás.
Előny: német nyelvtudás, kreativitás,
lendületkészség, precizitás.
Feladat: a polgármester levelezésének intézése, 
testületi ülések technikai előkészítése,
jegyzőkönyv vezetés.
Bérezés: a Ktv. szerint.
Fényképes önéletrajzokat (végzettségeket, 
képesítéseket igazoló okmányokat) Kiss 
Andrásné jegyzőnél lehet leadni.
Levélcím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

a  DELMAGYARORSZAG
című n ap ilap  h iva ta los  h i^detésj-elvevő Kelye: <

G'jlGSJöGX3 KM-., ;A lg y ő , K asté lykén t u. "ló.
(volt I .lodési Wáz),

k é t f ő t ő l  p é n t e k ig  7 -+ ő l i 5  ó r á i g .  

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

T O J O T Y U K  E L A D Ó : 400 Ft/db 
2000. május 27-30. között 

Terhes László Algyő, Berek u. 48./B 
Telefon: 267-187

Szakmunkások, segédmunkások, 
munkanélküliek jelentkezését várjuk.

Érdeklődni a 
GYEVIÉP KHT. telephelyén: 

Kastélykert utca 16. (a volt művelődési ház mellett). 
Telefon: 267-567. Hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

j j
| A3-as 10 Ft/db; dupla oldal 15 Ft/db |
| A4-es 7 Ft/db, dupla oldal 10 Ft/db. |

| GYEVIÉP KHT. j
|  Algyő, K astélykert u. 16. (volt művelődési ház) |  

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

SZÁLLÍTÁS, f u v a r o z á s
1500 kg-os kisteherautóval

62 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron. 
2 tengelyes 2500 kg-os nagyméretű utánfutóval 

82 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron.
ÉRDEKLŐDNI:

GYEVIÉP Kht. telephelyén
(volt művelődési ház)

Algyő, Kastélykert u. 16. Telefon: 267-567. 
Munkanapokon: 7-től 15 óráig.

A TEMETŐ UJ RENDJE 
Az algyői köztemető üzemeltetője:
2000. január 1-jétől a GYEVIÉP Klit.

A temető nyári nyitva tartása: 
április 1-től október 31-ig 7-től 20 óráig.

A temetőben teljes körű a temetkezési ügyintézés. 
Az ügyfélfogadás: személyesen hétfőtől péntekig 8- 

12 óra között, rendkívüli esetben a család igénye 
szerint.

Információ telefonon: minden nap (szombaton és 
vasárnap is) 8-tól 18 óráig a 06/20/32-77-406-os 

telefonszámon. Éjjel-nappal díjmentes 
halottszállítási ügyelet: 

06/20/32-77-406,06/20/94-33-645.
Az üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: 

sírgondozás.
. Információ: telefonon: 267-567, GYEVIÉP Kht.



Anyakönyvi hírek
Született: 2000. március 24-én Dávid
Lászlónak és Szabó Andreának (Bíró u. 6.) 
László (3800 g); április 17-én Gulyás Sándornak 
és Váradi Beatrixnak (Rodostó u. 5.) Sándor 
(3690 g); április 19-én Bodó Gyulának és Tóth 
Máriának (Berek u. 33.) János (4350 g). 
Házasságot kötött: 2000. március 22-én
Pozsár István és Vidéki Beatrix, továbbá Oláh 
József és Rúzsa Marianna Fruzsina (Nagyfa); 
március 31-én Preiser Julius és Nagy Mária 
Janka', április 15-én Juhász József és Kun- 
Szabó Anikó.
Meghalt: 2000. április 1-jén Süli Zakar
Andrásné Berta Anna.

Aranytakodatom
Az ember életében egyik fontos állomás a 
házasságkötés, a családalapítás. De nem 
kevésbé fontos a boldogító igen kimondásának 
ötvenedik évfordulóján emlékezni.
Fél évszázadon át hűségesen kitartott egymás 
mellett Dombi Gyula és Belovai Rozália, Algyőn 
1950 május 26-án fogadtak egymásnak örök 
hűséget.
Az idősebb korosztály tagjai minden bizonnyal 
emlékeznek még az egykori falusi futballcsapat 
gólerős csatárára, Gyulára, illetve a fürgelábú, 
néptáncos leányzóra, Rózsikára. Most, 
aranylakodalmuk alkalmából az Algyői 
Hírmondó hasábjain is szeretettel köszöntjük az 
Ősgyeviek Baráti Köre két tagját, további jó 
egészséget és örömteli éveket kívánva nekik.
Az Ősgyeviek Baráti Köre vezetése nevében 
örömmel hozzuk mindenki tudomására, hogy 
Algyő község anyakönyvvezetője 2000. május 
26-án (pénteken) 12 órakor a faluházban 
kérdezi meg tőlük, hogy „megerősítik.-e azon
elhatározásukat, mely szerint egymással
házasságra kívánnak lépni”? Az ünnepi 
fogadalomra minden barátot, ismerőst
szeretettel vár a „vőlegény"’ és a „menyasszony”!

