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Áldás a magyarra
(részlet)

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötött tagokkal. 
Zsibbadtan áléit a balga erőszakkal.
De mihelyt fölenged fojtó köteléke, 
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Tájházunk teszí
Ha lassan is, de halad a régi Elekes-féle 
ház, kovácsműhely felújítása. Az épület 
külső képe még nem mutatja, de tájházzá 
történő átalakításának, funkcióváltásának 
belül már több jele is mutatkozik. Az 
Algyőn megszokott elrendezés, a gangos ki
alakítás mellett az utcai és az udvari szárny 
(lakó, illetve gazdasági) funkciója meg
marad.
Mivel településünkre eddig nem volt jellem
ző, hogy összefogással gyűjtse, megőrizze 
régi tárgyait, munka és használati esz
közeit, még nem áll rendelkezésünkre a tel
jes kiállítási anyag. Ezért kérem minda
zokat, akiknek birtokában a tájházba illő 
tárgyak vannak, ajánlják fel a tájház 
berendezéséhez! Az adományokat a 
faluházban gyűjtjük. Információ telefonon a 
267-050-es számon kérhető.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Vendégségben a népszínház
Moliére Az úrhatnám polgár című 
darabjával tájol az algyői Móra Ferenc 
Népszínház. A vajdasági Ürményházára, 
Tóhóra június 1-jén indult vendég- 
szereplésre a Kátó Sándor vezette társulat. 
Az előadások bevételét a magyarok lakta 
településnek adják, mert a társulat tagjai 
ingyen lépnek fel -  Botka László, a 
Csongrád megyei önkormányzat alelnöke 
támogatásának köszönhetően.

Támogatott civilek
Algyő önkormányzati képviselő-testülete 
legutóbbi, májusi ülésén úgy határozott, 
hogy tizenkét civil szervezet működését 
anyagilag is támogatja. A pályázatokból 
kitűnt: ösz-szesen 6 millió forint pénzügyi 
segítségre lenne szükségük a társadalmi 
szervezeteknek. Ezzel szemben a képviselő- 
tes-tület a civil szervezeteket az alábbi 
összegekkel támogatta.
A lgyői Nyugdíjas Klub: 150 ezer forint, 
Ősgyeviek Baráti Köre: 100 ezer forint, a 
lovasnapokat is szervező A lgyői Gazdakör: 
550 ezer forint, A lgyői Napraforgó 
Nagycsaládosok Egyesülete: 150 ezer
forint, Faluvédő Egyesület: 400 ezer forint, 
Hagyományőrző Együttes: 100 ezer forint, 
DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal: 250 ezer 
forint, A lgyői 4H Klub: 120 ezer forint, 
Magyarországi Montessori Egyesület Dél- 
A lfö ld i Területi Köre: 120 ezer forint, 
A lgyői Általános Iskola Alapítvány: 200 
ezer, A lgyői Nőegylet: 150 ezer forint, az 
algyői Gyevi Ászok Sportbarátok 
Egyesülete: 170 ezer forint.
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Czine Mihály Vallomása: Erdély
Erdély... Titokzatos, varázslatos szó; 
történelmet, legendát, álmot, és valóságot 
egyszerre idéz. Magyarnak, románnak, 
szásznak -  más-más árnyalásban. 
Erdélyben, a történelmi Erdélyben esett 
meg a gyönyörű csoda, hogy három nép élt 
benne ezer esztendőn keresztül, egymás 
mellett, s mind a három nép megőrizte a 
maga kultúráját, és gazdagodott is egymás 
színeivel. Erdélyben mondták ki először 
Európában, már a 16. században a vallás- 
és gondolatszabadságot: mindenki kövesse 
azt a hitet, amelyet akar, csak az új hit 
követői ne bántalmazzák a régieket.
Szépségesen szép föld, amelyet egy nagy 
világsüllyedés esetén is meg kell őrizni a 
maga egészében, „az istenek múzeuma 
számára, mint a föld és az emberiség
történelmét a maga kicsiségében is 
legteljesebben kifejező remekművét”. A 
szászoknak külön himnuszuk van az 
eltartó erdélyi földről. A románok
fennhangon vallják: hamarabb jelent meg 
román könyv Erdélyben, mint a
vajdaságokban; a román felvilágosodásnak 
ez a föld adta az erdélyi iskolát.
A magyarság történeti tudatában meg 
egyenesen a nemzeti fejedelemség korát 
idézi Erdély: Bocskait, Bethlent, Rákóczit; a 
magyar kultúra drága bölcsőhelyét, Apáczai 
Csere János, Mikes Kelemen, a Bolvaiak, 
Kemény Zsigmond, Arany János és Ady 
Endre szülőföldjét. Balladákat a tizenkét 
kőművesről, székely keserveseket és 
kalotaszegi varrottasokat. Művészetet, 
irodalmat, helytálló embereket. Erdélyi 
csillagokat. Az erdélyi irodalmat.
Az erdélyi magyar irodalom Trianon utáni 
fogalom. A történelem volt az apja, az 1918- 
ban bekövetkezett sorsfordulat. 1918 
vigiliáján vonultak be a román katonák 
Kolozsvárra, s a szálingózó hóesésben 
Mátyás király szobra körül boldogan járták 
nemzeti táncukat, a hórát.
A románok nemzetállamuk megvalósulását 
ünnepelték, a magyarok a többségi nemzet 
fiainak helyzetéből kisebbségi sorsba 
jutottak.
A többségből kisebbségbe került magyarság

sok mindent vesztett, hatalmat, vagyont, 
pozíciót, intézményeket -  egyben azonban 
gyarapodott: irodalomban. A lélek
megrendüléséből irodalom virágzott. A 
magyarság életösztöne rendkívüli erővel 
szólalt meg az irodalomban. Erdély
magyarsága szinte éveken keresztül az írás 
lázában élt. írtak, mert hitték: az írásnak 
missziója van. Nemcsak a magyarság 
eszméjét akarták őrizni; úgy vélték,
kisebbségi életükkel külön terve van a 
sorsnak. Erdély kicsinyben naponta
európai problémákat kap: a népek
együttélésének próbáját.
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Célja:

• A korszerű, alapvetően fa alapanyagból
készült úgynevezett kalandjátszóterek 
építésének előmozdítása, a gyermekek 
egészséges, környezetbarát játszóterekkel
történő ellátásának segítsége.

• A daganatos, valamint asztmás betegségben
szenvedő gyermekek gyógyításának
segítése, gyógyulásuk gyorsítása, a 
gyógyulási folyamat elviselhetőbbé tétele.

E cél érdekében:
• Anyagi támogatást nyújtunk a

gyermekintézményekben, illetve
közterületen épülő korszerű, fa alapanyagú 
játszóterek építéséhez, különös figyelemmel 
az úgynevezett kalandjátszóterek építésére.

• A daganatos, illetve asztmás betegségben
szenvedő arra rászoruló gyermekek részére 
a gyógyuláshoz szükséges természetes 
alapanyagokból készült termékeket 
biztosítunk, különös figyelemmel az 
utógondozási időszakra.

• Egyes betegek gyógyításához,
utógondozásához anyagi segítséget 
nyújtunk.

Elérhetőség: 06-30/911-1577
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Az Algyői Hírmondó integrációs melléklete.

