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Juhász Gyula: Március idusára
Vonnak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett, zászló lobogott;
A költő kérdezett, és felelt a nemzet 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

Nemzeti ünnep
Az 1848-49-es forradalom és szabadság- 
harc emlékére rendezett algyői ünnepség 
március 15-én (szerdán) 10 órakor 
kezdődik az Országzászlónál.

Az akváriumról
Az Országgyűlés bizottsági elnöke, Farkas 
Sándor a mezőgazdaságban várható válto
zásokról (szövetkezeti üzletrészek, birtok- 
rendezés, agrártámogatás) tart előadást 
március 22-én (csütörtökön) 18 órától az 
algyői faluházban.

Kábeltévé: ügyfélszolgálat
Az Algyői Kábeltévé Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság (AKTV Kft.) március 
1-jén, a Gyeviép Kht. telephelyén 
(Kastélykert u. 16.), a könyvtár mellett (a 
volt művelődési ház helyén) megnyitotta 
ügyfélszolgálatát.
Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 7-töl 
15 óra 30 percig tart nyitva; telefon:
267-567. Az előfizetők igényeinek ezentúl 
személyesen vagy a fenti telefonszámon tesz 
eleget az AKTV Kft. A cég az alábbi 
szolgáltatásokat kínálja: bekapcsolás
megrendelés, szerződéskötés és módosítás, 
a szolgáltatás bekapcsolásának és szüne
teltetésének kérése, lakcím változás 
bejelentés, hiba bejelentés, egyéb szervezési 
igények bejelentése. Az AKTV Kft. kéri, hogy 
az előfizető jelezze, ha lakásából elköltözik 
vagy azt nem használja, hogy a 
továbbiakban ne küldjék számlát.
Az ügyfélszolgálati időn kívül üzenet- 
rögzítőre jelezhetik a hibát. Ilyenkor 
föltétlenül közölni kell a pontos nevet, 
címet és a címet, telefonszámot. 
Díjbefizetés: változatlanul az Algyői
Takarékszövetkezetben.
Az AKTV Kft. reméli, hogy az ügyfélszolgálat 
megnyitásával az eddigieknél könnyebb és 
gördülékenyebb ügyintézést tud biztosítani! 
Az AKTV Kft. kéri, az algyőiek igényeiket 
ezentúl személyesen vagy a 267-567 
telefonszámon jelentsék be a gyorsabb 
ügyintézés érdekében.
Az ügyfélszolgálaton Ballai Ferenc ügyvezető 
is elérhető csütörtökönként 12 és 15 óra 
között, vagy készséggel áll rendelkezésre a
06-20-937-57-86-os telefonszámon is.
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2 Algyői Hírmondó

Hagyományaink: átíathiVogató és elzavaró szavaink
A hagyományos kisparaszti gazdaságok 
megszűnésével vesztek ki az állattartással 
kapcsolatos szavaink csakúgy, mint a velük 
való foglalkozás sok évszázados hagyo
mányai.
Amely családban libákat tartottak, 
reggelente e szókkal terelték ki a falkát a 
falu melletti libalegelőre: „Ne te, ne, berzse 
ki te!” A kihajtó kis pálcával terelgelLe a 
libákat néhány reggel. Aztán megszokták az 
utat és maguktól is kibillegtek.
A kacsákat ekképpen terelték: „Kács ki te!" 
Az 1950-es években sárga kislibáktól virított 
az algyői libalegelő, anyjuk-apjuk rásziz- 
sszentett arra, aki idegenként közelített a 
kislibákhoz. Kiváltképp féltették a fö lö ttük  
köröző vércsétől, sőt, gólyától is, s igye
keztek kicsinyeiket szárnyaik alá vonni. A  
kicsik. így tanulták meg, mely állat -  görény, 
hörcsög, illetve melyik madár ellenség. 
Estefelé minden családból kiment valaki a 
maga kis falkájáért. Azok már ráismertek 
gazdájuk hívó hangjára. A libákat így 
szólítgatták: „Birí, biri, birííí!”. A kacsákat 
meg imigyen: „Patyi, patyi, patyika?!”
A tyúkokat, a kakasokat Pipi, pipi-vei 
hívták, Hiss te!-ve 1 zavarták el, ha tilosban 
kapirgáltak. Kevesen tartottak pulykát, azo
kat „Puly, puly, pu lya” szavakkal csalo
gatták, zargatáskor meg azt mondogatták: 
„Rút, rút te !” A gyerekek néha mérgesítették 
őket „Szebb a páva, mint a pulyka, mert a 
pulyka taknyos orrú, rút, rút, rút!” Ilyenkor 
a pulykakakas csőre fölül vörös nyúlványt 
eresztett, tollait felborzolta és megkergette 
csúfolóját -  például engem a padlásra. Eb
ben az volt furcsa, hogy a kanpulyka a 
csúfolóra hetek múltával is emlékezett, s 
meg is kergette. Talán innen a szólás a 
haragtartó emberekre: De fölhúztad az
orrodat, te kanpulyka!
Nagyobb jószágok esetében is mindnek -  
disznónak, birkának, lónak, tehénnek -  is 
megvoltak a hívogató és elkergető szavaik. 
A disznót „Poca, p oca ” szavakkal csalták a 
vályúhoz, vagy ha az udvaron kószált, az 
ólba. Ha valami rosszban járt a disznó, 
akkor elkergették: „Kuússka te !” Hallottam, 
hogy az egyik család disznaja előszeretettel