Karsai László 
ŐBK elnök

Algyői Hírmondó

Orbán Viktor a Gyért ászoknál
Az évet -  az Algyői Sportkörrel közös szerve
zésben -  a február 19-i farsangi bállal kezdtük. 
A rendezvényt dr. Piri József polgármester úr 
nyitotta meg a faluházban. Díszvendégünk volt 
a magyar röplabda válogatott szövetségi kapitá
nya, Nyári Sándor, aki egyben a szegedi 
Medikémia röplabda csapat vezetőedzője is. 
Másik vendégünk Imre Péter sport újságíró, a 
Blikk és a Délmagyarország napilap 
munkatársa. Itt. mutatkoztak be az újonnan 
igazolt játékosok is. A hangulatról a PRT 
zenekar mellett Ocskó István gondoskodott. A 
remek vacsorát az algyői halászcsárda 
biztosította.
Az I. Gyevi Ászok napot április 22-én 
ünnepeltük, az Algyő fejlődéséért Alapítvánnyal 
együtt. Rendezvényünkre ellátogatott Orbán 
Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, 
valamint Bartha László országgyűlési képviselő, 
szegedi polgármester. Ez alkalomból nemzetközi 
nagypályás veterán és utánpótlás labdarúgó 
tornát szerveztünk az algyői sportpályán. Ven
dégcsapataink voltak a németországi SVKT 07, 
a parlamenti válogatott, a Délmagyarország 
csapata, Gyálarét és Sándorfalva ifjúsági csa
pata. A tornán természetesen részt vettek az 
algyői Seniorok, illetve a Gyevi ászokkal 
egyesített német öregfiúk. Első helyezett, így 
átvehette az I. Gyevi Ászok Kupát dr. Piri József 
polgármestertől az öregfiúk és a 
Délmagyarország csapata. Az ifiknél Algyő 
csapata lett a legeredményesebb. Ezúttal is 
szeretnénk megköszönni az algyői önkor
mányzat segítségét és támogatását!
Az Algyői Sportbarátok Egyesülete (Gyevi Ászok) 
nevében: Laczl Zoltán

Focimeccsek
Az NB III. alföldi csoportban érdekelt algyői 
csapat a tavaszi szezonban az alábbi
időpontokban játszik, május 7-én (vasárnap) 17 
órától Örkény SE-Algyő SK, 14-én (vasárnap) 
17 órától Algyő SK-Hódmezővásárhely FC.
A Csongrád megyei Labdarúgó Szövetség 
verseny bizottságának sorsolása alapján az 
algyői focisták a tavaszi szezonban az alábbi 
időpontokban játszanak. Május 6-án
(szombaton) 17 órától Derekegyház SE-Algyő SK
II., 14-én (vasárnap) 17 órakor Algyő SK II.- 
Szegedi VSE II.; 27-én (szombaton) 17 órától 
Algyő SK II.-ÉKF-Alsóváros SE; június 3-án 
(szombaton) 17 órától UTC-Mártély -  Algyő SK
II.; 10-én (szombaton) 17 órakor Algyő Sk II. 
Ambrózfalva SK.

Algyő Község Önkormányzata Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálata
6750 Algyő, Egészségház u. 42.,
telefon: 267-866. Ingyenes zöld szám: 06-80-
820-024.
Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig 800-1500
között, pénteken 800-1000 óra között.
Ingyenes pszichológiai tanácsadás: minden 
szerdán 1200-1600 óra között.
Ingyenes jogi tanácsadás: hétfőn 830- l l 00 óra 
között, csütörtökön 1330-1500 között.