Európacsali
hékevág}'. együttműködési készség, de kényszer is szülte az Európai 
l Iniói.
..Alapító atyaként" Jean Monnet. a francia kormány gazdasági 
tanácsadója és Róbert Sclmmcm. a francia külügyminiszter nevét 
emlegetik. Három pontba sűrített javaslattal állt elő Monnet 1950. 
május l-jén: meg kell békélnie egymással az elmúlt száz évben 
egymással három háborúban is viaskodó l<'ranciaországnak és 
Németországnak: közös irányítás alá kell venni a fegyvergyártást 
szolgáló, de a gazdaság alapját is jelentő acél és a szénipari: létre kell 
hozni a Szén- és Acélközösség nemzetek felett álló hatóságát, mely 
valamennyi európai állam előtt nyitva áll. Ezt megismétli és kiegészíti 
Sc/mman május 9-én...Háborúban álltunk és nem sikerűit elérni az 
európai egyesülést... Európa nem egyetlen aktussal vagy egyetlen terv 
alapján jön létre. Konkrét lépéseken keresztül építhető fel. amelyeknek 
először a defacto szolidaritást kell megteremteniük... " Az első európai 
szerződést 1951. április 18-án írták alá megszületett a Hatok, majd a 
Kilencek. a Tizenkéttek. a Tizenötök Európája, mely a tizenhárom 
csatlakozni vágyó országgal együtt a Húszak, majd a Huszonötök 
Európája lehet. A csali: a közös ügyek közös képviselete, a közös 
terhek megosztása.
Nálunk is ünneppé lesz május 9.. Európa napja.

Ricsik vagyunk?!
Az EU-ba igyekvő Magyarország
ról is sokan mondták: ..kicsi" or
szág. nem tud beleszólni a ..na
gyok" által uralt szervezet ügyeibe. 
A kicsiségről annyit, hogy hazánk
nál kisebb a területe a jelenlegi 15 
tag közül 7 országnak (Ausztriának, 
Belgiumnak. Dániának. Hollandiá
nak. Írországnak, Luxemburgnak, 
Portugáliának): a csatlakozni vágyó
13 állam közül 7-nek (Ciprusnak. 
Csehországinak. Észtországnak. 
Lettországnak. Litvániának. Máltá
nak. Szlovákiának). Az anyaország
ban élő magyarság számánál kisebb 
létszámú a lakosság 9 uniós 
tagországban (az említetteken kívül 
Finnországnak és Svédországnak) 
és 8 csatlakozásra készülő államban 
(a fölsoroltakon kívül Bulgáriának).

Nyelv
Az egységes nyelvvel szemben fog
lalt állást az EU oktatásért és kultú
ráért felelős európai biztosnő, 
Viviane lieding. Szerinte meg a ki
bővülő Európában is minden egyes 
államot megillet a saját nyelvéhez 
való jog. Felszólította a polgárokat: 
anyanyelvükön kívül tanuljanak 
meg legalább két idegen nyelvet. 
Egy széles körben használtat, 
például az angolt, valamint az egyik 
szomszéd ország nyelvét. Cél: a 
sok-nyelvűség. Követendő példa: 
Luxemburg, ahol a luxcmburgin 
kívül a németet és a franciát is 
beszélik. Az EU-ban most 11 
hivatalos nyelv van.

VI. szám



4 EU-UTAK

Bevásárlók
Jelentős azoknak a száma, akik 
csakis a vásárlás miatt érkez
nek a két szomszédos ország
ból Csongrád megye települé
seire. Az 50 ezer forintnál töb
bet vásárlók a határon visszai
gényelhetik az áfát. Ezt napon
ta körülbelül 250-en teszik 
Röszkénél. Szegeden az 9 mul
tinacionális cég épített 
hatalmas áruházát - a bevá
sárlóturistáknak.

KI mit tud?
Az EU-UTAK szerkesztősége 
játékra hívja a Kedves Olvasót. 
Kiadványunk eddig megjelent 
hat számának tartalmából mini 
Ki mit tud? vetélkedőt rende
zünk. Kedves Olvasó! A 
részleteket megtudja. ha 
fölhívja az impresszumban ol
vasható telefonszámot.

a/. Algy ői Hírmondó integrációs 
mellékjele. a Lokalitás Csongrád 

Megyei Helyi Lapok 
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a Külügyminisztérium és a 
Pharc támogatásával készült.

Ahol mozgás, ott a kereskedelem
A kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek oda települnek nagyobb 
számban, ahol nyereséget találnak, azaz a vásárlók-fog\ asztok száma ele
gendő folyamatos forgalmuk biztosításához.
E szempontból régiónkban Szeged és környéke számít centrumnak: a több 
mint 2500 kiskereskedelmi üzlet, több mint 600 vendéglátóhely döntő há
nyada a megyeszékhelyen található, de vonzáskörzetük az agglomeráción 
túl egész Csongrád megyére, sőt: a határon túli területekre is kiterjed. 
Szeged és a környék egyes településeinek gazdaságában jelentős a súlya az 
úgynevezett bevásárló turizmusnak. Figyelemre méltó jelenség, hogy egyre 
több kiskereskedő csatlakozik valamelyik kereskedelmi szövetkezethez, 
illetve beszerzési hálózathoz. A községek életében fontos szerepet 
játszanak a kereskedelmi láncok (áfészek) az ellátás és a felvásárlás miatt.
A Szeged környéki községek közül Sándorfalva rendelkezik a legtöbb (23) 
vendéglátóhellyel, de 10-nél több cukrászda és étterem található Szat>má
zon. Röszkén és Dcszken is. Ennek oka. hogy Sándorfalvának és 
Szatymaznak kiterjedt a külterülete: Röszke a jugoszláv határtól Budapest 
felé. Deszk a Romániába tartó nemzetközi út mentén található.