falta föl a pár hónapos csibét. Az ilyet vagy 
levágták, vagy az ól akolja fölé dróthálót 
feszítettek. A disznóknak kevertet (korpát, 
árpa- és kukoricadarát) adtak, őszidőn 
takarmánytök és cékladarabokat, melynek 
fogyasztásához így hívogatták: „ Ca, ca,
pocika !”
A kiscsikó neve csina, kiscsina volt. így is 
szólítgatták, ha az udvaron nyargalászott. 
Csak akkor ment anyjához, ha megéhezett 
és szopni akart. A kisborjút így szólítgatták: 
„Boci, bocoka, te, gyere, gyere!” A csikó és a 
borjú nyakába rézcsengőt akasztottak. 
Amikor a kiscsikó, vagy a kisborjú már 
legelészett, vagy önállóan tudott enni anyja 
mellett a jászolból, orrukra szopásgátló 
palókát kötöttek. Ez lehetett néhány, bőrbe 
dugott szeg, vagy kovácsoltvas, de az is 
szúróeszköz. Amikor a kiscsikó, vagy a 
borjú szopni akart, az orrán lévő palókával 
megszúrta az anyja tőgyit, mire az anya 
elrúgta a kicsinyét. Palókát ugyanis akkor 
kötöttek a kicsik orrára, mikor el akarták 
választani őket, s ettől fogva a csikónak 
rúgott csikó, a borjúnak meg rúgott borjú 
lett a neve, ami azt jelentette, hogy már 
lehetett levágni -  mondjuk lakodalom 
ebédnek, hiszen a nóta is úgy tartotta: 
„Kár, kár, kár, kár, kár, lakodalom bornyú 
nélkül hej, de nagyon kár!”
A tehén, a ló hívogatása az „Ide, te!” 
szolgált, elkergetésükhöz megtette, ha meg
mutatták nékik az ostort, amitől mindegyik 
úgy félt, mint ördög a tömjénfüsttől.

IQ. Lele József

CSALÁDI NAPKÖZIT!
Az algyői Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat Családi nap
közi működtetésére vállalkozó sze- 
mély(eke)t keres a község te
rületén.

Jelentkezni: Ráczné Olasz Edit intéz
ményvezetőnél lehet.

Cím: Algyő, Egészségház u. 42.

Telefon: 267-866.
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Algyői Hírmondó ■
A magyar kultúra napja: január 22., a Himnusz születésnapja

Egyik legfiatalabb ünnepünk finn testvé
reink példája nyomán kezdett elterjedni az 
1980-as években. Északi rokonaink 
ugyanis minden évben megtartják -  február 
'28-án -  a Kalevala napját, amely ünnepe az 
egész finn kultúrának is. Elias Lönnrot e 
napon bocsátotta útjára 1835-ben a népi 
énekekből összeállított híres hősköltemény 
első változatát.
A mi Kölcsey Ferenciünk viszont 1823. 
januárjának 22. napján fejezte be a 
Himnusz megírását. Méltóbb napot aligha 
választhattunk volna a magyar kultúra 
megünneplésére, mint nemzeti fohászunk
nak, melyet az Istenhez szólás közös 
beszédeként fogadtunk el, tehát ennek a 
fohásznak mindenévi születésnapját, 
január 22-t.
Illyés Gyula szavai talán a mieink is 
lehetnének. így szól: „E vers minden sorát 
hatéves korom óta betéve tudom. Tudtam, 
mielőtt értettem, akár a gyónási imádságot, 
akár a kisorsoló gyermekverseket. Mielőtt 
erős hevéből egy szikrányit átadott volna, én 
bizalommal előre a szívem minden hevét 
beleöntöttem. Valahányszor első betűjét 
kimondtam, villanyos ütést éreztem, 
tekintetem rögtön a mennyezetre emeltem, 
úgy énekeltem, dagadó nyakkal. Ez nem 
vált hasznára, hiszen akármilyen szöveget 
épp így énekeltem volna.” Ulyés Gyula A 
Himnusz varázsa című írásában, mely 
megtalálható a Magyarok című könyvében, 
a verset elemezve végigvezeti a magyar nép 
történelmét.
„Szánd meg Isten a magyart!” -  könyörög a 
költő 178 évvel ezelőtt Szatmárcsekén. Okot 
adtak erre súlyos személyes gondjai: 
birtokának csekély jövedelme, a 
mezőgazdasági termékek iránti piaci 
kereslet hiánya, az alacsony árakat lefölöző 
közvetítő kereskedelem, a gazdálkodás 
korszerűtlensége (mintha mi sem változott 
volna azóta), s okot adott a kormány 
hatalmi politikájával szembeni ellenállás.
A vers két kérdés közti választást állít 
középpontba. Ha vállainkra vesszük a 
rabigát, ha elfogadjuk azt a fennálló 
helyzetet, ami megváltoztathatónak látszik,

ha beletörődünk a hatalom önkényes 
céljainak megvalósításába, akkor legföljebb 
csak az Isten, a túlvilág szánalmában 
reménykedhetünk. Mert áldást csak a 
küzdők kérhetnek és remélhetnek. 
Láthatjuk, a Himnusz első részében: eleink
-  a mondabeli Attilától a hatalmas Bécset is 
megalázó Mátyásig -  akaratukkal, 
elszántságukkal, áldozatkészségükkel
teremtették meg és tették naggyá hazánkat. 
Ezért elégedett meg Isten azzal, hogy a 
„rabló mongol nyilát” zúgatta „felettünk". 
Balsorsunk akkor kezdődött el, amikor mi 
„töröktől rabigát vállainkra vettünk”, 
ellenségeink helyett egymást pusztítottuk. 
Saját gyengeségünk bűnei miatt 
bűnhődünk tehát, s aki ebbe nem akar 
beletörődni, annak erősnek kell lennie a 
tettek mezején.
De a XX. századot is az jellemzi, hogy 
reményért, vigaszta-lásért csak az éghez 
lehet fordulni. Halotti csöndben száll fel az 
utolsó szakasz sóhajtása. Ez a szakasz 
nagyjából az elsőt ismétli mély érzelmi 
tartalmat adva mindannak, ami az első 
szakaszban szinte dadogás, könyörgés, 
imádság volt.

„ Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts fe lé je  védő kart 
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép 
A múltat, s jövendőt!”

Kölcsey mindössze 32 éves volt, amikor e 
költeményt írta. Csekén 1823. január 22-én 
fejezte be, mert kötve hiszem, hogy egy nap 
alatt készült el a Himnusszal.

Ménesi Lajosné

Veszélyek és gyerekek
Veszélyeztető tényezők és megoldási 
lehetőségek címmel március 20-án 16 óra 
30 perctől a faluházban Árvái Sándorné az 
önkormányzat segélyezési rendszeréről, dr. 
Rohonyi Anikó a jogi információkról, az 
intézményhálózatról és a segítségnyújtás 
színtereiről tart előadást.
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4 Algydi Hírmondó

Katica Varázstata
Pöttyös kis autójával kedves vendég 
érkezett óvodánkba január 31-én: Sziráczki 
Katalin zenés gyermekműsorral szórakoz
tatta apró közönségét. Az előadott dalokkal, 
versekkel igazi téli hangulatot varázsolt 
körénk.
A gyermekek is boldogan szerepeltek a
közös játékban. Magukra ölthették sok
mesebeli alak jelmezét, eljátszhattak
kedvenc állataik történeteit. Az általuk is 
ismert dalokat együtt énekelhették a
hóemberrel és az erdő állataival.
A vidám hangulatú délelőtt közös tánccal 
ért véget.
Az algyői gyerekek azóta is emlegetik Kati 
nénit, akivel olyan jó színházasat ját
szottak, akinek olyan az autója, mint a 
katicabogár.