Lásztőffy Aladár

Temeskete
Aradgatunk, Aradgatunk?
Dévácskán is maradhatunk.
Ha nem -  szépen Szebengetve 
kiballagunk Debrecenbe.
Hazajövet Szatmárháton 
kolompolunk Kolozsváron.
Segítsetek, jön a vihar!... 
libabőrös Hajdú-Bihar!
Cipőhúzó, csípőfuyó, 
megfogta az Egérfogó 
Szárhegyen az egek szárát!
Járóban a farkas jár át, 
ha nem lövik le, jövőre 
bejár lopni Körösfőre.
Dézsen dézsát degesztenek,
Szabadka kap szabadkezet.
Átmehetünk Szögedébe...
Ez az utazások éve.
Veszprémes a bunda rajtunk, 
délután ha erre hajtunk 
mindenkinek, aki eljön, 
integetünk: Isten Algyőn!

A költészet napja alkalmából április 12-én 
határainkon túl élő költők voltak az Irodalmi 
kávéház vendégei: Szászi Zoltán Felvidékről, 
Vári Fábián László Kárpátaljáról, Lászlóffy 
Aladár Erdélyből, Gömcz László Szlovéniából és 
az anyaországból Döbrentei Kornél. Ez alkalom
ból született a fenti vers -  Algyőnek ajánlva.

Ha Vakáció, akkor tábor
A faluház idén is szervez nyári táborokat a 
vakációzó gyerekeknek. A részvételi díj: gyerme
kenként 2500 forint, jelentkezni június 15-ig a 
faluházban lehet.
Sporrtábor lesz június 26-július 1. között; 
kézműves tábor pedig két turnusban: július 3-
8., valamint július 10-15. között.

Új falugazdász
Algyőn: április 1-jétől Hajdú Csaba agrár
mérnök mint falugazdász látott munkához. 
Több évtizedet töltött a mezőgazdasági terme
lésben. A Gazda kör és a Független 
Kisgazdapárt helyi szervezetének kérésére a 
falugazdász fogadó-órái: kedden 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között a faluházban; 
valamint minden hónap első péntekjén 8-12 óra 
között Rákóczi telepen.

Juhász István

Eboltás
Algyő község jegyzője, Kiss Andrásné értesíti a 
lakosságot, hogy veszettség elleni oltásra
kötelezett minden 3 hónapos kort betöltött eb. 
(A be nem oltott kutyák tulajdonosai ellen az 
önkormányzat szabálysértési eljárást indít.) A 
kijelölt helyen az oltás díjköteles: ebenként 400 
forint. A kutya tulajdonosának magával kell 
vinnie az eboltási igazolványt!
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását az 
alábbi időpontokban és helyeken végzi az 
állatorvos. Május 17. (szerda) 7-10 óra: a
polgármesteri hivatal udvara, 11-12 óra: Ladik 

-utca (volt labdarúgó pálya), 17-19 óra: a
polgármesteri hivatal udvara; május 18. 
(csütörtök) 15-16 óra: Rákóczi telep (az
élelmiszerboltnál), 17-18 óra: Nagyfa (az
élelmiszerboltnál). A pótoltás ideje: május 24. 
(szerda) 7-8 óra: Mázsaház, 17-18 óra: a
polgármesteri hivatal udvara. A nem jelölt 
területeken (Atkasziget, Gyevi tanyák) a 
kutyákat ti tartási helyen oltja be veszettség 
ellen az állatorvos. Májusban és júniusban az 
állatorvos - rendelési idejében, reggel 7-9 óra 
között - folyamatosan oltja az ebeket.

Május a faluházban
Az algyői faluház májusban -  a megszokott 
programokon túl -  vásárokkal is szolgálja az 
algyőieket. Vásár lesz 4-én, 9-én, 10-én, 16-án,
23-án. A nyugdíjasok millenniumi napja 13-án 
(szombaton) 11 órakor kezdődik. Lakodalmas 
násznép foglalja el 20-án (szombaton) a 
faluházat. A Hunyadi János Általános Iskola 
26-án (pénteken) mutatkozik be. Gyermeknapot 
28-án, a kihívás napjának programja: 31-én.

Citromból limonádét
„Ha az élettől citromot kapsz, csinálj belőle 
limonádét!” r ímmel munkaerő piaci tréninget 
szervez a községben élő munkanélküliek számá
ra a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. A 
program ingyenes, de csak megfelelő létszámú 
jelentkező esetén indul. Foglalkozás: 4 X 3  óra, 
május 10-én, 17-én, 24-én és 31-én 9-12 óra 
között a faluházban. Az érdeklődők hívják a (62) 
267-866-os; illetve az ingyenes zöld számot: 06- 
80-820-0241__________________________________

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

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna.
Szerkesztőb izottság: Bai lstvánné, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Leiéné Gonda Irén.
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