A határmentiség: tőke lehet
Csongrád megyében Szeged. Röszke. Tiszasziget. Újszentiván Jugoszláviá
val határos. Kübekháza a hármashatárnál. a magyar -  jugoszláv -  román 
határ metszéspontjánál található. Románia felé biztosít átjárást: Kiszombor. 
Nagylak. E régióban azonban a határmentiség jó ideje elsősorban hátrányt, 
problémát jelent. A két szomszédos ország leromlott környezeti, társadalmi, 
gazdasági állapota, a mindennapok sokféle szabályozatlansága. Romániá
ban az infrastruktúra fejletlensége nem kedvez a határon átnyúló gazdasági 
és társadalmi együttmüködésnek.
A határmenti kapcsolatokban meghatározó szerepet játszhat a Duna-Körös- 
Maros-Tisza Eurorégió. méh az EU pénzügyi támogatásának elnyerését, e 
térségbe vonzását is jelentheti. A Csongrád megyei projektek közé -  a 
Szeged-Tcmesvár közötti közvetlen kapcsolatot biztosító kiszombori 
határátkelőhely megnyitása után is - be kell venni az M43-as autópálya ki
építését Nagylakig; a Szeged-Tcmesvár közötti vasúti kapcsolat kiépítését a 
szegedi déli vasúti híddal: a térség észak-déli főútvonali kapcsolatának 
kiépítését a Nagylak-Kiszombor-Makó-Hódmczővásárhely nyomvonalon -  
kapcsolódva a makói és kiszombori elkerülő út kialakításához. Már élettel 
teli a Makó-Nag} szentmiklósi mikroeuroregionális térség.
A határon átnyúló együttműködésnek az EU-ban bevett gyakorlata, az 
ottani tapasztalatok errefelé is hasznosíthatók. Ehhez az együttműködés 
intézményesítése, a határok átjárhatóságának és a határtérség 
megközelítésének javítása szükséges. Fontos elem a környezet és 
természetvédelmi, valamint a vízgazdálkodási, továbbá a gazdasági 
együttműködés.
Az EU legkiterjedtebb határon átnyúló együttműködést támogató 
programja: az 1NTERREG az alábbi fejlesztési célokat támogatta: üzleti 
együttműködés, az üzleti szolgáltatások fejlesztése: az oktatás, szakképzés, 
kultúra határon átnyúló fejlesztése: turizmus: az egészségügyi és szociális 
együttműködések, a határon átnyúló infrastruktura és energia rendszerek 
fejlesztése, a területi tervezés. Ezen kívül a Pharc CBC. Credo program a 
magyar-román határmenti térség fejlesztését is szolgálhatja.
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Ülésezett az önkormányzati testület: községi döntéstettár
Május 24-én tartotta legutóbbi ülését az al
győi önkormányzati képviselő-testület, dr. 
Piri József polgármester vezetésével. A leg
fontosabb döntésekről Angyal Zsolt megbí
zott jegyző tájékoztatta olvasóinkat.
A testület előző ülése óta történt legfonto
sabb eseményekről beszámolt a polgár- 
mester.
A képviselő-testület nyilvános ülésén az 
algyői Gyerm ekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat vezetője, Ráczné Olasz Edit 
bemutatta az intézmény tevékenységét. 
Részletes statisztikai mutatók és elemzések 
alapján kiderült: az 1999 novemberében 
létesített intézmény jó l működik, segítségét 
sokan veszik igénybe, szükség van az 
intézményre, munkatársaira. A testület a 
tájékoztatót megvitatta, tudomásul vette.
A Gyeviép Kht. 2000. évi mérleg beszá
molóját, a könyvvizsgálói véleményt a 
képviselő-testület mint tulajdonosi 
közgyűlés elfogadta.
A csatorna fejlesztésről -  mint fejlesztési 
beruházásról -  a képviselők megállapítot
ták: az több mint 533 millió forintba kerül, 
első-második ütemét 2001 negyedik 
negyedévére fejezik be. A gerinccsatorna 
hossza közel 14 ezer méter, a bekötő 
csatorna hossza közel 11 méter.
A képviselők úgy határoztak, hogy az Algyői 
Általános Iskola 2001-2002. tanévben 3 új 
elsős osztályt, 2 napközis csoportot 
indíthat. Ezen örvendetes változás oka: 
Algvőn növekszik a gyermeklétszám.
A képviselő-testület jóváhagyta a Görbe 
utca (Szamóca és Béres utca közötti 
szakaszának) felújítását. Az idei útfelújítás 
kapcsán a polgármester a műszaki csoport 
vezetőjét utasította, hogy az utcák 
burkolására, a felületlezárásra, felújításra 
kérjen legalább három vállalkozótól 
ajánlatot.
Módosították a képviselők a 
szennyvízcsatorna bekötések lakossági 
hozzájárulását rendező 7/2000/III.24. 
számú önkormányzati rendeletet, melyben 
az algyőiek részére kedvezőbb összeget 
állapított meg. Az indok: egyre több
alacsony jövedelemmel rendelkező ingatlan

tulajdonos vállalta volna a csatorna 
bekötést, de kérelmezte a részletfizetési 
kedvezményt, melynek alsó határa: 5 ezer 
forint -  a lakossági igények alapján. 
Pályázatot írt ki a képviselő-testület a fo
lyékony hulladék elszállítására, e 
szolgáltatás megfelelő színvonalú biztosí
tásért az önkormányzat felel. Módosították 
a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételének rendeletét. Ez kimondja: 
az Algyő község területén lévő ingatlanok 
tulajdonosai a helyi közszolgáltatás útján 
kötelesek gondoskodni a települési 
folyékony hulladék elszállításáról. Ennek 
ára: köbméterenként bruttó 800 forint.
A képviselő-testület módosította a 2001. 
év i költségvetési rendeletét is. Abban 
azon pénzeszközöket vezették át, melyekről 
a képviselő-testület már korábban döntött. 
Lényegi kérdéseket a költségvetés módo
sítása nem érintett. Például a társadalmi 
szervezetek finanszírozásának előteremtése 
is csak technikai jellegű átcsoportosítást 
jelentett.
Zárt ülésen az önkormányzat gazdál
kodását és személyi kérdéseket érintő 
témákról döntöttek a képviselők.

A „megbízottÁngyát Zsolt
Algyő község polgármesteri hivatalában 
2001. április 5. óta látja el a m egbízott 
jegyző  feladatait Angyal Zsolt 
Algyői (megbízott) jegyzője jelenleg Röszke 
község aljegyzője. Angyal Zsolt ezt a 
„főállást” tanulmányainak eredményeként 
láthatja el.
Angyal Zsolt az államigazgatási főiskola 
elvégzése után Pécsett járt egyetemre: a 
bölcsészettudományi karon 1996-ban vég
zett, közigazgatási szakvizsgát tett.
Jelenleg feleségével (aki a szomszédos 
nagyvárosban napközis tanár) Hód
mezővásárhelyen él.
Angyal Zsolt hosszú távú tervei között is azt 
jelöli meg, hogy a közigazgatásban szeretne 
tevékenykedni. Ennek érdekében a Pécsi 
Tudományegyetemen jelenleg jogi tanul
mányokat folytat.

JÚNIUS
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Nyertes őri sok
Az algyői óvodások ebben a tanévben több 
rajzversenyen is sikeresen szerepeltek. Az 
algyői könyvtár által 2000. december 1-jén 
meghirdetett Csodaszarvas című rajzpályá
zaton a Margaréta csoport kollektív 
munkájáért jutalom könyvet és emléklapot 
kapott.
Az egészséges életmód és sport az óvodába 
című, a Genuin Szolgáltató Bt. által 2001. 
január 19-én meghirdetett versenyen a 
Törpike csoportból Gonda Ágnes, Gonda 
Eszter, Gonda Judit, Suti Márk, Barta Máté; 
a Margarétacsoportból Kocsis Krisztián, 
Csongrádi Anett készített rajzokat. 
Csongrádi Anett II. helyezett lett.
A megyei mesemondó versenyen -  melyet 
2001. március 19-én a szegedi Rendez
vényház Csongrád Megyei Pedagógiai és 
Közművelődési Szolgáltató Kht. hirdetett, s 
a Geniun Bt. szponzorált -  Gábor 
Zsuzsanna, a Margaréta csoport óvodása 
sikeres szerepléséért emléklapot kapott.
A szentesi Szabadidős Sportklub 
Természetbarátok Köre „Tavasz a 
természetben” képzőművészeti kiállítást 
hirdetett óvodások részére. Az algyői 
óvodában változatos témákban, szép 
alkotások születtek. A legjobbnak ítélt 
müvek alkotói díjazásban részesültek: 
könyvjutalmat ka-pott Héjjá Roland 
(Margaréta csoport), Széli Tímea (Süni 
csoport). Emléklapot kapott: a Margaréta 
csoportból: Pataki Zsófia, Bús Bettina,
Pataki Dániel; a Süni csoportból: Hakucsák 
Zsófia, Budaházy Gergely, Gombos Emese, 
Kotogán Nikolett.
A pécsi Alexandra Kiadó és Országos 
Könyváruház-lánc rajzversenyt szervezett 
„Én és a kedves mesekönyvem” címmel. E 
versenyen óvodásaink közül Boldizsár 
Mária (Süni csoport) második helyezést ért 
el. Az Alexandra-napi szépségversenyt 
május 18-án a Szeged Plazában, 1-8 éves 
gyermekeknek rendezték meg. Az algyői 
óvodát 7 kisgyermek -  Bús Bettina, Kiss 
Evelin, Tihanyi Anna, Bíbor Viktória, Jani 
Zoltán, Kovács Roland, Tóth Árpád. -  
képviselte. A díjazottak arcképét, nevét 
ábrázoló tablót az összes Alexandra 
Könyváruházban kiállítják.

