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Amit a csatornázásról 
tudni kell!

Lassan a végéhez ér Algyő Község eddigi legnagyobb beruházása, 
a csatornázás. Ezt az alkalmat megragadva kérdezem az Algyői 
Csatornamű Társulat vezetőjét Mezei Istvánt, mit kell tudnia egy algyői 
polgárnak a csatornázás folyamatáról, a készültségi fokról, az anyagi 
háttérről?
- Az anyagi források hiányában a beruházás csak több lépcsőben 
valósulhatott meg. Az önkormányzat célirányos pályázatát minden 
alkalommal elutasították. Állami támogatás hiányában azt a grandiózus 
feladatot Így csak önálló Algyő költségvetéséből, s az érintett lakosság 
hozzájárulásával volt lehetséges megoldani. A szándék az önkormányzat 
részéről, a szükség a lakosság oldaláról olyan körülményeket adott, 
amely az ezredforduló tájékán a beruházás sikerével kecsegtetett.
Néhány főbb jellemzője a csatornázásnak:
- A megépült csatornahálózat hossza 12 km. Erre a csatornára 
csatlakozik 1032 magánház és 14 jogi személy (cég, vállalat, intézmény, 
stb.)
-A  beruházás lebonyolítására 2000. április 18-án Csatornamű Társulat 
alakult, amelynek a munkáját háromfős Ellenőrző Bizottság segíti. Mindkét 
bizottságot a teljes lakosság bizalmát élvező megbízottak hozták létre.
A Csatornamű Társulat a lakosságot érintő anyagi hozzájárulás minél 
kedvezőbb alakulása érdekében - tehát a lakosság - kössünk szerződést a 
Lakáskassza Rt-vel. így ugyanis a fizetési kötelezettségek csökkenthetők.
A lakosság zöme, felismerve a szerződés kedvező lehetőségét, azt meg 
is tette. A lakossági hozzájárulás eredetileg 70.000.-Ft volt házanként. 
Ezt lehetett egy összegben befizetni, vagy 1.000.-Ft.-os részletekben
5 év és 10 hónap alatt. Akik egy összegben fizettek az utcai gerinc 
lefektetése megkezdésekor, azokat 59.000.-Ft terhelte, mert a befizetés 
nem tartalmaz kamatot. A Lakáskassza belépésével az egy összegben 
fizetők költsége 48.400.-Ft-ra, a havi törlesztést választók befizetése 
58.400.-Ft -ra csökkent. így már a beruházás igen kedvező kondíciók 
mellett volt megvalósítható. Mi várható még csatorna ügyben?
- Azt várjuk, hogy a lakosság folyamatosan él a lehetőséggel és mind 
többen és többen rákötnek az utcai főgerincre, nem várva meg a 
környezet-szennyezési bírságok kiszabását.
Azt várjuk, hogy a részletfizetését mindenki teljesíti.
Azt várjuk, hogy a szolgáltatások ily módon való kibővülése az algyői 
polgárok közérzetét tovább javítja.

Harsai László
megbízott Y

Hírek a hivatalból.

P o stára  k e rü lte k  a  g é p já rm ű  súlyadó
és a helyi adók II. félévi egyenlegértesítői és 

a befizetési csekkek. Amennyiben csekkre van 
szüksége, vagy befizetéseik nem a megfelelő helyen 
vannak (hiányoznak) kérjük, keresse a Polgármesteri 
Hivatal adócsoportját.

Kérjük, hogy akik Szegedtől való leválását követően 
az állandó lakcímüket Személyi Igazolványukban 

még nem íratták á t "Algyőre" Szíveskedjenek 
megtenni!

Is m é t b é rle tá ru s ítá s  a  H iva ta lb an !
A megszokott helyen, a megszokott módon minden 

hónap első napjaiban.

Algyő Község Képviselő-testületének soron 
következő ülése 2001. szeptember 13-án 

csütörtökön lesz a Polgármesteri Hivatalban.

Kányádi Sándor: Jön az ősz

Jön immár az ismerős, 
széllábú, deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 
meg-megáll, lombot ráz. 

Lombot ráz, diót ver, 
krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat 
s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat.



Falucsúfolók homokkal. Esznek is 
bármit, még a foguk 
között is homok 
sercegett. így aztán

Nem is öreg az a 
település, amelyiknek 
legalább egy csúfolója

Hagyományaink
nincsen. Egyik-másikára úgy illik
a csak reá jellemző csúfoló, hogy munka vízzel való "paráholás"