Bál az ovisokért
A Szivárvány Óvoda báljára március 10-én 
19 órától várják a bálozókat.
A műsorban fellépnek az algyői óvodások. A 
jó hangulatról az Unicum combó zenekar 
gondoskodik.
A vacsorajegy ára 2000 forint, a vacsora 
nélküli belépő 1000 forintba kerül.
Jegy elővételben vásárolható: Kovács
Istvánnánál (Tüskevár u. 39.), Gálné Nagy 
Ildikó (Csángó u. 31.), valamint az óvoda 
gazdasági irodájában (Kastélykert u. 17.). 
Tombola a helyszínen vásárolható. 
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szív
ügyüknek tekintik az óvodás gyermekek 
támogatását!

Boldog Gyermekkor Alapítvány 
kuratóriuma

díjfizetés
Az április havi óvodai térítési díj befi
zetésének időpontja: április 4. (szerda) 7-
17 óra között.

GyermekfesztiVál
Az algyői faluházban március 24-én 
gyermekfesztivált rendeznek. A belépőjegy 
gyermekeknek 350, felnőtteknek 150 
forintba kerül.
Jegyek elővételben is kaphatók.

Iskolás lesz a gyerek
A leendő első osztályosok szüleinek kedves 
fogadtatásban volt része február 19-én a 
Kosárfonó utcai iskola épületben.
Iván Zsuzsanna igazgatónő mutatta be az 
iskolát. Egy videofilm segítségével közelebbi 
képeket is láthattunk az intézmény életéről. 
(A filmet az iskola egy volt diákja, Szabó 
Richárd készítette.) Bepillanthattunk egy- 
egy osztály életébe, láthattuk egy-egy 
tanóra, szakkör, az ott szokásos sza
badidős program néhány pillanatát. Ezután 
a tanító nénik adtak ízelítőt a gyerme
keinkre váró munkából. Bemutattak 
néhány tankönyvet, elmondták, hogyan 
tudjuk fölkészíteni a leendő elsősök kezét 
az iskolai feladatok elvégzésére (például 
rajzolás, színezés, gyöngyfűzés). Megtudtuk 
azt is, hogy fokozatosan, sok mozgással, 
játékkal szoktathatjuk be a kisdiákokat az 
iskolai életbe.
Ezután -  bár a bemutatás valóban alapos 
és teljes volt -  jöttek a szülői kérdések, 
többek között a nyelvtanulási lehető
ségekről. Erről az igazgatónő elmondta, 
hogy nyelvoktatás (angol, német) 3. osz
tálytól van, de ha összejön egy szakkör 
létszáma, akkor már elsőtől is tanulhatnak 
idegennyelvet a gyerekek.
Zárszóként az igazgatónő biztosította a 
szülőket arról, hogy ha bárkinek bármi 
kérdése van a beiskolázással kapcsola
tosan, az bármikor megkeresheti őt, vagy a 
tanító néniket az iskolában.

Bakosné Terhes Anita

GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGALAT
Cím: 6750 Algyő. Egészségház u. 42. 

Telefonszám : 267-866 A /.öld s/ám : 06/80/820-024

Ügyfélfogadás:
❖ Algvőn az E gészség im  u. 42. szám alatt hétfőtől 

csütörtökig 8-15 óra. pénteken 8-10 óra között: 
szolgáltatás: a /  ingyenes pszichológiai tanácsadás: 
hétfőn 12-16. csütörtökön 8-12 óra között, illetve az 
ingyenes jogi tanácsadás: csütörtökön 1.V-tóI 15 
óráig. Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus 
szakem ber segítségét is igénybe vehetik.

❖ Nagyfán minden hónap első csütörtökjén 15- 17 óra 
között, az 59-cs számú lakásban.

Az adományok átvétele és kiadása az Edzőteremnél 
(Algyő. Kastélykor! utca. a régi gyógyszertár): szerdánként 
13-15 óra közöli, péntekenként 9-11 óra között.
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Algyői Hírmondó I
„A Taekufon-do nemesíti a testet és a tétket is !"

Községünk szülötte a magyar bajnak: Molnár Péter
A formatervezőnek készülő algyői fiatal
ember, Molnár Péter a mozgás formáját kö
zéppontba helyező harcművészet, a 
Taekwon-do jeles művelője. A múlt év végén 
Hódmezővásárhelyen rendezett versenyen 
szerezte meg a nehézsúlyú magyar bajnok 
címet.
-  A Taekwon-do a régi keleti sportok, 
különböző harcművészetek elemeit ötvözi. 
Ezt népszerűsíti az akrobatikus elemeket és 
lábtechnikát alkalmazó akciófilmes hős, 
Jean-Claude van Damme. Egy fia ta lt mi 
vonz a küzdősportok edzéseire?
-  A bátyám hatására, vele együtt kezdtem 
dzsúdó edzésekre járni, majd verseny
szerűen kenuztam, aztán visszatértem a 
cselgáncshoz, majd jött a Taekwon-do. De 
nem az úgynevezett karate filmek hatására, 
már csak azért sem, mert az én 
gyerekkoromban a kung-fu filmek mentek. 
Indítékaimról ma úgy fogalmaznék, hogy a 
férfiakat jellemzi a küzdőszellem, aminek a 
harc szerves része.
-  A harcművészetekben a tanító szerepe 
lényeges. Kik az ön mesterei?
-  Körülbelül tíz éve jött Algyőre és edzé
seket tartott a Csarnangó Tibor és Márai 
Gábor. Miután ez a lehetőség megszűnt 
Szegeden folytattam az edzéseket Gombos 
Attila és Ács Sánta Imre mester keze alatt. 
Míg Kecskeméten a GANF-on termékfejlesz
tőként formatervezést tanultam, addig 
magam edzettem magam. Most, hogy 
Budapesten, a műegyetemen másoddiplo
mázom (polimer technikát tanulok), egy 
ottani egyesületnél is edzek Kozák László 
vezetésével, bár nem igazoltam át. így hát 
két sportegyesület színeiben küzdők.
-  Életérzés és filozófia  is a keleti harc
művészet?
-  Nem „izomagyú harcosokat” képeznek az 
edzéseken, ahol például formagyakorlatokat 
végzünk, önvédelmet és szabad küzdelmet 
tanulunk. De azt is, hogy nem élhetünk 
vissza a tudással. Az edzések és versenyek 
légköre mindannyiunkban elmélyíti a 
szerénységet. Tehát az emberi lélek 
csiszolására is szolgál a Taekwon-do.