Térítési díj befizetés
Az óvodai térítési díjat július 4-én 7-17 óra 
között lehet befizetni.

Sport az iskolában
A Nemzeti Atlétikai Program (NAP) 
keretében május 16-án rendezték meg a 
körzeti atlétikai bajnokságot. Az algyői 
iskola tanulói az alábbi helyezéseket érték 
el a csapatversenyeken, korcsoportonként:
1. helyezés: Balogh Ádám 2.a, Kovács Dezső
2.a, Molnár Richárd l.b, Kiss Bence l.a; II. 
helyezés: Horváth Mátyás 4.a, Varga Péter 
4.a, Boldizsár Dániel 4.b, Nyúlás Levente
3.b.;
I. helyezés: Balogh Norbert 6.b, Pádár Attila 
6.b, Rácz Gábor 5.a, Juhász György 6.b; II. 
helyezés: Kutasi Levente 8.a, Belovai Dániel 
8.b, Szilágyi Szabolcs 8.a, Savanya Ferenc 
8.a.
1. helyezés: Nagy Andrea 6.a, Korclás Edina 
6.b, Lévai Zita 5.a, Zombori Barbara 6.b; II. 
helyezés: Rácz Ágnes 7.b, Süli Kitti 8.b, 
Hegyi Anita 8.b, Kovács Nóra 8.a;
III. helyezés: Jakab Anita 2.b, Szabó Rózsa
2.a, Miklós Rebeka l.b, Jómihály Krisztina 
l.b; IV. helyezés: Bakai Tünde 4.b, Kiss 
Erzsébet 3.a, Szabó Brigitta 3.a, Dávid 
Nikoletta 3.b.
Az egyéni versenyen I. helyezést ért el: 
Kovács Dezső, Szabó Rózsa, Horváth 
Mátyás; II. helyezett: Nagy Andrea; III. lett: 
Balogh Ádám, Kordás Edina, Juhász 
György, Belovai Dániel.
A NAP megyei döntőjén, Hódmezővá
sárhelyen az algyői lányok 4. helyezést 
értek el. A csapat tagjai: Nagy Andrea, 
Kutasi Emese, Kordás Edina, Rózsa Bettina, 
Kovács Melinda, Zombori Barbara. A fiúk 
csapata IX. lett.
A Sándorfalván megrendezett labdarúgó 
bajnokságon az algyői iskola csapata a 
megyei döntőbe jutott. Csapattagok: Balogh 
Norbert, Nokta Zsolt, Nokia Norbert, Tóth 
József, Jeremi József, R. Nagy Attila, Pádár 
Attila, Juhász György, Mihály Tamás, Rácz 
Gábor, Suti János.

A z algyői könyvtár új telefonszáma: 
517- 170, 517-171.
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Kényszerpályán az önkormányzat: fejleszteni kell a helyi kábeltévét
Miért nem sikerül a települést 100 száza
lékban kiszolgáló, színvonalas szolgáltatást 
nyújtó kábelhálózatot megépíteni Algyőn? 
Erre a kérdésre nem volt képes válaszolni 
Beck Gábor képviselő az Algyői Hírmondó 
májusi számában megjelent írásában, csu
pán az önkormányzatról szerette volna 
elhárítani a felelősséget.
A fenti kérdésre a választ azzal kell kezdeni, 
hogy az Algvö Fejlődéséért Alapítvány je 
lenlegi kuratóriuma 1999 óta tevé
kenykedik. (Az előző testület tagjai több
ségében a jelenlegi és a volt önkormányzati 
képviselők voltak.) A kuratórium elsődleges 
feladata annak megakadályozása volt, hogy 
magán kézbe kerüljön a hálózat.
Még a bírósági per idején javasoltuk az ön- 
kormányzatnak, hogy az AKTV Kft.-t 
közösen, 50-50 százalékos tulajdoni arány
ban hozzuk létre. Amennyiben ez 1999 vé
gén megtörténik, akkor egy év múlva nem 
az Algyői Hírmondó hasábjain elmél
kedünk, hanem már az egész települést 
lefedő hálózat áll rendelkezésünkre és 
biztosítja a minőségi műsor szolgáltatást.
Az AKTV Kft. valóban azokkal a prob
lémákkal küzd, hogy fejleszteni kellene a 
fejállomást és a hálózatot, de valóban 
nehezíti működését, hogy alacsonyak a 
lakossági havi díjak. A most érvényes díjak
ról csupán annyit, hogy a megemelt 750 
forint fölé, ezzel a szolgáltatási színvonallal, 
nem lehet menni. Mint gazdasági szakem
ber azt is hozzáteszem, pénzügyileg értel
mezhetetlen, hogy a kft. törzstőkéje
folyamatosan csökken, ugyanis a jelenlegi 
szabályozás szerint ez: törvénytelen. 
Egyetértünk: fontos kérdés az önkor
mányzat felelősségvállalása. Az is tény: a 
helyi kábeltelevízió hálózatának működ
tetése nem törvényben foglalt önkor
mányzati feladat. Ám ha a településünk 
költségvetését megvizsgáljuk, az élsport
támogatása sem kötelező tennivaló, mégis 
jelentős szponzori feladatot vállal az 
önkormányzat. Nem algyői fiatalok, a jövő 
generációja, az utánpótlás támogatása élvez 
elsőbbséget. Mi csupán azt kérjük, hogy a 
rendelkezésre álló forrásokat az érintett

lakosság arányához viszonyítva határozzák 
meg és használják föl.
Többször elhangzott már a bennünket ért 
támadás, miszerint nem vagyunk elég 
lojálisak a hálózat fejlesztésének és üzemel
tetésének ellenőrzésére létrehozott ad hoc 
bizottsághoz. Beck Gábor képviselő mint a 
bizottság elnöke jól tudja, hogy készséggel 
tárgyalunk a testület tagjaival, s mivel 
munkájukat elvégezték, a vizsgálat ered
ményét a közgyűlés tudomására hozták, 
további tárgyaló partnerünknek a szak- 
bizottságot, a községfejlesztési üzemeltetési 
bizottságot tartjuk.
Valóban: az Algyő Fejlődéséért Alapítvány -  
1999-es álláspontjához ragaszkodva -  egy 
közös tulajdonú AKTV Kft.-t szeretne 
létrehozni. Természetesen figyelembe vesz- 
szük a község fejlődésének érdekét, és te
herbíró képességét. A fejlesztéssel elérhető, 
hogy a jelenlegi 650 előfizető száma 1500- 
ra növekedjen, és egy olyan színvonalas 
szolgáltatást tudjuk nyújtani, mellyel már 
elégedettek az algyőiek.
Számomra érthetetlen módon, Beck Gábor 
képviselő cikkében megfeledkezett arról a 
tényről, hogy az alapítvány a kábeltelevíziós 
rendszer fejlesztésére kéri a forrást. A 
képviselő-testületre bízza annak üteme
zését. Ismétlem: a község teherbíró
képességéhez igazodva. Arra is emlékeztetni 
kívánom, hogy az AKTV Kft. 5 millió fo
rintos rendszerfejlesztési támogatást nyert 
el az Országos Rádió és Televíziós Testü
lettől, melynek vállalt önrésze 18 millió 
forint, s a 31 millió ezt az összeget is 
tartalmazza.
Összefoglalva: az alapítvány jelenlegi
kuratóriuma fennállása óta egy fejlődő és 
színvonalas szolgáltatást nyújtó kábel- 
televíziós hálózatért dolgozik, s töretlen a 
hitünk abban, hogy ezt meg is valósítjuk. 
Elsődleges feladatunk pedig annak 
megakadályozása, hogy az üzemeltetés és a 
hálózat a jelenlegi helyzetben kikerüljön a 
közösség tulajdonából.