nem véletlen, hogy a tanyaiakat, itt 
is, mint Tápén, Algyőn - elsősorban a

amikor ónnan valóval találkozunk, szentelgetés nélkül nem végezhető, lányokat csúfolták. Mi mással is, mint 
először nem is a személy neve jut A szellemestől a durva válaszig a kellemetlenkedő homokkal, amikor 
eszünkbe, hanem - ha van néki, akkor válogathattak a visszanyelvelések így szóltak rájuk a szegedi legények:
- a csúfneve vagy ragadványneve közül: "Majd ha nyali a visszáját, "Mi van, homokos kődöküek?” Erre a
/merthogy ez két változata a akkor!” , "Majd ha Szögedében megkérdezett szép tanyai lány arcok 
m ellékneveknek/, illetőleg az adott pap herülés!” Napjainkra ezek a bizonyára eltorzultak, ám hogy mit, 
helység csúfolója. Ám amíg falu- csúfolózások elmúltak. Ha mégis elő- miket válaszoltak, nem tudom. Talán 
csúfoiót, számosat ismerünk, addig előbukkan valamely társaságban, jobb is. Annyi biztos, hogy akár a 
ilyen, hogy városcsúfoló nincsen, már nagyokat nevetnek, s aki mégis tápaiak "megszentelt szatyrát, akár 
Azok úgymond 1 kinőttek a csúfolós sértve veszi, maradinak mondják. a gyeviek által termesztett főzőtököt
korból. A szintén ősi népnek számító a szegedi nép is kedvelte éppúgy,
Tájunk egyik legrégebbi faluja, Tápé. algyőiek búcsúja Szent Anna napjára mint azt a szőlőt és gyümölcsöt, 
Népét gencsök-nek, tápai gencsök- esik, amely nap táján már sok amiket azok a bizonyos homokos 
nek titulálták hajdan a szegediek, egykorú gyevi családban főtt a kődökű lányok és családjuk vittek 
"Eredetileg - mondták a régi tápaiak tökkápiszta /tökfőzelék/. hetipiacokra és fogyasztanak ma is.
- a szögedieket gencsöztük, akik Nos, a mindenre kapható szegediek Csak zárójelben jegyzem meg ,
miránk is kezdték mondogatni, s erre kitalálták a gyevieknek szóló hogy am akaiakatbördővárosiaknak, 
míg ők nem sértődtek meg, addig csúfoiót, s lettek ők a tökkápisztás gyermekeiket bördőgyerököknek 
a mi zsebünkben szúrásra nyílt a búcsúsok. csúfolták hajdanán, mint ahogyan a
bicska. S ha szúrtunk, máris tápai Hogy ők válaszoltak-e és mit, nem püspökielei /maroslelei/ legényeket 
bicskások lőtt a - ki tudja hányadik tudjuk, az bizonyos, hogy nem ■ széles karimájú kalapjuk miatt
- csúfnevünk.” S lettünk tehát mára tapsoltak, mint inkább bosszankodtak - nagykalapúaknak, a tápairétieket
tápai gencsök, akiktől - megint csak miatta, mivel a zömmel uradalmi pedig réti pockoknak nevezték - de 
a szegediek - meg-megkérdezték: cseléd családok asztalára gyakran csak egymás között! - a szegedi, 
Mikor lösz Tápén szatyor szentölés? került tökfőzelék és tökből és minduntalan uzoválhatnék /paj- 
Főként a szép tápai lányok szája zöldségből készült “szűzfasírt” . kosságból kötekedő/ szegediek,
nyílott nagy és csúnya válaszokra, A Szeged környéki tanyavilág
mivel ők is jó l tudták, hogy neveztük homokország neve itt-ott még ifj. Lele József
kenyérkereső foglalkozását, a hallható. Akik kint éltek/élnek és 
gyékényszövést csúfolják, mely dolgoznak, tetőtől talpig megtelnek

Gazdasági ismeretek (JAM)
Számítástechnika
Természetvédelem
Angol nyelv
Német nyelv
Fejlesztő foglalkozások
Tömegsport
Gyógytestnevelés
Énekkar
Tehetséggondozás 
Kézműves szakkör

A szakkört vezető tanárok:
Hegyi Gabriella
Talla Szilvia, Retkes Zsolt, Tóthné Molnár Ágota 
Barta Edit 
Kókay Erika 
Kulcsárné Hinze Mária
Szabóné Kálmán Mária, Tóthné Molnár Ágota 
Ficsor Barnabás 
Varga Ágnes 
Blumenschein Hedvig
Szebeniné Lászlóné, Kénné Bódi Judit, Kis Nóra 
Szabóné Kálmán Mária
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Újra községünké a repülőtér

Új létesítménnyel gazdagodik a település, igaz kissé 
furcsa a régi repülőtér épületegyüttesét újnak nevezni, 
de köztudott, hogy a községegyesítéskor oly sok algyői 
intézményhez, felépítményhez hasonlóan Szegedhez 
került ez is. A hangár, és a volt szolgálati Jakások 
a repülőtér területének egy része a DÉMÁSZ RT 
tulajdonát gazdagították.
Algyő önállóvá válásával az önkormányzati tulajdonú 
intézmények zökkenőmentesen kerültek vissza a 
település birtokába, de a MÓL tulajdonát képező volt 
barakk tábori területekért már jelentős összegeket kellett 
kifizetni.
Ez most a helyzet a Téglás utca végén lévő intézménnyel 
is. Igaz, hogy az algyőiek nem igazán ismerik, csak azok 
irigyelték Szegedtől, akik arra jártak mondjuk dolgozni a 
Prímagázhoz, vagy Szomolyában művelték a földjüket. 
Úgy látszik, most érkezett el annak az ideje, hogy 
az időközben DÉLÁSZ Kft-vé alakult tulajdonos 
megszünteti az ilyen jellegű tevékenységet, és 
visszavásárolható tett az egykori algyői létesítmény. A 
testület döntését nem minősítem, de azzal bizonyára 
mindenki egyetért, hogy nem lett volna szabad hagyni, 
hogy idegen kézbe kerüljön a létesítmény. Az alku 
megköttetett, az önkormányzat 50 millió forintért 
vásárolta meg a szépen parkosított, esztétikusán 
felújított épületegyüttest, mely a következő jól 
kihasználható helyiségekből áll:

A 484 m2-es rendezvénytér (hangár) műsoros és 
családi rendezvények helyszínére alkalmas.

Kettő és négyágyas szobák várják a szállóvendégeket 
(38 fő).

ÁNTSZ által engedélyezett 40 fős konyha biztosítja a 
vendéglátás színvonalát.

A jól felszerelt oktatótermében 24 fő képzése oldható 
meg.
És mire használható majd, a település ki tudja-e aknázni 
a létesítményben lévő lehetőségeket?
Manapság sokat beszélünk a turizmusról, falusi 
turizmusról, ökoturizmusról. Némelyek, pályázatok útján 
támogatottak és feltételezzük, hogy mi is bekerülhetünk 
ebbe a körbe.
De addig is meg kell alkotni a település önálló turisztikai 
koncepcióját.
Mindig irigykedve hallgatom, nézem azokat a 
településeket - Pusztamérges, Szegvár - akik nagy 
múlttal rendelkeznek a turizmus, a vendéglátás terén. 
Tudom, sok algyői ugyanígy tesz, és megkérdezi, nálunk 
miért nincs vagy ötleteket ad, hogy kellene csinálni. 
Remélem, ezzel az új létesítménnyel mi is lerakjuk 
a saját turisztikai elképzeléseink megvalósításának 
alapjait.
Bár helyzetünk nem oly fényes, mert településünk 
ország-világ előtt elkönyvelten ipari jellegű, "jólétünk"

Algyői Hírmondó
[ egyetlen forrásaként az olajkitermelést tartja számon. 