-  Az európai kultúrán nevelkedett fé r f i miért 
vonzódik a keleti harcművészetekhez?
-  Mert pszichésen olyan hátteret ad, ami 
hiányzik az európai kultúrából: a harcmű
vészet nemesíti a testet és a lelket is.
-  Milyen lépések je lentik  a sikert a 
Taekwon-do művelője számára?
-  A tanulási szakasz végére érő, tíz gupos 
Taekwon-do-s fehér övét, az érintetlenség, 
ártatlanság jelét viselheti. A sárga öv a 
földbe vetett magot jelképezi. A zöld a 
terebélyesedő növény és tudás szimbóluma. 
A kék az erősödő, ég felé törő növényre utal. 
A piros öv arra figyelmeztet, hogy maradj 
távol, az övét viselő harcos veszélyes lehet. 
A mesterjelölt öve piros, fekete csíkkal. A 
fekete az átláthatatlanság jele. A koreaiak 
szerint az igazi munka a fekete öv után 
következik. Az egyik alapító mester, Choi 
Hong H i a fekete övét fölosztotta kilenc dan- 
ra. A magyarországi Taekwon-do megalapí
tója és az európai szövetség igazgatója, 
Harm at László négydanos mester.
-  Nálunk csak megtűrik, vagy támogatják is 
ezt a keleti sportot? Úgy látom, hogy ön, az 
első osztályú sportoló, a magyar bajnok 
fölszerelése meglehetősen viseltes.
-  A Taekwon-do olimpiai ága az erre biztosí
tott keretből számíthat anyagi támogatásra. 
De a mi csoportunk állandó pénzproblé
mákkal küzd. Fájlaljuk, hogy egy alacso
nyabb szinten teljesítő focistát jobban  
dotálnak, mint nálunk egy egyesületet. 
Nálunk sajnos mindenkinek magának kell 
menedzselnie és szponzorálnia magát. 
Nekem egyetemistaként szinte lehetetlen
nek tűnik, pedig nagyon szeretném, ha 
eljuthatnék az olaszországi Riminibe, az 
ITF-Taekwon-do világbajnokságra. E cél 
eléréséhez szponzorok és edzés, sok-sok 
edzés kell még.
-  Tervezi, hogy a nagyobb sportsikereket 
ígérő olimpiai ág versenyzői között is 
megméri tudását?
-  Gondoltam arra, hogy WTF-s mesterektől 
tanultakat is hasznosíthassam. Mert a 
küzdelem a lényeg.

P. I.
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Mit kínál az iskola >
Intézményünk általánosan képző, gyermek- 
és személyiségközpontú iskola. Tanulóink 
komplex személyiség- és képesség-
fejlesztése, korszerű ismereteinek és 
készségeinek kialakítása világnézeti módon 
semleges, politikamentes légkörben törté
nik. A tanulók életkori, szociális és kultu
rális szükségleteit és körülményeit 
figyelembe véve biztosítjuk az esélyegyenlőt
lenségek csökkentését, a differenciált
oktatást, a másság elfogadását. Mindezeket 
nyitott, családias és szeretetteljes légkörben 
kívánjuk megvalósítani!
Oktatási módszereink: hagyományos,
szótagoló olvasás; nívócsoportos oktatás 
matematikából (7. évfolyamtól); idegennyelv 
(német, angol) 4. osztálytól; számítás- 
technika, informatika; háztartástechnika, 
műszaki ismeretek, biokertészet; környezeti 
nevelés; erdei iskola; mindennapos testne
velés, úszásoktatás, Nemzeti Atlétika Prog
ram; táncoktatás (népi, társas); rendhagyó 
órák; üzemlátogatások; szaktárgyi- és
sportversenyek (helyi, területi, országos), 
diákhatékonysági tréning.
Tanórán kívüli -  térítésmentes -  lehetősé
gek: idegennyelvi előkészítők, nyelvvizsgára 
fölkészítés; tehetséggondozás; felzárkózta
tás; számítástechnika szakkör; környezet- 
védelmi, természetbarát szakkör; színjátszó 
szakkör; népi játék, népi tánc; társas, 
modern tánc; énekkar; médiaismeret; 
kézműves szakkör; vállalkozási, gazdál
kodási ismeretek oktatási vizsgával -  JAM; 
4H Klub -  termékkészítés, értékesítés; isko
laújság készítés; könyvtár; sportolási lehe
tőségek; gyógytestnevelés; mentálhigiénés 
foglalkozás, önismeret, önértékelés.
Bővebb információkkal készséggel állunk 
minden érdeklődő rendelkezésére!

Iván Zsuzsanna 
igazgató

Kémikusaink
A február 15-i házi kémiai vetélkedőt kísér
letek, totó, számítási feladatok, lexikon 
kutatás színesítette. A négy csapat szoros 
küzdelméből a Maczáh: Marianna 8.a, Bodó 
Gyula 7.b, Noviczki József 7.b és Mihály 
Éva 7.b alkotta csoport került ki győztesen.