Gonda András 
A lgyő Fejlődéséért Alapítvány 

kuratórium elnöke
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Természetismereti Verseny
Az Algyői Általános Iskola „Csak együtt lé
tezhetünk” címmel első alkalommal, 
hagyományteremtő céllal rendezett játékos 
természetismereti vetélkedőt a Homokháti 
kistérség diáksága számára. Az alsó tago
zatosok csapatai május 10-én, a Madarak 
és Fák napján mérték össze tudásukat.
A gyerekek előzetes feladatként csapatnevet 
választottak, jelvényt készítettek, és egy, a 
lakóhelyükön élő madárról készítettek ötle
tes tablót. A verseny a csapatok bemutat
kozásával kezdődött, majd elméleti tudá
sukról játékos formában (rejtvény, TOTÓ, 
zene, ügyességi feladatok, stb.) adtak szá
mot. Az izgalmas verseny eredménye: I. 
Zsombói Általános és Alákfokú Művészeti 
Iskola Kis természetbúvár csapata, II. 
Mórahalmi Móra Ferenc Általános és 
Szakiskola Zuzmóra csapata, III. Üllési 
Fontos Sándor Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Rigócsőr csapata. Az 
Algyői Általános Iskola Kócsag csapata IV. 
helyezést ért el. A szakértőkből álló zsűri 
elismeréssel nyilatkozott a verseny előkészí
téséről, a szervezésről.
Suti Dóra 4.a osztályos tanuló így emlékezik 
erre a napra. „A-Madarak és Fák napja 
alkalmából egy versenyt rendezett az isko
lánk. Háromfős csapatok mérték össze a 
tudásukat. Az egyikben én is benne voltam. 
Nem voltak könnyűek a feladatok! Az 
tetszett a legjobban, amikor fűszerekből 
kellett képet készítetni. A szünetben 
sütemény, üdítő, ásványvíz várt bennünket. 
Ehettünk, ihattunk, sőt még természet-fűmet 
is nézhettünk. Aztán újra sok-sok feladat 
jött. Ezek között egy olyan is volt, hogy az 
udvarra kellett kimenni és külön-böző színű 
Kinder tojásokat kellett keresni. Azután 
bementünk a terembe és a tojásokban egy 
kirakót kellett megtalálni, amit ha 
összeraktunk, egy sólyommadár képét 
kaptuk.
Visszavonult a zsűri. Nagy volt az izgalom.
A fűszerektől nagyon finom illatok 
terjengtek.
Végül mi negyedikek lettünk -  a hat csapat 
közül. De nem búsultunk, mert sok 
ajándékot kaptunk. Jó volt ez a nap!”

Verseny a köbön
A III. Közlekedésbiztonsági csapatversenyen 
az algyői iskola tanulói I. helyezést értek el. 
A résztvevők: Baár Viktória 8.b, Pálinkó 
Krisztina 7.a, Kutasi Levente 8.a, Bakos 
Imre 8.a osztályos tanuló.
A nyelvtan-helyesírási háziversenyen: 1.
osztály: I. Kovács Kitti l.a, II. Baranyi Anita 
l.a, III. Lengyel Dóra La; 2. osztály: I. 
Balogh Ádám 2.a, II. Gál Péter 2. a, III. 
Székács Krisztina 2.b; 3. osztály: I. Berta 
Bettina 3.b, II. Bakos Nikolett 3.a, III. 
Budaházi Beatrix 3.a; 4. osztály: I. Bakos 
Gabriella 4.b, II. Nagy Róbert 4.b, III. Suti 
Dóra 4.a. A megyei versenyen a 2., 3., 4. 
évfolyamot az első két helyezett képviseli.
A hódmezővásárhelyi városi matematika 
versenyen évfolyamonként 1-1 algyői diák 
vett részt. Az eredmények: az 5. osztályosok 
között Godó Zita IV., a 6. osztályos Miklós 
Attila VI., a 7. osztályos Bodó Gyula a 
középmezőnyben végzett, a 8. osztályos 
Kutasi Levente II. helyezést ért el.

Egészséynap
Egészségnapot szervezett az algyői iskola 
május 9-én. A programban vérnyomás- 
mérés, egészséges táplálkozás, higiéné, koz
metika, testmozgás, stb. szerepelt. Saját 
készítésű magvas kenyeret kóstolhattak a 
tanulók, valamint almát, narancsot és 
banánt kaptak.

biáktatátkozók
A negyedik osztályosok május 10-én meg
látogatták a felsősöket. Május végén az 
óvodások nyerhettek betekintést az iskolai 
életbe.

Rendhagyó óra
„A menüettől a tangóig” címmel rendhagyó 
ének órát tartott a nyolcadikosoknak a 
Szegedi Fagott Trió.

Mogyoró színű, ülőgarnitúra (1 db), mely 3 
személyes fekvőhellyé alakítható, 2 db fotellel 

____________ eladó. Telefon: 268-759.____________

Fodrásznő házhozjárást vállal.
Telefon: 06/30/299-07-90, 62/268-341.
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Községünk küldöttsége a legújabb „testvérnél”: Újváron
Az elmúlt évben Algyő testvértelepülési 
kapcsolata a romániai Újvár községgel 
bővült. Azóta a két község vezetői többször 
találkoztak, tartották a kapcsolatot egy
mással. Az idei falunapokon a német és a 
vajdasági vendégeken túl az újváriak is el- 
töltöttek nálunk egy kellemes napot. Ezt a 
látogatást viszonoztuk május 19-20. között, 
mikor az újvári polgármester meghívására
14 fős delegáció (több képviselő, intézmény 
vezető) képviselte községünket.
Újvár önkormányzatához Magyarszent- 
márton, Aurélháza, Öregfalu és Ótelek 
település tartozik. Az összlakosság mintegy 
3500 fő, a magyar és román anyanyelvűek 
aránya: 40-60 százalék, a legtöbb (80 
százalék) magyarajkú Óteleken lakik. 
Újváron román, Ótelken magyar nyelvű 
oktatás is folyik. Az iskolák állaga és 
technikai felszereltsége a 70-es évekbeli 
magyarországi iskolákénak megfelelő, 
csupán azokkal a számítógépekkel 
rendelkeznek, amelyeket az elmúlt évben az 
algyőiek ajándékoztak nekik. Napközi 
ellátás sem az óvodában, sem az iskolában 
nincs.
Újváron óvoda épült, de befejezéséhez nincs 
pénz. Ótelek iskoláját most újítják föl 
(festik, mázolják), az óvoda hangulatos, 
barátságos. Az óvónő mindent megtesz, 
hogy a szülök beírassák gyermekeiket, 
ugyanis Romániában nem kötelező iskola 
előkészítésen részt venniük a gyerme
keknek.
A közművelődési intézmények pénz híján 
vegetálnak. A művelődési házak felépítése, 
állaga a 60-as években épült magyarországi 
házakéval azonos, ezért többnyire csak 
bálák rendezésére alkalmas. Szinte ez az 
egyetlen közös szórakozási forma.
Könyvtár minden településen van, azonban 
új könyvek beszerzésére nincs lehetőség.
A hivatalok és intézmények komfort 
fokozata messze elmarad a magyar- 
országiakétól.
Pozitív kezdeményezések akadnak. Ilyen 
például, hogy Óteleken a parókia osztrák 
támogatással épül, benne szállásra 
alkalmas szobák és mintegy 600-700