De nézzük a helyzeti előnyünket, amiből építkez
hetünk:

A Tisza közelsége, a két nagyváros Szeged- 
Hódmezővásárhely között elfoglalt távolságok, szinte 
nem mérhetőek. Áz Ópusztaszeri Tájvédelmi Terület 
peremkörzetébe tartozva kiválóan alkalmasak lehetünk 
az ökoturizmust kedvelők számára. És kanyarodjunk 
vissza a Tiszához. Algyőt érinti két nemzetközi turistaút 
; a Tokajtól-Szegedig tartó Tisza Túra és a gáton kijelölt 
szintén Tokajtól-Szegedig tartó Euro Velő II kerékpárút. 
Ha minden jól összejön, lehetőség nyílik az - Algyőt 
pillanatnyilag elkerülő - Alföldi Kéktúra Szekszárdtól 
Sátoraljaújhelyig' tartó útvonalának bővítésére, mely 
jelen pillanatban Mindszenten lépi át a Tiszát. Kiépíthető 
szárnyvonallal Szegedig tartana akkor.
De még midig nem beszéltünk a haszonról, hogy 
hogyan is profitálhatunk mi abból, ha ezeknek a 
túráknak kijelölt megállóhelyeivé válhatnánk, vagy olcsó 
szállást biztosíthatnánk a nagyvárosok rendezvényeire 
érkezőknek, vagy saját magunk által összeállított 
programmal tudnánk idecsalogatni a turistákat.
Ha megjelennének, településünkön a kereskedelem 
(élelmiszer, ajándék), a vendéglátóipar, szórakoztatóipar 
fejlődhet. Olyan bázisokra kell építeni, amelyek már 
működnek és jól kihasználhatók, pl.: Sportközpont 
konditerme, szaunája, teniszpálya, Horgásztanya, Gyevi 
Kócsag hajó.
Biztos van még jó néhány dolog, ezek kidolgozása a 
koncepció feladata lesz. És reméljük nem lesz túl távoli 
az a jövő sem, amikor gyógyfürdője, illetve strandja lesz 
a településnek.
Addig a jelen lehetőségekkel kell számolni, mert a 
2002-es év turisztikai szezonját már meg kell tervezni, 
melyben helyet kapnak a nyári táborok (alkotó, edző, 
napközi) tréningek kulturális programok.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Algyő Napja 2001. szeptember 29.
9.00 Süli András emléktábla koszorúzása 

(Süli András u.)
9.30 Világháborús emlékmű és Süli András sírjának 

koszorúzása a temetőben
12.30 Monostori Szilvia képkiállításának megnyitója 

Algyő képekben - fotókiállítás
(Faluház)

13.00 Ünnepi testületi ülés a Faluházban
14.00 Tájház átadása (Kastélykert u. 42.)
15.00 Oktatási és Szabadidő Központ átadása 

fellép Molnár Dixieland
(Oktatási és Szabadidő Központ)
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Az Algyői Nagycsaládosok 
szervezésében megrendezett első 

vízitábor története
Július 09.-töl 13.-ig tartott az első kajak-tábor, amin meglepetésre a
6 felnőttel együtt 32-en vettek részt. Ez a létszám csak a kezdés 
napján derült ki, így néha a hajókban kevésnek bizonyult a férőhely, 
de szervezéssel megoldottuk a problémát. A tábor szakmai színvonalát 
és biztonságát kajak-kenu országos, bajnoki címmel rendelkező 
szakemberek biztosították: Kopasz Péter és felesége Kopaszné Demeter 
Irén, akik kajakos múlttal rendelkeznek, Kovács László pedig a kenus 
fogásokat mutatta meg a gyerekeknek. Varga Ágnes, Janek Erzsébet 
tanárnők és jómagam pedig a felügyeletet biztosítottuk.
Szerencsénkre az időjárás kegyeibe fogadott bennünket, végig igazi 
strandidő volt. Az első napokban ismerkedtek a gyerekek a hajóval, a 
lapáttal és a vízzel. Ez annyira jól sikerült, hogy a negyedik napon már 
a csapat többsége közel 8 km-t le tudott evezni egészen könnyedén. 
Persze azért jutott idő a strandolásra is bőven.
Minden reggel futással kezdtünk a töltésen, utána gimnasztikáztunk a 
fák árnyékában. Torna után mindenkinek jól esett az otthonról hozott 
reggeli. Egy kis pancsolás után indultak a hajók “felfedezésre11. Aki nem 
tudott még úszni biztonságosan, az mentőmellényben evezett. Jó volt 
látni, hogy az egész kicsik is milyen elszántsággal húzták a lapátot. A 
nagyobbak megtanulták kormányozni a négyest és a nyolcas hajót is, 
ami nem is olyan könnyű feladat, mint ahogy azt gondolnánk. Volt olyan 
is, aki a tábor alatt tanult meg stabilan úszni!
Azt hiszem a legtöbbet mondó kritika a táborról az volt, mikor a gyerekek 
szájából azt hallottuk: "De kár, hogy vége van!"
A tábor végén megkértük a gyerekeket, írják le véleményüket egy 
füzetbe. Ezek közül idézek néhányat:
• " Tetszett a tábor, és nagyon finom volt az ebéd. Remélem lesz még 
tábor!!! Rossz volt a tökfőzelék!!!!!!!"
• " A tábor tök jó volt, de a reggeli futás nem kellett volna!!!"
■ " A tábor nagyon jó volt, megtanultam kajakozni. Az étel is elviselhető 
volt, kivéve a tökfőzelék. A reggeli futás és gimnasztika fárasztó, de jó 
volt.”

" Nekem nagyon tetszett! Ilyen táborban még nem voltam, de ha 
nyílik rá lehetőségem, akkor megyek. Nagyon jó volt. Itt még a futás is jó 
volt! Nagyon tetszett. Sok jó élményt szereztem! Ul.: Az volt a legjobb, 
engem meg Nikit állandóan belevágtak a vízbe!"
■ " Király volt a tábor"
• " A tábor tűrhető volt, a kajára sem panaszkodhatok. Kár, hogy csak
1 hetes. / KEVÉS HAJÓ VOLT / , Remélem jövőre is együtt lehet a 
csapat!"
Külön köszönjük a Gyevi Kócsag-nak, hogy díjmentesen biztosítottak 
helyet a tábornak, a Qadriatlon szakosztálynak, akik szintén ingyen 
bocsátották rendelkezésünkre a hajókat, és a Nautilus étteremnek, ahol 
minden délben bőséges és házias ebéd várta a kiéhezett csapatot. 
Bizunk abban, hogy jövőre már hosszabb tábort, több hajót sikerül 
összehozni a vízi sportot megkedvelt gyerekek legnagyobb örömére.