Alapítványi bál Volt
Az immár ötödik alkalommal megrendezett 
alapítványi bálon az iskola tanulóinak 
előadásában láthattunk bécsi keringőt, 
latin és modern táncot, néptáncot. A műsor 
betanításához gratulálunk a felké-szítő 
tanároknak: Barta Editnek, Kénné Bódi 
Juditnak, Letérté Gonda Irénnek, Ördögimé 
Pungor Erzsébetnek, Torma Tibornénak, 
Varga Ágnesnek.
A bál műsorában a Talnet Stúdió énekeseit 
hallhatták a résztvevők. Meglepetésként 
szolgált a pedagógusok fellépése. Az Algyői 
Általános Iskola „korinthoszi oszlopai” gö
rög táncot adtak elő.
Köszönetünket fejezzük ki a bál támoga
tóinak! Az iskolai alapítványt jelentős 
összeggel támogatta az Algyő Fejlődéséért 
Alapítvány részéről Gonda András, illetve a 
Koopszer Kft. részéről Kiss Tibor. A 
nyitótánc szereplőinek ruháit Dócziné 
Kálmán Mária menyasszonyruha kölcsönző 
biztosította. Tombolatárgyakat ajánlott fel: 
az 1-8. évfolyam a és b osztálya, az Algyői 
Általános Iskola 4H klubja, Ábrahám  
Lászlóné, az Ági vegyesbolt, az Algyői 
halászcsárda, az Alkony 2000 Kft. , Árnyas 
Rózsa, Bakos Szilveszter, Balogh Imre, 
Balogh Istvánná, Berta Bettina, dr. Tóth 
Mária, dr. Gonda János, dr. Gubacsi Enikő, 
az Elektromotor ’97 Kft., az Euro-Impex 
Kft., a Flóratom Kft., a Gyevi Háztartási 
bolt, Hegyi Gabriella, Hódi Roland és Hódi 
Norbert, id. Pósa Sándorné, Jani Zoltán, 
Kakuszi Ildikó, Karsai Lászlóné, Koczkásné 
Kiss Ida virágkereskedő, Kocsisné Kukk 
Ildikó, Kordás Géza, Kovácsné Losoncz 
Magdolna, Kun Sándor, Kutasi Emese, 
Leiéné Gonda Irén, Lévai Mihály, Makán 
Ferencné, a Mártélyi Polgárőr és Vagyon
védelmi Közhasznú Egyesület, Nagy Zoltán, 
Olajkár Henrietta, Orbán Gyöngyi, özv. 
Podonyi Károlyné, özv. Szücs Béláné, Pál 
Sándorné (Ajándék lakáskultúra), Palócz 
Imre (élelmiszerbolt), Papp Lászlóné, Radics 
Balázs, Suti Dénesné, Szabóné Kálmán 
Mária, Szilágyi Perjési Gergely, a Szűcs Bt., 
Tori Annamária (Almárium ajándékbolt), 
Tóth Károlyné, Tóth Lajos, Tóthné Molnár 
Ágota, Török Tamás (Magyarok Világparkja), 
Vida Zsuzsanna, Vitéz Tibor.
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Egy életút: űombi Gyula 75 éves
Jóleső érzés lehet, ha az ember megün
nepelheti 75. születésnapját! Ebben van 
része most Dom bi Gyula barátunknak, aki 
1926. április 4-én, Szeged külterületén, a 
mai Balástyán született. A négygyermekes, 
mindszenti származású szülők tanyásbé
resek voltak, de a job b  megélhetés 
reményében a 30-as évek elején Algyőre 
költöztek. Fiuk már itt végezte el az elemi 
iskolát kitűnő eredménnyel. A tehetséges 
gyerek a helyi plébános (Sztolár István) és a 
községi elöljáróság segítségével a Szegedi 
Piarista Gimnáziumba került, de a háború 
miatt nem tudta iskoláit befejezni.
Az 1945-ös földreform  után szülei juttatott 
föld jének művelésében segédkezett, majd a 
negyvenes évek végén a helyi földm íves- 
szövetkezet terménybegyüjtői munkakörét 
látta el. Időközben házasságot kötött Belovai 
Rozi kával és két gyermekük szüle-tett. A 
múlt év májusában ünnepelték házasság- 
kötésük 50. évfordulóját, de az 
aranylakodalmat követe hónapban a szere
tő fe leség súlyos betegségben elhunyt.
Dombi Gyula életútja fordulatokban gazdag: 
az ötvenes évek elején a Szegedi Járási 
Pártbizottság apparátusába került,
ugyanakkor a já rási tanács tagjaként 
képviselte az algyői emberek érdekeit. A 
néphadseregben politikai nevelőtiszti 
beosztást látott el. Az ötvenes évek végén 
pedig a Csongrád Megyei Rendőr- 
főkapitanyság állományába nevezték ki: 25 
éves belügyi szolgálat után 1984-ben
alezredesi rendfokozatot viselve vonult 
nyugállományba. Helytállásáért több magas 
kitüntetésben részesült.
M indig igazi közösségi emberként szolgálta 
szűkebb és tágabb környezetét. A lgyőt 
mindig szülőföldjének tekintette. Büszke 
aira, hogy alapító tagja az 1986-ban 
létrejött Ősgyeviek Baráti Körének, sőt a 
kezdetektől a titkári teendőket is ellátja. 
Szabadidejét keresztrejtvény fejtéssel,
házikönyvtára sok kötetének olvasgatásával 
tölti, szerelmese az éremgyűjtésnek. Úgy 
mondja: akinek könyv van a kezében, az 
nincs egyedül.

Harsai László 
ÖBK elnök

Március az iskolában
Március 5.: Iskolai szavalóverseny az alsó 
tagozatosoknak.
7.: Hangos olvasó verseny a napköziben.
9.: A 6. a és b osztály a Vadasparkba megy.
10.: Munkanap a pénteki órarend szerint.
15.: Nemzeti ünnep: 10 órától megem
lékezés az Országzászlónál. (A diákok 
részvétele kötelező.)
16.: Pihenőnap.
19 - 20.: Az első osztályosok beíratása 
7 óra 30 perctől 16 óra 30 percig.
21.: Természetvédelmi foglalkozás 3-4. osz
tálynak.
22.: A „Víz Világnapjától a Föld Napjáig” 
rendezvénysorozat megnyitása.
23.: Deszki Marosmenti Fesztivál.
25.: Szomszédoló Ásotthalmon.

Próbaüzem a könyvtárban
Új szolgáltatásokat vezetett be az algyői 
könyvtár. Az alábbi szolgáltatásokat előze
tes bejelentés alapján lehet igénybe venni. 
Az internet-használat díja: 300 forint/30 
perc. Számítógép-használat (szövegszer
kesztés, CD-ROM, játék) felnőtteknek 150 
forint/perc, gyerekeknek 100 forint/perc. 
Nyomtatás fekete-fehér kivitelben: 50
forint/A4-es oldal, színesben: 150
forint/oldal. Fax (267-090) használat: 20 
forint/oldal. E-mail küldése és fogadása
(címünk: bjb].@.majJ.jjszanei.Jlll): 50 forint 
+ géphasználat.