kötetes könyvtár, folyóiratokkal. E 
könyvtárnak jelenleg 58 olvasója van.
A legtöbb kistelepülés egyetlen látnivalója: 
a templom -  náluk is. Újváron görög-keleti 
templom áll, az ortodox most épül.
Óteleken vendégek voltunk a reggelig tartó 
Májusfa bálon. Amint Magyarországon, 
Ótelken is felelevenítik a májusfa állításhoz 
fúződő szokásokat, azonban ott a májusfa 
lebontása is ünnep. Ilyenkor vasárnap 
reggel a fiúk és lányok is elmennek 
szentmisére. A mise végeztével a 
templomkertben felállított májusfát bontják 
le először, azt e templomnak felajánlva. A 
plébános az ajtóban állva fogadja a májusfa 
tetején lévő virágcsokrot, miközben a falu 
zenekara eljátszik egy magyar nótát. Ezt 
követően a lányok, fiúk és a zenekar 
lovaskocsin, ének- és zeneszóval 
végigvonulva a falun megáll minden háznál, 
ahol eladó lány lakik és ha ott állítottak 
májusfát, lebontja azt. Közben a lányok és 
szülők itallal, süteménnyel kínálják a 
fiúkat.
Vendéglátóink -  a nehéz anyagi körülmé
nyek ellenére -  szívüket, lelkűket kitették, 
hogy jól érezzük magunkat. Ez sikerült is 
nekik. A kátyús, sáros utakat, a libapiszkos 
járdákat járva eszünkbe jutott gyermek
korunk, vegyes érzelmekkel hagytuk el 
Újvárt. A szívünkben szeretettel és elis
meréssel, hogy a nehéz anyagi körül
mények ellenére sem csüggednek. Saj
nálattal és dühvei, hogy nem így kellene 
lenni! S a veszteség fájó érzésével.
(Hasonló érzések kavarogtak Czine Mihály- 
ban is, mikor a lapunk 2. oldalán olvasható 
sorait irta.)

M. L.

MANIKŰR-PEDIKŰR
Az Ön otthonában, önnek megfelelő 

környezetben, kényelmesen 
manikűr - pedikűr.

Időpont egyeztetés: 06/30/9131-998. 
Keddtől csütörtökig 1630-20 óra között. 

Idős embereknek szívesen segítek ház körüli 
munkában.

Várom hívásukat!
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Lieen'Jő Jca*í\4aJ]ó és cseréptcáJv^  
fu ja ^ o rv o s o lc *  f i g y e l e ^ í

Vásárolja meg leendő kandallóját, 
illetve cserépkályháját a gyártótól.

Amit nyújtani tudunk:
a 60 fajta színárnyalat, 
z' 40 fajta cserépm i ntázat, 

francia, olasz kandallóbetétek,
^ gáz és vegyestüzelésű betétek,

ingyenes helyszíni felmérés és 3 dimenziós 
tervezés, 

r házhoz szállítás és megépítés, 
francia kő, illetve márványkandalló.

A fent említett szín és mintadarabok 
megtekinthetők a képviselőnél. Ha felkeltettük 
érdeklődését, bátran hívjon minket! Egy 
beszélgetés még nem jelent kötelezettséget.

Hívja képviselőnket! 
Telefon: 06/20/92-64-867 

Kovács Mihály 
Algyő, Téglás u. 118.

A temető mellett
ICU VIRÁGÜZLET

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek 8-11 óra, 13-16 óra, 
szombat-vasárnap 7-11 óra között.

Telefon:
62/419-775 (este), 
06/20/442-1583.

Egész évben biztonsággal ültethető 
Konténeres örökzöldek, virágzó 
dísznövények, sövénynövények, 

sziklakerti törpefenyők, leanderek

term elői áron.

Szeged-Rókus, Körtöltés u. 31.
Tescotól 100 méter.

Telefon: 486 -387 .

Nyitva: 
keddtől péntekig 12-19, 

szombat: egész nap.

SZENNYVÍZCSATORNA BEK Ö T ÉSÉT  
V Á LLA L JU K  1 nap alatt 

Igény szerint talaj fúró berendezéssel. 
Érdeklődni: 06 30 9952-653
Ingyenes helyszíni fölmérés.

Építkezők, figyelem!
Európa legjobb kém ényrendszerét most 
megvásárolhatja, közvetlenül a gyártótól. 

Mindennemű tüzelésre alkalmas 
minősítéssel, kéményseprő engedéllyel 

ellátva.
További információért forduljon 

Kovács Mihály termékmenedzsrehez! 
Telefon: 06/20/9264-867 

Megtekinthető:
Algyő, Téglás u. 118. szám alatt.

A kémény az épület egyik legfontosabb 
szerkezeti eleme. Mivel felújítása szinte 

lehetetlen, biztonságos, évtizedekre szóló 
szerkezetet kell építeni. 

DÖNTSÖN ÖN IS A  PKK KÉMÉNYEK 
MELLETT!

A L M i & R f l t M
Kisbútor, ajándék és papírkereskedés a

Gyevi Üzletházban.
Kínálatunk:

Muskátlis cserepek, kerti virágtartó 
edények. Fali virágtartók cserépből és 
fából. Esztergált virágállványok. Csirke 
itatok. Nyúl- és pulyka etetők cserépből. 
Porcelán és kerámia csészék, vázák, 
készletek, virágtálak, kaspók. Fali 
tányérok, képek, kerámia füszertartók. 
Selyem- és fa virágok, fa és textil játékok. 
Díszcsomagoló papírok és szalagok, 
esküvői meghívók, képeslapok, bélyeg. 
Füzetek, írószer. Fonott kosarak, illóolajok, 
füstölők, gyertyák és gyertyatartók, 
lakberendezési kiegészítők, szélcsengők.

Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig: 8;;0 -12:;0, 15 -  18 óra
Szombat: 8:;(,- ll" '°

Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

.11 M I S
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S Z E V A V É D  Kft. Szeged
Telefon: 06-30/2064-301, 06-30/2064-364

Átfogó vészéi) czettségi felmérés, szaktanácsadás, 
dokumentáció készítés. oktatás. vizsgáztatás, 
védelmi-elhárítási tevékenység, ügyintézés a

BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A-tól Z-ig
az alábbi tevékenységi körökben:

! ♦ körnvezctvédelem.
j  ♦ munkabiztonság. munkavédelem, emelőgép

ügyintézés.
i ♦ gépek biztonsági felü lvizsgálata.
j  ♦ tűzvédelem, tűzjelző és oltótechnika.
! ♦ kataszrófavédelem.
1 ♦ technikai és/vagy élőerős vagyon, érték védelem.
j ♦ személ\. rendezvén) biztosítás. nyomozási

tevékenység.