Kovácsné Hargitai Erika
ANNE elnök

Algyői Hírmondó 
Hónaptár -  szeptember

Szent Mihály hava vagy Mérleg hava

Általánosan elfogadott megállapítás, hogy szeptember a 
három ember végű hónap elseje még szép ember, november 
már csúf, december pedig éppen rossz ember. Az őszelő 
jele a sok gyülekező fecske. A kisasszony utáni napon el is 
búcsúznak, hosszú útra kelnek.

Jeles napok:
5. Lőrinc napja:

Rontónap. Belepisil a szabad vizekbe. Nem is lehet többé 
fürödni a szabadban. Belepisil a dinnyébe is. Lucskos, 
íztelen, "lőrinces" lesz.

8. Kisasszony nap  -  Fecskehajtó kisasszony napja.
A fecskék összesereglenek, a sürgönydrótokon várják 
egymást, de még nem kelnek útra ezen a napon.

28. Gellert napja
Az ördöggel szövetségre lépni akarók éjszakája Gellért 
éjszakája. Aki el akarja sajátítani a boszorkánytudományt, 
az ezen az éjszakán éjfélkor menjen a keresztútra, 
vigyen magával krétát, húzzon vele maga köré kört, hogy 
védve legyen. A körből tárgyalhat aztán az ördöggel, akit 
arról ismer fel, hogy tüzes nyelve van, a szeme világít, 
iszonyatosan fekete és kénkőszagú, büdös. Ha megkapta 
a ''tudományt", a boszorkányságot, akkor öregasszony, 
bakmacska, vörös kutya stb. képében ronthat.

29. Szent Mihály  -  Borszűrő Szent Mihály napja 
Európa-szerte számontartott nap, pásztorok, juhászok 
ünnepe.Megszakad a fű gyökere, a hal a víz fenekére 
húzódik, ekkorra már meg kell, hogy forrjon az újbor, s 
ezért is hívták borszürő Szent Mihálynak.

Szólások:
"Szent Mihály nap után egy icce víz, két icce sár.”
"Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet."
"Aki Szent Mihály után gatyába öltözik, attól nem 

kell tanácsot kérni."
“Szent Mihály kicsapja a lovát legelni." (azaz dér is lehet).
"Fehér lovon gyün Szent Mihály."
“Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet Ígér."

Gitárfesztivá/
S z e p te m b e r 24 . 18 óra , F a lu h áz
Közreműködnek: Jan Skryhan (g itá r)

Kataryna Prakopchyk ( mandolin)

Irodalmi ká véház
S z e p te m b e r 19, 18 ,00
Dr. Bíró Zoltán előadása "Babits és a Nyugat" címmel 
a Faluházban.
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Közút-vasút- Tisza-kikötő-Algyő
Algyőn számos híresztelés terjed, hogy " egyes személyek 

magánérdekében” kikötő épül a településen és a tevékenység számos, 
a lakosságra káros hatással lesz. A híreszteléssel szemben engedjenek 
meg számomra egy rövid magyarázatot, amely remélem, hozzásegít a 
közös gondolkodáshoz.
0  Véleményünk szerint Algyő stratégiai helyzetben van. A község 
területén találkozik a vasút a közút és a hajózásra alkalmas vízi út, a 
Tisza. Itt a potenciális gazdasági lehetőség, amelyet eddig senki sem 
használt ki. Európáról beszélünk ma gyakran, s elfeledjük, hogy olt miként 
működnek a dolgok. Talán keveset voltunk nyugaton ahhoz, hogy a 
szállítás európai logisztikai elveit figyelembe vegyük.
0  Európa, Tiszánál kisebb folyóin 5-10 percenként hajó közlekedik. A I 
Tiszán ma még gyakran csodálkozunk, ha egy hajó elhalad havonta. Az 
EU-ban elsődleges a vízi szállítás a nagytömegű, nem romlandó áruk 
esetén. A vízi szállítást ott államilag és a gazdasági közösségen belül is 
külön támogatják. Ennek az oka az, hogy a vízi szállítás a legkevesebb 
energia felhasználásával tudja ezeket az áruféleségeket továbbítani a 
környezetbarát módon.
Miért kell itt kikötőt építeni?
0  A Tisza másik partján kezdődik a Békés-Csanádi löszös hátság, amely 
Magyarország legnagyobb gabontermő vidéke. Itt termelődik a legjobb 
minőségű búza és kukorica, s innen kerül ki évente 300 000 tonna 
exportgabona, amelynek exportiránya a Fekete-tenger Constanca, majd a 
tengeri úton a világpiac,
Miért kell ezt a tömegű árut még közúton 100 km-re elcipelni Bajára, hogy 
hajóba kerüljön? Miért kell még egy nappal többet hajóztatni, ha azt 
akarjuk, hogy elérje végcélját? A közúti szállítás költségei tízszerese 
a vízi szállításnak. A kereskedők jelenleg kevesebbet adnak a gazdáknak 
egy tonna gabonáért, mivel az eladási árra ráépülnek a közúti szállítás 
költségei is. Ma már a termelők ott szeretnék berakni árujukat hajóba, 
ahol azt megtermelték. Ebben Algyő előnyösebb helyzetben van, mint 
Szeged.
0  A kikötő nem egy hajó berakásának lehetőségéből áll. A hajózó 
társaságok konvojokban mozgatják hajóikat. Jelenleg a tolóhajózás a 
leggazdaságosabb hajózási mód. Ekkor a tolóhajó előtt négy, vagy hat
1 800 tonnás bárka van. A hajózó társaságok érdeke, hogy ne álljon 
a hajócsavar, a járművei mindig mozgásban legyenek, a rakodási idő 
ne hetekben, hanem napokban mérhető legyen, Ekkora járműpark 
kiszolgálására a szegedi medencéd kikötő egy rakfala nevetségesen 
kevés. Kikötők láncolatát kell kiépíteni tehát a folyó megyei szakaszán 
ahhoz, hogy forgalom is legyen a Tiszán,
Mit is tervezünk Algyőre?
0  Egy báziskikötőt a volt gabonarakodó helyén, amely forgalmi 
szempontból a rakodásra váró és a továbbításra váró járművek 
adminisztrációs központja lesz. Az ott kiépülő berakó berendezés 
későbbiekben a nagy vízállásoknál üzemelne, amikor a hajók a vasúti híd 
alatt nem férnek át. A kapacitás itt csak óránként 4 teherautó, A fejlesztési 
tervben az a rakodó a felső folyószakaszokról érkező kisebb hajókból a 
nagyobb hajókba történő átrakás helyszíne lenne,
0 Két hajóállás a vasúti híd feletti jobbpartban. Egy hajóállás az érkező 
folyami kavics, zúzottkő, építőanyag szójadara kirakására és egy hajóállás 
a gabona berakására. Egy 25 000-50 000 tonnás raktár az export-gabona 
tárolására, kezelésére.
0  A próbaüzem alatt a rakodásra váró gépkocsik a Tisza túlpartján