CÖ-KOMok
Az elmúlt évben a legkorszerűbb adathor
dozó, a CD-ROM száma ugrásszerűen 
megnőtt az algyői könyvtárban. A legújabb 
CD-ROM-ok közül gyermekeknek való: Az 
állatok birodalma, a Seholsincs kastély, a 
Repülő kastély, A varázslatos emberi test, a 
Manóka-land.
Középiskolásoknak, felnőtteknek való: a 
Művészeti lexikon, az Irodalmi lexikon, az 
Irodalmi kincsestár, a Verstár '98, a Szent 
Biblia, A magyar nép művészete, a Gon
dolattár, Brehm: Az állatok világa, a Zenei 
lexikon, az Új Akadémiai Kislexikon, a 
Híres magyarok a nagyvilágban, az Ismerd 
meg önmagad!, a szótárak.

MÁRCIUS
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HÁZIORVOS RENDELESE:
DR. BÁLIND SÁNDOR

Március 5-9.: 
Március 12-16.: 
Március 19-23.: 
Március 26-30.:

730  -  1200  óra. 
1300 . 1730 óra. 
730 . 1200 óra. 
I 300 . 1730 óra.

Mód nyílt néhány fizikoterápiás kezelés 
helyben való igénybe vételére. A kezelések 
előjegyzés alapján történnek, délelőttös héten: 
kedden és csütörtökön 12-től 14 óráig; 
délutános héten: kedden és csütörtökön 10-től 
12 óráig. A kezelés csak orvosi javallatra 
történik.

Telefonszám: 06-30-260-38-99.

"H á ^ io ^ v o s i  r e n d e lé s  

DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
/V^ciroius 5-9.:

'19-23.:
/̂ AárcAiAS 20-30.:

12 óra 30 pertől 17 óráig. 
7 óra 30 perctől 12 óráig. 
12 óra 30 perctől 17 óráig. 
7 óra 30 perctől 12 óráig.

TalcfOH! 30/249-57-08; 62/267-909.

DR. KOVÁCS ÁGNES
ü

RENDEL:

12 - 18 
'-16°° óra.

15
00

Hétfő, szerda:
Kedd, csütörtök:

Péntek: 1 230- 
MOL-utalványt elfogadunk. 

Egészségház u. 42., Telefon: 267-202.

DR. SZÍJÁRTÓ MARTA
fogszakorvos

RENDEL:
Algyő, Bartók Béla u. 76. I. em. 5. 

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 MAR1A
csecsemő és gyermekszakorvos

MOBIL TELEFONSZÁMA: 06-30-96-33-756. 
Telefon: 267-234.

RENDELÉSI IDEJE
Február 12-től betegrendelés:

Hétfőn 8-tól 1 2 óráig,
Kedden 8-tól 1 1 óráig.
Szerdán 13-tól 16 óráig,
Csütörtökön 8-tól 10 óráig,
Pénteken 8-tól 1 2 óráig.
Csecsemő-tanácsadás:

csütörtök: 10 -  12.

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 830 -  9™ .

Terhes-tanácsadás:
hétfőn 8-tól 10 óráig,

Szeged terhes-diagnosztika, 
rendel: dr. Hányó Ádám, 

telefon: 421-021/256 mellék.

Önálló védőnői tanácsadás:
(Algyő, Egészségház u. 42. , telefon: 267-234) 

kedden 13-tól 14 óráig,

+ HÁZIORVOSI RENDELES +
A dr. Tót/r Hazíenfesí &t. tá/éfoztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

március hónapban a következők szerint rendel: 
01-02-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hót.
05-09-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hét.
12-14-ig: 12’" - 17-ig (délután) páratlan hét.
19-23-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hót
26-30-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hót.

Telefonos elérhetőség:
06-60-381-863,

62-267-202.
.1 n a M é s re  a T.-LJ-számál igazoló okmányát hozza magával! 

e - m a i l  c ím e : drtollnnar / .malavnct.lni 
h o n la p :  lillp:/Avcb. malaYncl.lni/driollima

Munkalehetőséget (alkalmi jelleggel, illetve 4 
vagy 8 órás munkaidővel), albérletet keres az 
algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. 
Jelentkezni: Egészségház utca 42. címen, 

vagy telefonon; 267-866, 
ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.
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A GYEVIEP KHT. tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot és a közülieteket, 

hogy új szolgáltatása a

SZENNYVÍZ SZIPPANTÁS
derítőkből megrendelhető:

Algyö, Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház), 

telefonon: a 62/267-567 számon,

7-1530 óra között, munkanapokon.

Magánszemélyek részére: 500 Ft/m3
Közületek részére: 850 Ft/m3

A kiszállás Algyö belterületén ingyenes, 
külterületen + 160 Ft/km.

Legkisebb számlázott mennyiség: 2 m3 
A fenti árak az áfá-t tartalmazzák.

I

A CSATORNAM Ű  
TÁ R S U LA T FÖ LH ÍVÁ SA
Az Algyői Csatornamű Társulat (6750 Algyö, 
Kastélykert u. 40.) arra hívja föl a Tisztelt Algyőiek 
figyelmet, hogy az érintetteknek megküldött 
befizetési csekken a csatornaépítési hozzájárulást a 
küldemény kézhezvételétől számított 15 napon 
beliiL egy összegben, vagy részletfizetés esetén az 
első részletet be kell fizetni!
A részletek esedékessége: minden hónap 15. 
napjáig. A csatorna-építési hozzájárulást csak a 
kiküldött csekken lehet befizetni.

% m

átvétel a

m mm.%

(volt kuktor).

NYITVA TARTÁSI IDŐ
2001. március 1-2001.szeptember 30. 

között
hétfőtől szombatig 7-töl 19 óráig, 

vasárnap 7-től 11 óráig.
Vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyes 
papír, fekete-fehér újság, alumínium, sárgaréz, 
vörösréz, PE fólia (fóliaházi fólia).

Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból 
ne öntsék ki a savat, ne törjék össze, ne szennyezzék 
a környezetet! Ez a veszélyes anyag a 
hulladékudvarban EU szabványos konténerben 
ingyen elhelyezhető.

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

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

Telefon: 267-567.

Vállaljuk a lakó épületből kijövő és az új 
j szennyvízcsatorna tisztítóaknáját össze- 
l kötő kifolyó kivitelezési munkáit, 
I valamint a telekhatáron belüli vízvezeték 
1 javítását, cseréjét.