További felvilágosításért hívja szaktanácsadóinkat.
Előzzük meg a  károkat együtt!

Hívják most. vagy a  nap bármely időszakában a  24
órás iígyeletünket!

i
l R O L L Ó  K F T .

| t j z s z o n  e]őí"h k e d v e z m é n y  a  g y a r l ó b ó l !
i

K ész í !"Ü i-\ !c Ii■ □ redőnyt/Lindab rozsdamentes lemezből,
■ □ alumínium redőnyt,
| □ reluxát,
1 □ harmonika ajtót, j
! Q napellenzőt, csuklókarost,
: a szalagfüggönyt, ;
! □ üvegszálas műanyagkeretes szúnyoghálót, |
: □ műanyag fóliavázat, ;
□ műanyag lambériát. 1
□ Precíz garanciális munka, gyors szerelés. !

ii G.r4elc]ő^i%il '
62/268-853 (14 órától); 06 30 2362-554. !

ÁCS MUNKÁT
KEPKERETEZEST VALLALOK j

i Díszlécek, szegőlécek árusítása, ■ 
i csőállvány bérbeadása. i

BAKOS ISTVÁN
j Algyő, Bíró u. 8./B. Telefon: j
í 2 6 8 - 2 0 5 ,  0 6 - 3 0 - 2 2 3 - 0 0 - 1 7 .  j

SÍRKERETEK, URNATÁR0 LÓK
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.

Szakképzett asztalosokat i
felvennék azonnali kezdéssel 

a lgyő i telephelyre.
Bér: megjegyzés szerint. 

Érdeklődni: a 62/268-409-es telefonszánion.
. ........................................................................... ............................. . I,

Tiszta, kézzel felszedett

betontörmelék eladó.
S z á l l í t v a  : (Algyőn) 1.200 Ft/m3. I

S z á l l í tá s  nélkül:  800 Ft/m3. ;
Érdeklődni: GYEVIÉP KHT. j

Algyő, Kastélykert u. 16. j
Munkanapokon 7-15 óra között . I

0 6 -2 0 - 9 1 3 4 - 6 0 2 .  j

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

GYEVIÉP KHT. I
 ̂ i

A lg y ő ,  K a s té ly  k e r t  u. 16. (\ olt művelődési liíí/.) J

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. J

Telefon: 267-567. '

J ÍM l 'S
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H ÁZIO RVO S RENDELBSE:

DR. BÁLIND SÁNDOR
Június 5-8.: 13<lü -  17011 óra.
Június 11-15.: 7;:() - 12°° óra.
Június 18-22.: 13°° -  17°° óra.
Június 25-29.: 7-!0 - 12°° óra.

Telefonszám: 06-30-260-38-99.

•H á z io rv o s i (‘f  Kidf lés  

DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
Június 5-0.: 7 óra 30 perctől 12 óráig. 

Június 12 óra 30 perctől 17 óráig.
Június 10-22,: 7 óra 30 perctől 12 óráig. 

Június 25-29.: 12 óra 30 perctől 17 óráig.
T elefon : 30/249-57-08; 62/267-909.

DR. KOVÁCS ÁGNES

RENDEL:
Hétfő, szerda: 8 1S-1413

Kedd, csütörtök 12°°- 18°°,
Péntek: 9°°-1200 óra. 

MOL-utalványt elfogadunk. 

Egészségház u. 42., Telefon: 267-202.

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemő és gyermekszakorvos

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

RENDELÉSI IDEJE
Betegrendelés:

Hétfőn 8-tól 12 óráig,
Kedden 8-tól 1 1 óráig.
Szerdán 13-tól 16 óráig,
Csütörtökön 8-tól 1 2 óráig,
Pénteken 8-tól 1 2 óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
csütörtök: 10 -  12.

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 8™ -  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.

DR. S Z Í JÁ R T Ó  M A R T A  

fogszakorvos
RENDEL:

Algyő, Bartók Béla u. 76.1. ein. 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.

+  H Á ZIO R VO SI R E N D E L É S +  
A dr. Tót/j ffáz/ert/vsf &t. tá/éfoztat/a Önt: 

DR. TÓTH M Á R I A
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

június hónapban a kövcikc/ők szerint rendel:
Ol-jén: 7''"- 12-ig (délelőtt)

05-08-ig: 12 '"-17-ig (délután.)
11-15-ig: 7''"- 12-ig (délelőtt)
18-22-ig: 12 17-ig (délután)
25-29-ig: 7 ’"- 12-ig (délelőtt)

Telefonos elérhetőség: 
06-60-381-863, 62-267-202.

e-mail címe: drtothmaW malavnet.ini 
honlap: hUpVAvcb.mnUivnct.lni/drtollnna

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

A RENDELŐ CÍME:
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.

TELEFON: 474-374
Hétköznap 17"'-tól másnap reggel 71" óráig. 

Szombat, vasárnap, ünnepnap 
71n-ló! másnap reggel 71"-ig.

árusítása: 130 Ft/l
Algyő, Téglás u. 123. alatt 

(betegségtől mentes anyáktól).
Telefon:

268-738 , 06-20-362-20-28.

JÚ N IIS
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Anyakönyvi hírek
Született: 2001 április 26-án Vidács
Jánosnak, és Sisa Kingának (Szőlő u. 19.) 
Bianka (2670g), 27-én Tóth Tibornak és 
Bálint Ibolyának (Kastélykert u. 115.) 
Vanessza (3200g).
Házasságot kötött: 2001. április 21-én 
Tóth Péter Gábor és Várszegi Gabriella-, 
május 5-én Bíbor Tamás és Tihanyi 
Bernadett.
Meghalt: 2001. április 30-án Megyesi
Mihály, 28-án Lajos Ferenc; május 6-án 
Olasz Nisztorné Vidács Piroska.

Köszönetek
A falu napok alkalmából rendezett 
kézműves kiállításon a bemutatott tárgyak 
őrzésében ügyeletet vállalt április 28., 29., 
30. napján: Boldizsár István, Boldizsár
Istvánná, Molnár Péter, Molnár Péterné, 
Kovács Mihály, Gercsó Mihály, Hegedűs 
Mihály, Hegedüsné Vári Mária, Hódi 
Antalné, Farkas Sándorné, Podonyi 
Mátyásné, Szekeres István, Maszlag 
Józsefné, Herczeg Lajosné, Szűcs Irnréné, 
Mészáros Sándorné, Szabó Béláné, Simorka 
istvánné, Terhes Lászlóné, Kocsis Ferencné. 
Köszönjük!

❖
Az algyői iskolások hálásak a Nőegyletnek 
és Molnár Istvánnak az egészségnap 
megszervezéséhez nyújtott támogatását, 
Dóczi Szilveszternének a Csipkerózsika 
előadásaihoz a szereplők ruháinak 
kölcsönzését. Köszönik a Zsigmondy Vilmos 
Horgászegyesületnek a gyermeknapi 
horgászverseny szervezését. Külön kiemelik 
László István, Portörő Lajos és Egyházi 
László munkáját, akik a verseny 
lebonyolítását vállalták. A rendezvény 
szponzorai: GLB Kft.- Gonda András, OKFT 
Kft. Ormai Tamás, KUNPETROL Kft., Algyő 
Község Önkormányzata.