... ■ Algyői Hírmondó.

a régi 47-es országúton várakoztak. Eddig 4 000 tonna búzát raktunk 
be, Csak reggel 6-tól este 10-ig dolgoztunk. Nem kívánjuk a lakosság 
nyugalmát zavarni. Mi a környezetvédelmi szabványok betartásával 
kívánunk dolgozni. Ezeket kérjék nyugodtan számon rajtunk. Várjuk azokat 
az algyőieket, akik nálunk akarnak dolgozni.

Nevünket bátran vállalva!
Tisza Gabonakereskedő és Kikötőüzemek Kft. Doboz Vásár tér 2/a 5624 
Az algyőiek iránti tisztelettel:

Szakái János Dr. Zsiga Attila
ügyvezető igazgató területi vezető

'  • ■' ' -s-S

Köztudott, hogy azok a gyerekek, akik szívesen "kézműveskednek”, 
környezetükre igényes, kreatív, egyéni fantáziájú és ötletgazdag, 
boldog felnőttekké válnak. Idézzük fel együtt azt a kort, amikor 
nagyszüleink, dédszüleink egy-egy százszor hallott mese után 
elővették a rongyos zsákot, a csuhéjat, a kukoricaszárat, és 
valóságos játékgyár indult! Amikor a felnőttektől ellesve a kicsik is 
próbálgatták a kézművesség alapfogásait. Megtapasztalhatjátok, 
hogy a magunk készítette tárgy, játék, ajándék nagy örömet szerez 
annak is aki készíti, és annak is aki kapja. Hasznos időtöltésre, 
tevés-vevésre hívom az érdeklődő gyerekeket.
A Pro Musica Alapfokú Művészeti És Zeneiskola az idén is 
meghirdeti a kézműves tanszakot, amelyre 2001. szeptem ber 6-án 
csütörtökön és 7-én pénteken, 15-18 óráig lehet jelentkezni 
az Algyői Faluházban. Az év során elsajátított változatos 
technikák fejlesztik a kreativitást, a vizuális képességeket és 
önálló munkavégzésre inspirálnak. Ismerjük meg együtt az alkotás 
örömét.

Szegváriné Justin Magdolna

A Pro Musica Alapfokú Művészeti 
És Zeneiskola

A 2001 / 2002-es tanévben ismét szívesen várja olyan gyermekek 
jelentkezését, akik kedvet éreznek (délutáni elfoglaltság keretein 
belül) zenei tanulmányok folytatására. Hangszeres képzés: zongora, 
szintetizátor, furulya, hegedű, gitár, ütő, citera.
Valamint kézműves és néptánc oktatás.

Információ és jelentkezési lap kérhető:
Dr. Zom boriné Gergely Klára tanárnőnél, vagy a Pro Musica 
Zeneiskola irodájában: 6726 Szeged, Csanádi u. 6.
Tel.: 62/436-403

Beiratkozás: 2001 .szeptem ber 4-6. 14-17 óra között 
a Sárga Iskolában.
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Anyakönyvi hírek2001.
Június: Papdi Dániel 3100gr sz: 06,01. szülők: Mucsi Gabriella,

Papdi Pál, lakik: Rákóczi tp. 55.; Belovai Krisztián 3430gr sz: 06.17. 
szülők: Juhász Erzsébet, Belovai Zoltán, lakik: Hóvirág u. 12. ; Gábor 
Zsófia 3840gr sz: 06.23. szülők: Hevesi Márta, Gábor Iván, lakik: 
Bartók B. 70. ; Nokta Kitti 3040gr sz: 06.19. szülők: Sipos Ildikó 
Ágnes, Nokta János, lakik: Bíró u. 19.

Július: Bura Beatrix 4730gr sz: 07.09. szülők: Kovács
Katalin, Bura György, lakik: Kosárfonó u. 2 1 .; Nagy Natália 3000gr 
sz: 07.27. szülők: Vidács Judit, Nagy Róbert, lakik: Fazekas u. 61 .; llia 
Dániel 2820gr sz: 07.27. szülők; Bóbis Kata, llia Róbert, lakik: Nagyfa 
23.; Kovács István 2980gr sz: 07.31. szülők: Ördög Erika, Kovács 
Zoltán, lakik: Bartók B. 82.;

Augusztus: Bús Tamás 3410gr sz: 08.04. szülők: Lami
Anikó, Bús Tamás, lakik: Bartók B. 5 4 .; Borbás Viktória 3060gr sz: 
08,05. szülők: Rudolf Beáta, Borbás Imre, lakik: Bartók B. 74 .; Terhes 
Zsuzsanna 3300gr sz: 08.16. szülők: Mészáros Zsuzsanna, Terhes 
Tamás, lakik: Nyírfa u. 25. ; Bíbor Martin 3380gr sz: 08.21. szülők: 
Tihanyi Bernadett, Bíbor Tamás, lakik: Vadvirág 25. ; Nagy Szabolcs 
3340gr sz: 08.21. szülők: Terhes Anikó, Nagysándor, lakik: Fazekas 59.
; Trényi Gabriella 3280gr sz: 08,21. szülők: Muhel Ibolya, Trényi Lajos, 
lakik: Nagyfa 35

Házasságkötés: Tóth-Kása Richárd, Herceg Nóra: 07.21.; Molnár Attila, 
Fekete Márta: 08.21.
Haláleset: Zsigmond József István, 2001.07.30.; Süli -Zakar Jenő, 2001. 
08. 26.