Árajánlat kérhető: GYEVIÉP Kht.
Algyö, Kastélykert u. 16. (volt 

művelődési ház) 

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

A4-es 9 Ft/db, dupla oldal 13 Ft/db. 
A3-as 12 Ft/db; dupla oldal 18 Ft/db

GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház) 

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

SZÁLLÍTÁS, fuvar o zás
1500 kg-os kisteherautóval

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

90 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron. 

ÉRDEKLŐDNI:
GYEVIÉP Kht. telephelyén 

(volt művelődési ház)
Algyö, Kastély kert u. 16. Telefon: 267-567. 

Munkanapokon: 7°°-től 1500 óráig.

.MÁRCIUS
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H O R I Z O N T  

É T T E R E H Ű Í
(Algyői MÓL ipartelep)

l _ ]

megrendezését vállalja a bálteremben 
400 fő részére.

Étterm ünk válla lja  sátras lakodalmak, 
ille tve k ite lepü léses  rendezvények  

lebonyolításá t, az algyői faluházban és 
egyéb he lyeken  is.

Előfizetéses étkezés:
2 fogásos 295/fő, 3 fogásos 325/fő.
20 adag fölött díjtalan a kiszállítás.

Az ételhordót az étterem biztosítja. 
Meuiifizetés: csütörtök, péntek 11-12 óra közt

az étterem büféjében, 
a MÓL ipartelepen a B szociális épületben, 

Algyőn a faluházban.

Telefon és fax: 517-479.

f\ fer-neío rrvellefti

IC O  V Í R A G Ö Z L 6 T

F iy ií'á s l m á rc iu s  8 -á n .

I'lYif'va* ta rtá s i kéí'fof'ől jaérvlelcig 8-12  ó ra , 

l'erwef'éslcor a  sze rta rtá s  befejezéséig. 

T *  ele fon!

62/ 419 - 775 UU, 
06/ 20 / 323 - 0118.

ÁCS MUNKÁT 
KÉPKERETEZÉST VÁLLALOK

Díszlécek, szegőlécek árusítása, 
csőállvány bérbeadása.

BAKOS ISTV Á N
Algyő, Bíró u. 8./B. Telefon:

2 6 8 - 2 0 5 ,  0 6 - 3 0 - 2 2 3 - 0 0 - 1 7 .

GARNITURAK, HEVERŐK
áthúzása, javítása,

MOTOR ÉS MOTORCSÓNAK, 
AUTÓ ÉS HŰTŐTAKARÓK

varrása.
DÍSZPÁRNÁK, PU FFO K  kaphatók.

Hétfőtől szombatig 9-19 óra között. 
Telefon: 267-660, 30/264-0143.

G E R C SÓ  TIBOR, Algyő Komp u. 21.

Könyvelést, adóbevallások készítését vállalom. 
TÓTH ILONA 

mérlegképes könyvelő 
Érdeklődni: a temető melletti virágüzletben, vagy délután 
a 62/ 419-775,06/ 20/ 323-0110 telefonszámon.

SÍRKERETEK, URNATÁROLÓK
megrendelhetők többfajta színben, 

műkőből, márványból, gránitból 
2001-re az idei áron.

Vállalunk:

♦ sírfelújítást, sírkiemelést,
♦ sírtisztítást, betűvésést.

Érdeklődni:
a temető melletti sírkő-műkő telephelyen 

vagy a virágüzletben.
Telefon: 

napközben: 06-20-323-0118, 
este: 62/419-775.

KOVÁCS MIHÁLY, MŰKŐ-SÍRKŐ KÉSZÍTŐ

Szakképzett asztalosokat
felvennék azonnali kezdéssel algyői telephelyre. 

Bér: megjegyzés szerint.

Érdeklődni: a 62/268-409-es telefonszámon.

Redőny, reluxa, harmonika ajtó 
készítés.

Telefon: 06-309-530-395.

MÁRCIUS
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ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTTETŐK!
Vállaljuk épülő lakóházak és intézmények

 ̂ Komplett villanyszerelési munkáit.
 ̂ Tűzjelző-, riasztó-, számítógép- és kábel

tévé rendszerek belső vezetékhálózatának 
kiépítését.

 ̂ Villamos berendezések és rendszerek 
érintésvédelmi-, szabványossági- és tűzvé
delmi felülvizsgálatát és dokumentálását;

 ̂ Villámvédelmi felülvizsgálatot és
dokumentálást.

Busa József 30/35-34-712

Erdélyi Sándor 30/91-07-403

Pólya István 70/31-99-701

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÉRTÉKBECSLÉS
Tisza Mérnökiroda Kft. Ingatlaniroda 

Szeged, Szentháromság u. 34.
Tel: (62 ) 434-381

♦ Ingatlanközvetítés
♦ Értékbecslés
♦ Szakvélemények készítése rövid

határidővel
♦ Ingatlanforgalmazás
♦ Termőföldek, kiskertek közvetítése
♦ Adásvételek teljes körű jog i ügyintézése.

ALGYŐIEKNEK ALGYÖM telefonon történt 
időpont egyeztetés után.
Telefon: (62 ) 268-066

Ingyenes cím felvétellel, és címkiadással 
várjuk kedves ügyfeleink jelentkezését.

KERESÜNK ALGYŐI MAGÁNHÁZAKAT, 
LAKÁSOKAT KÉSZPÉNZES VEVŐINKNEK.

Tel.: (62) 268-066, 434-381

A Szegedi Kéményseprőipari Kft. 1 fő 
kéményseprő munkatársat keres algyői 
körzetébe.
Feltételek: 40 év alatti életkor,
szakmunkás bizonyítvány bármely 
szakmából, saját kismotor használat, 
erkölcsi bizonyítvány, algyői lakos.
Fizetés: teljesítmény szerint.
Jelentkezni lehet személyesen Szegeden a 
Moszkvai krt. 27. szám alatt, valamint a 
485-077 és a 485-05S telefonszámon, 
munkanapon 8-16 óra között.

IDA VIRÁGÜZLET
várja algyői vevőit.

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-péntek: 8-18 óra,
Szombat: 8-12 óra,
Vasárnap: 9-12 óra.

Ajánlatunk: szálas és cserepes virágok; selyem 
virágok; szárazkötészeti készítmények, virág
föld, műanyag cserepek, virágtápok; alkalmi és 
menyasszonyi csokrok, kocsi és asztali díszek; 
élő és műkoszorúk.

Állok rendelkezésükre!