❖
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálata tisztelettel 
megköszöni mindazoknak a személyeknek, 
intézményeknek a segítségét, akik 
támogatásaikkal a Családi gyermeknap 
2001 rendezvény sikeréből részt vállaltak.

Háromnapos sztárparádé
Az egész falu ünnepelt, sőt még Bajoror
szágból, Vajdaságból és Romániából érke
zett küldötteket is vendégül látott az Algyői 
falunapok rendezvénysorozata, melyet dr. 
Piri József polgármester nyitott meg...
A köszöntő után dr. Kürti Béla Sírok üzenet 
című könyvének diafilmes és kiállítással 
egybekötött bemutatójára került sor. Az író 
művének megjelentetését Mohiárné Vida 
Zsuzsannának, a faluház vezetőjének kö
szönheti, hiszen ő ösztönözte a könyv meg
írására... A jelenükre is büszkék lehetnek, 
hiszen Beck Gábor szervező segítségével 
megmutatták, hogyan kell és lehet együtt 
jól éreznie magát egy közösségnek.
A szakácsok várva várt percei...a halászlé 
főző versenyen jött el: tizenkét induló
csapat összesen 130 kilogramm pontyból 
készítette jobbnál jobb halászleveit. A zsűri 
-  dr. Piri József polgármester, Török András 
algyői halász és Bartha Lászó, az Algyői 
Halászcsárda vezetője -  ... ítélete szerint 
első lett a nagycsaládosok csapata, 
második a rendőrség gárdája, a harmadik 
helyet szerezték meg az Ősgyeviek Baráti 
Körének főző tagjai. A magyar halászlé 
evéséhez az amerikai country zenét a River 
együttes szolgáltatta. Amerika után 
Franciaország muzsikája is a színpadra 
került Bardóczy Attila éneklésével, Orosz 
Zoltán harmonika kíséretében és Ursu 
Gábor gitár hangjain keresztül. A Bon-bon 
együttesre annyian gyűltek össze a faluház 
előtt, hogy a terembe tervezett koncertet a 
szabadtéri színpadon kellett megtartani. 
Másnap a falu óvodásai és iskolásai 
énekeltek, táncoltak, szavaltak. Akinek már 
bent nem jutott hely, azt kint a téren, egy 
hatalmas sátor alatt a DINAMIX Ifjúsági 
kerekasztal tagjai várták kézműves 
foglalkozásokkal... Este a színpadon Szulák 
Andrea, a Bikini lépett fel, az algyői óvónők 
kesztyűs látványshowja aratott páratlan 
sikert... A három napos rendezvénysorozat 
valóban azt nyújtotta, amit a polgármester 
az elején ígért: szórakozást, vidámságot.

(per)
(Részletek a 7 napról című hetilap 

tudósításából, 2001. május 03., 6. oldal)

J ÍM U S
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Utóhang: a „Ki mi tud} "-rőt
Érdemes fölidézni, hogy április közepén, két 
napon át „Ki mi tud?”-lázban égett a falu
ház Az Algyői Faluház és a Szegedi Talent 
Tehetségkutató Énekstúdió által meghirde
tett énekverseny elődöntői zajlottak akkor. 
Az ötletgazda: Beck. Gábor kollégám. Több 
hetes munka követte az ötlet megvalósítá
sát, melyet M ohám é Vida Zsuzsa igazgató 
nő lelkesen támogatott.
A vártnál sokkal nagyobb volt az érdeklő
dés, ezért az elődöntőt 2 naposra kellett bő
víteni. Szakmai zsűri bírálta a versenyző
ket, akik minden korosztályt képviseltek. A 
második elődöntő végére kialakult, hogy a 
zsűri -  Beslin Anita hozzáértő elnökletével -  
kiket juttatott tovább.
A döntő (a következő szombaton) igazi ki
hívásnak ígérkezett a továbbjutott énekesek 
számára. Ugyanis oly’ színvonalas mezőny 
alakult ki, mely a tévé képernyőjén is 
megállta volna helyét. Bajban volt a zsűri, 
mikor a felnőtt kategóriában négy, szinte 
azonos, magas énektudású előadó közül 
kellett volna első helyezettet választania, de 
nem tudott. Nem is lett volna igazságos. így 
hárman lettek elsők, egy versenyző pedig 
különdíjat kapott.
Közben a közönség szívet-lelket melengető, 
profi módon előadott, gyönyörű dalokat 
hallhatott -  közte világhírű slágereket, 
dalokat. A kiváló képességű résztvevők kö
zül -  a teljesség igénye nélkül -  megemlít
jük Bartos Richárd, Varga Julcsi (Tücsök), 
Gálát Norbert, Hamza János, Liska Zsanett, 
Molnár Orsolya, Varga Mónika, Horváth 
Tímea nevét. Reméljük, még hallunk róluk, 
hisz a kezdő lépés az ismertség felé meg
történt!
Az biztos, mi a szívünkbe zártuk őket! 
Megérte közreműködni a verseny 
szervezésében. Bízunk benne, hogy a részt
vevők is szívesen emlékeznek a faluházi 
napokra! A „Ki mit tud?” híre, sikere túl
jutott a falu, a megye határán. A vásárhelyi 
TV és rádió elismeréssel nyilatkozott a 
verseny szervezéséről, színvonaláról.
A mi szívünkben is sokáig -  de a következő 
„Ki mit tud?”-ig biztosan -  szép emlék 
marad!

Bité Jánosné

Táborozunk
A gyerekek nyári táboroztatása június 25- 
én kezdődik, s három héten át tart az 
algyői faluházban. A tervezett SPORT- 
TÁBORban a gyerekek a délelőttöket a 
sportpályán töltik, a délutáni program: kéz
műves foglalkozás, lovaglás, kerékpártúra, 
színjátszás lesz. A KÉZMŰVES TÁBOR 
délelőtti foglalkozásain a batikolás, a 
gyöngyfűzés, az agyagozás, a szövés 
technikájának elsajátításával ismerkednek 
meg a gyerekek. Ellenben a délután a 
sporté. A TÁNCTÁBORban a különböző 
népek táncait kipróbálhatják a gyerekek. 
Délután viszont sportolnak (kerékpároz
nak), illetve színdarabbal készülnek a 
táborzárásra. Az adott hét csütörtökjét a 
táborozok a hódmezővásárhelyi strandon 
töltik.
A táboros napokon a programok 8 órakor 
kezdődnek, 16 óra 30 percig tartanak. A 
részvételi díj -  annaJk köszönhetően, hogy a 
faluház pályázati támogatást nyert 3000 
forint+áfa. Várunk minden eddigi táboros 
barátunkat és azokat, akik jól akarják 
eltölteni a szünidőt!

Fogadóórák
A polgármester minden páros héten 14-17 
óra között, az alpolgármester minden 
páratlan héten 14-17 óra között tart 
fogadóórát; az algyői önkormányzati 
képviselők szerdánként 14-17 óra között 
állnak a választópolgárok rendelkezésére -  
a községházán.
A képviselők közül június 13-án Borbély 
János, Juhász István; 20-án Beck Gábor, 
Beke Tamás; 27-én Herczeg József,
Molnárné Vida Zsuzsanna; július 4-én 
Bakos András, Beck Gábor; 11-én Juhász 
István, Vidács László tart fogadóórát.

ALqyőr bfRcnopöó, az önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.
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