.6

A Jövő Teieháza
(Egy zalai kislány elképzelése - naplórészlet)
“Ma megint nehéz, de izgalmas napom volt. Az első órán szokás szerint 
mindenki megnézte először, hogy a számítógépen beadott feladataira 
milyen értékelést kapott, és melyek a következő anyagrész tesztfeladatai, 
amire szerencsére kaptunk egy hét beadási határidői. Matekból, fizikából 
jól állok, de történelemből még anyagot kell gyűjtenem a Vikingekről szóló 
kiselőadásomhoz. A könyvtárban megnéztem a könyveket és a CD-ket. 
A töritanárral megbeszéltem, hogy szerinte milyen irányban keresgessek 
még, melyik Dán Múzeum anyagában találok fantasztikus képeket, és 
ajánlotta, hogy a Svéd iskolák Vikingklubjaival vegyem fel a kapcsolatot, 
így délután interneteztem egy kicsit. Irodalomból meghallgattuk, és 
kivetítve megnéztük Jocó előadását a középkori kódexekről. Biológiából 
az osztály magára vállalta, hogy figyelemmel kíséri egy esőerdőt kutató 
expedíció munkáját, hetenle nézzük a kutatási beszámolójukat - erről mi 
is készítünk a sulihálózatra anyagot. Angol barátnőm E-mail-ben magyar 
népszokásokról kérdezett, úgy látszik, ők most bennünket tanulnak éppen. 
Sajnos, itthon anyu megmosta a fejemet, mert az őszi elküldte neki a heti 
értékelésemet.
Este apuval a Teleházba mentünk. Ő csoportos konzultáción vett 
részt - szegénynek elég nehezen megy a továbbképzés - én pedig a 
Honismereti Klub csapatával készültem, meri holnap az egriekkel lesz 
videokonferenciás vetélkedőnk, amit nagyon szeretnénk megnyerni," 
(Reméljük, a mi Teleházunkról is így fog nyilatkozni nem is 
olyan sokára egy algyői tanulói)

■4 j: Algyői Hírmondó 
Vásárok a faluházban

5-án ruhavásár
6-á n ...................................................................................................................................műanyagvásár
7-án ruhavásár

10-é n ...................................................bálásruha vásár
11-én ruhavásár
12-á n ..................................................................................................................................műanyagvásár
1 4 -é n ...............................................................................................................................................műanyagvásár
18-é n ..................................................................................................................................műanyagvásár
19-án ruhavásár
20-é n ...................................................katonai,. . .  munkaruha
2 5 - é n ...............................................................................................................................................műanyagvásár
2 7 - é n ...............................................................................................................................................műanyagvásár

Nyári szünetben történt
Iskolánkból Hegyközi Gergely és Zöld Szabolcs vett részt a 
Homokháti Kistérség szervezésében egyhetes ingyenes balatoni 
táborozáson. Közülük Zöld Szabolcs így emlékezik vissza:

Július 15-én, 5. 30 -kor indultunk a Szeged Nagyállomásról. Az 
utazás hosszú és fárasztó volt a nagy melegben, de játékkal és 
beszélgetéssel kellemesebbé tettük, az idő gyorsabban telt.
A balatonrendesi állomástól 1-2 km-t gyalogoltunk a Pálkövei 
Üdülőtelepig. Kis várakozás után elfoglaltuk szobáinkat, és 
berendezkedtünk. Rövid pihenés után fürdőruhába bújtunk és 
egészen vacsoráig a vízben lubickoltunk. Strand után lehetőségünk 
volt különböző labdajátékok játszására, itt a társaság érdeklődése 
erősen megoszlott, volt aki focizott, volt aki röplabdázott.
Másnapra buszkirándulást terveztek nekünk a nevelők. Először a 
Festetics kastélyban csodáltunk meg egy vadászkiállítást, majd 
a Tapolcai Tavasbarlangot néztük meg. A kirándulás után ismét 
strandoltunk. A vacsorát követően egy vetélkedőn vettünk  
részt, ahol az én csapatom győzött.
Kedden egész nap a Balatonban lubickoltunk, csak ebédelni és 
vacsorázni tértünk vissza a szállásra.
Szerdán a nagyvázsonyi várba, majd a Postamúzeumba látogattunk 
el, ahonnan a Tihanyi Apátságot és egy malmot szemlélhettünk 
meg kívül-belül.
Csütörtökön kora reggeltől késő délutánig a Balaton partján 
múlattuk az időt. Ezt követően egy mókás színi előadást 
tekinthettünk meg.
Pénteken gyalogtúrára indultunk, de alig gyalogoltunk 3 km-t, 
amikor közösen úgy döntöttünk, hogy visszafordulunk és a Balaton 
habjaiba vetjük magunkat.
Szom bat délelőtt összepakoltunk és az étkezdében vártunk az 
indulásra. Sajnos a vonat késett egy kicsit és mikor megérkezett, 
ázva-fázva mentünk fel a lépcsőn. Hazafelé kártyáztunk és 
sakkoztunk. Szerintem nagyon jó volt az üdülés, sok barátot 
szereztem. Szeretném, ha sok gyereknek lehetősége lenne ilyen 
táborozásra.
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Tábor a pusztában
Immár második alkalommal hódították meg Bugacpusztát az 
algyői diákok. Július 9-15 között 25 gyerek ismerkedhetett 
meg a pusztai élővilág sokszínűségével, a hajdani emberek 
életmódjával, szokásaival, a természet- és környezetvédelem 
alapjaival.
Gyalogtúrákon vettek részt a negyven fokos, árnyék nélküli 
hőségben, ahol többek között megfigyelhették hazánk 
legkisebb fás szárú növényét, a naprózsát, megtanulhatták a 
zöld gyík, a fürge gyík és a homoki gyík közötti különbséget, 
barangolhattak az Ösborókás homokbuckáin, és új fajokat 
fedezhettek fel, mint például a Bursa pustaiensist, azaz a 
pusztai elhagyott táskát.
Délutánonként kézműves foglalkozásokon agyagoztak, 
nemezeitek, korongoztak, papírsárkányt készítettek - és 
békákat horgásztak a tanya udvarán lévő 
“kismedencebiotóból”. (Nem kell megijedni, a békák túlélték, 
ugyanis csak tanulmányi célok vezérelték horgászainkat.) 
Még denevérodúkat is gyártottak, és megcsodálták a 
szalakótaodúkat - néha közelebbről is a kelleténél.
A tábor záróprogramjaként vetélkedőt szerveztek a tábor 
vezetői, amely két részből állt: először a megszerzett 
tudásukról adhattak számot a gyerekek, majd a gyakorlati 
feladatok keretében seprűnyéllel dobtak célba egy 
felmosóvödörbe, labdát terelgettek seprűvel, mocsarat jártak 
téglákon. A legnehezebb feladatnak a kötélen járás bizonyult, 
ugyanis a kijelölt utat egy fordítva tartott távcsövön átnézve 
kellett megtenni. Természetesen az esti tábortűz sem 
maradhatott el.
A sok-sok program egy hét alatt igen kifárasztotta a nebulókat, 
így a hazafelé tartó út csöndesen, békésen, félálomban 
telt. A Szegedi Nagyállomáson pedig a szülők barnára sült, 
fáradt, de élményekkel teli csemetéket kaphattak vissza.