Vásárhelyi u. 21. 267-297
K ocskásné  Kiss J d a

Milyen a sós palacsinta}
A Dinamix Ifjúsági Kerekasztal ír farsang
jára, február 23-án közel 150 fős közönség 
volt kíváncsi az algyői faluházban. Írország 
rövid történelmi és kulturális hagyományai
nak bemutatása után egy kis kóstoló várta 
a vendégeket. A műsor fergeteges hangu
latú ír táncházzal zárult. A zenét az 
országos hírű Bran együttes szolgáltatta. 
Közkívánatra közöljük a Wicklow ír sós 
palacsinta receptjét. Hozzávalók (4 pala
csintához): 4 tojás, 600 ml tej, 10 dkg 
zsemlemorzsa, 1 evőkanál petrezselyem 
(szárított is jó), 1 csipet kakukkfű, 2 
evőkanál metélő vagy póréhagyma, só, 
bors, 2 evőkanál vaj vagy margarin a 
sütéshez. A tojást a tejjel, zsemlemorzsával, 
fűszerekkel és a zöldségekkel jól 
összekeverjük, 1 evőkanál vajat 
felmelegítünk, és barnára sütjük benne az 
előbbi tésztát. Szeletekre vágjuk, és vajat 
teszünk a tetejére. (Ez a palacsinta 
vastagabb és kiadósabb, mint a 
hagyományos.)

Praktikák
Tanácsok kisgyermekes anyáknak. 
Összpontosítsuk figyelmünket a kisbabára 
és házastársunkra, és egy időre elégedjünk 
meg a viszonylagos renddel. Ha hét közben 
kimerültnek érezzük magunkat, menjünk 
pihenni, mihelyt a baba elaludt. Másnap 
valószínűleg több erőnk lesz a munka 
elvégzéséhez.

MÁRCIUS
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Március a faluházban
Állandó programok: hétfőnként 16 óra 30
perctől Karate edzés, 18 órától női fitness 
torna; keddenként 17 órakor a Hagyo
mányőrző egyesület próbál; szerdánként 17 
órakor sakk szakkör; csütörtökönként 15-
18 óra között szemétdíj befizetés, 14 óra 30 
perctől gyerek néptánc próba, 17 órakor 
nyugdíjas klub, 17 órától karate edzés, 18 
órakor női fitness edzés; péntekenként. 14 
órakor kézműves szakkör.
Március 4-én szomszédolós vendégünk: 
Ásotthalom;
7-én 18 órától a Kisgazdapárt ülése;
10-én az óvoda alapítványi bálja;
16-án 19 órától Moliere: Úrhatnám polgár -  
nép színházunk bemutatója.
21-én 18 óra 30 perctől Irodalmi kávéház: 
Ady Endre költészetéről Bíró Zoltán 
irodalomtörténész tart előadást;
22-én mezőgazdasági előadás;
23-án nyugdíjas ebéd;
24-én 17 óra 30 perctől gyerekműsor;
25-én 15 órától szomszédolunk Ásott
halmon;
30-án 18 órától Tini buli.
Közkívánatra 6-án, 20-án műanyag vásár;
7-én, 13-án, 14-én, 21-én ruha vásár; 9- 
én bálás ruha vásár és termékbemutató 
várja a község lakóit.

Újra dolgozom!
A TÁMASZ Egyesület (Szeged, Ősz u. 5.) és 
az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat Újra dolgozom! programja az 
algyői munkanélkülieknek segít a szakis
meretüknek, tapasztalataiknak, érdeklő
désüknek megfelelő munkahely fölku
tatásában. Elsősorban az 1 éven túli tartós 
munkanélkülieknek, pályakezdőknek, 40- 
50 százalékban megváltozott munkaképes
ségű munkanélkülieknek kívánnak segítsé
get nyújtani. A közös fogadóóra helye: a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
(Algvő, Egészségház 42.), ideje: március 
16-án, március 30-án, április 13-án 9-11 
óra között. A program iránt érdeklődők 
jelentkezését várják a családsegítőben 
személyesen ügyfélfogadási időben, vagy 
telefonon a 267-866-os számon.

Alko tőpályázat
Az algyői faluház pályázatot hirdet a
község lakóinak irodalmi alkotások (vers, 
novella, mese stb.); kézműves alkotások
(fafaragás, hímzés; fazekas, vessző, gyékény 
stb.) kategóriában.
A pályaművek beküldési határideje: április 
20., helye: a faluház. Egy személy több 
kategóriában is indulhat, de maximum 3-3 
alkotással. A pályamüveket a falunapon 
kiállítják. Az irodalmi alkotásokat az Algyői 
Hírmondóban közöljük. Az első díj: 5 ezer, a 
második 2 ezer, a harmadik 1 ezer forint.

Motiere: Úrhatnám polgár
Kátó Sándor rendezte Moliere: Úrhatnám 
polgár című vígjátékát, melyet a Móra 
Ferenc Népszínház társulata március 16- 
án 19 órától mutat be a faluházban. 
Szereplők -  a színrelépés sorrendjében 
Jourdain: Baló Ferenc, Jourdainné: Árnyas 
Rózsa, tánc és zenetanár: Horváth Henrik, 
filozófus tanár: Kiss Róbert, vívómester: 
Pálföldi Márton, szabómester: Aydin
Bahadir, Coville: Cseszkó Mihály, gróf:
Canjavec Tamás, grófnő: Osztás Anett,
Luci: Dudás Kata, Cleonte: Molnár Áron.

Fogadóórák
A polgárm ester 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 rendelkezésére -  
a községházán.
A képviselők közül március 14-én Beke 
Tamás, Molnárné Vida Zsuzsanna; 21-én 
Beck Gábor, dr. Gubacsi Enikő; 28-án 
Bakos József, Juhász István; április 7-én 
Beke Tamás, Vidács László tart fogadóórát.

A lq y ő r  b íR cn opöő , az önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.

Felelős kiadó: dr. Piri József.
Felelős szerkesztő; Molnárné Vida Zsuzsanna.

Szerkesztőbizottság: Hmí Isivúiiné, liMkosné IVkcie 
liorbély .1,-nios, Knisni I.Asnlóné, Kis Milifilyné, Leiéin- 1 ioiidn livn.

Leveleim: 675U Algvő, líányász n. 2., Könyvtár. 
Készítette:: ANOLI 2000 Bt. Nyomás: CIOLI) l’K’KSS Nyomda 

Készüli: 1000 példányImii
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