Ezúton szeretnénk köszönetét mondani a Kiss Ferenc 
Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület dolgozóinak: 
Bojtos Ferencnek, Csehó Gábornak és Ménesi Gabriellának, 
hogy segítségünkre voltak a tábor szervezésében és 
lebonyolításában.

Barta Edit
Táborvezető

Algyői Hírmondó :.

Augusztusban hazánkban járt a Dél-Bajor Pedagógus 
Egyesület. A német csoport programjaiban szerepelt az 
Algyői Általános Iskola megtekintése is. Az intézményben 
töltött rövid idő alatt Dr. Gonda János alpolgármester Algyő 
múltjáról, jelenéről, Iván Zsuzsanna igazgatónő az iskoláról 
tartott rövid ismertetőt.

Könyvtár hírei
Ünnepélyes keretek között augusztus 19-én a könyvtárban  
m egnyílt az A lgyői Teleház. Dr. Piri József polgármester 
köszöntője után Szakái Tibor, a Magyar Teleház Szövetség főtitkára 
beszélt a magyarországi Teleházakról, majd dr. Bartha László 
országgyűlési képviselő az információs társadalom jelentőségét 
méltatta. Ménesi Lajosné könyvtár- és Teleház- vezető arról beszélt, 
hogy miként született meg a Teleház létesítésének gondolata, 
és hogy az algyői polgárok az igényfelmérő-lapok kitöltésével 
segítették a Teleház szolgáltatási körének kialakítását.
A megnyitás óta az algyőiek igénybe vették a Teleházban található 
számítógépeket, interneteznek, chat-elnek, leveleznek, játszanak 
szeptember 10-ig még kedvezményes áron, óránként 250,-Ft-ért. 
Szeptem ber 10-től érvényes áraink:
Szolgáltatási jegyzék:
-fénymásolás(A/4-es egyoldalas) 10,-Ft
-fénymásolás (A/4-es kétoldalas) 20,-Ft
-fénymásolás (A/3-as egyoldalas) 20,-Ft
-fénymásolás (A/3-as kétoldalas) 30,-Ft

100 oldal feletti másolás esetén 25% kedvezmény 
-nyomtatás (fekete-fehér szöveg) 20,-Ft
-nyomtatás (fekete-fehér rajz, kép) 50,-Ft
-nyomtatás (színes szöveg) 40,-Ft
-nyomtatás (színes kép) 200,-Ft
-fax küldés oldalanként 100,-Ft
-fax fogadása oldalanként 50,-Ft
-számítógép használat (pl. szövegszerkesztés) 100,-Ft/óra 
-számítógépes játék 150,-Ft/óra
-Internet használat és e-mailezés 6,Ft/perc,de min. 100,-Ft

,360,-Ft/óra
Ha előre egyeztetve többen (max. 4fő) használják, az óradíj 
m egoszlik a felhasználók között.
-egyéb szolgáltatások
(névjegykártya, meghívók, szórólapok, plakátok)

megegyezés szerint 
-közhasznú tájékoztatás térítésm entes
•keres-kínál közvetítés (hirdetőtáblán) térítésm entes  
•pályázati tanácsadás, pályázati lehetőségek térítésm entes  
Algyői Teleház címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 18.
Tel/fax: 62-517-170, 517-171 
E-mail: bibl@tiszanet.hu

Vezető: Ménesi Lajosné
Honlap: www.algyo.hu

Pályázat
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az idei Ünnepi 
Könyvhéten hirdette meg az Olvasás Évét, amely 2002. évi ünnepi 
könyvhétig tart. Könyvtárunk a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól 
10O.OOOi- Ft-ot nyert rendezvényekre.

WOl SZEPTEMBER

mailto:bibl@tiszanet.hu
http://www.algyo.hu
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Olvasóink kérdezik

Térkép
Megjelent!
A Faluház gondozásában m egjelent a település zsebtérképe.
A rövid településtörténeti ismertető két nyelven. íródott, magyarul 
és németül. A képekkel illusztrált hasznos kiadvány 250, Ft-ért 
vásárolható meg a Faluházban.

Képviselői fogadóórák
2001. szeptem ber

05. szerda Beke Tamás Juhász Sándor 
12. szerda Dr. Gubacsi Enikő Juhász István 
19. szerda Bakos András Herczeg József 
26. szerda Beck Gábor Borbély János 

Polgármesteri fogadóóra:
Minden páros héten szerdán 14 • 17 óráig

Alpolgárm esteri fogadóóra:
Minden páratlan héten szerdán 14 ■ 17 óráig

Folyóiratok
Az alábbi folyóiratok régebbi számait lehet kikölcsönözni a 
könyvtárból:
Autó Motor, Buci Maci, Burda, Bravó, Heti világgazdaság, 
Ifjúsági Magazin, Kiskegyed, Nők Lapja, Otthon, Vadon, 168 
óra, Story.

Helyben olvashatóak:
Délmagyarország, Népszabadság, Magyar Közlöny.
A képviselőtestület rendeletei és határozatai szintén helyben 
olvashatóak.

, Mgyői Hírmondó 
CD - ROM-ok

Régi rovatunk újra éled. Várjuk a lakosság közérdekű kérdé
seit minden hónap 20-ig a Faluházban és a Könyvtárban. A 
kérdéseiket cím ezzék az önkormányzatnak.
A hónap kérdései:
- Mi a tapasztalat a Téglás utca és a 47-es főút kereszteződésében 
kiépített forgalmat lassító sávszükltésnek?
- Folytatják-e az esővíz elvezetését szolgáló árokrendszer 
kiépítését?
- Miért dübörögnek utcáinkon a többtonnás autók?
- Miért hagyja az önkormányzat, hogy a Kastélykert utcai bitume
nes gyalogjárda lassan járhatatlan legyen?
- Miért nem épül a buszmegállókba emelt szintű járda?
- Miért áll a magas költségeken megjavított toronyóra?
A most feltett kérdésekre az ősszel induló Közéleti Kávéházban 
és az októberi Hírmondóban igyekszünk választ adni.

Szerkesztőség

* M

29 -re emelkedett a könyvtárban található CD -ROMok száma, 
melyek helyben használhatóak.
Ezek, CD - ROM jegyzék 
Gyerekeknek:

Az állatok birodalma 
Seholsincs kastély 
Repülő kastély 
A varázslatos emberi test 
Manóka - land 
Játékvilág Magyarországon  
Brehm: Az állatok világa  
Interaktív állatvilág  
Legféltettebb term észeti értékeink 

Felnőtteknek:
Művészeti lexikon 
Irodalmi lexikon 
Zenei lexikon 
Irodalmi kincsestár 1-2.
Szent Biblia 
Verstár
A  magyar nép művészete  
Angol-m agyar m enedzserszótár 
Új Akadémiai kislexikon 
Híres m agyarok a nagyvilágban 
Ismerd meg önmagad!
Gondolattár 
Irodalmi arcképcsarnok  
ECDL oktatóanyag  

Kvíz. Általános m űveltséget fejlesztő m ultimédiás prg. 
Magyar-angol, angol-m agyar szótár 
A  nagybányai festőiskola  
Magyarország és Budapest 
CD-jogtár 
Szám ítógép-szótár

Segít a GYEVIÉPKHT
Ritkán adódik alkalom, hogy egy civil szervezet - maradandó 
emléket állítva az utókornak - a segítőkészség olyan 
megnyilvánulásával találkozzék, mint amilyennel az Ösgyeviek 
Baráti Köre találkozott.
Az államalapítás ezeréves fennállása emlékére Algyő leendő 
főterén fát ültettünk és emlékművet emeltünk.
A kivitelezéshez szállító eszközzel és rakodói munkával - máskor 
ezt úgy mondtuk társadalmi munka - járult hozzá a GYEVIÉP 
KHT.
Hálásan köszönjük Molnár József Úrnak, és minden munkatársának 
az önzetlen fáradozásaikat!

Karsai László
ŐBK. elnök

ÍÖOl SZEPTEMBER,



Algyői Hírmondó
HÁZIORVOS RENDELESE

Dr.Bálind Sándor
Szeptember 03-07 7.30 - 1 2  óra
Szeptember 10-14 12.30 -1 7  óra
Szeptember 17-21 7.30 -1 2  óra
Szeptember 24-28 12.30 -1 7  óra

7I-, Telefonszám: 06-30/260-38-99

Dr. Kovács Ágnes
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

MOL-utalványt elfogadunk.
-|.| Egészségház u. 42, Telefon: 267-202 fgJ

8.15 - 14.15 
12.00 -1 8 .0 0  

9.00 -1 4 .0 0

ci-TC |. +HAZIORVOSI RENDELES+ 1r-

A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: 
DR. TÓTH MÁRIA 

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
hónapban a következők szerint rendel:

Szeptember 03-07 07.30 - 1 2.00
Szeptember 10-14 12.30 -1 7 .0 0
Szeptember 12-21 07.30 -1 2 .0 0
Szeptember 24-28 12.30 -1 7 .0 0

Telefonos elérhetőség:
06-60-381-863; 06-62-267-202 

e-mail címe: drtothma@axelero.hu.
Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 

Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát 
igazoló okmányokat.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPON TI ORVOSI Ü GYELETE 

A rende lő  cím e:
Szeged , K ossu th  L ajos sg t. 15-17 

T elefon: 474-373 
H étk ö z n ap  17.30 m á sn ap  reg g e l 7.30 óráig  

S zom bat, V asárnap , Ü n n ep n a p  
7.30 -tó i m á sn ap  reggel 7.30 -ig

Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 
Telefon: 267-234

Betegrendelés:
Hétfő 8.00 -tói 12.00
Kedd 8.oo -tói 12.00
Szerda 1 3 .0 0 -tói 16.00 
Csütörtök 8.oo -tói 10.00
Péntek 8.oo -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 12.00 -tői 14.00

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 8.30 -tói 9.30

Terhes tanácsdás:
Hétfő 12.30 -tói 14.30

Szeged terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
Telefon:42l-021 / 256 mellék 

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

A
Kedden 1 3 .0 0 -tó l 14.00 óráig ^

HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Dr. Kálmán Antónia

Szeptember 03-07 12.30 -1 7  óra
Szeptember 10-14 07 .30 -1 2  óra
Szeptember 17-21 12.30 -1 7  óra
Szeptember 24-28 07.30 -1 2  óra

Telefonszám: 06-30/249-57-08,62/267-909

^ ____________________________________________

Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Algyő, Bartók B. u. 76.1.em. 5

Kedd, Csütörtök 16.00 -1 8 .0 0  -órá ig 
Telefon: 06/20/9650-997

A

Fényre kötő fehér tömések. 
Porcelán pótlások minden fajtája 

Ultrahangos fogkő-eltávolitás

S001 SZEPTEMBER

mailto:drtothma@axelero.hu
http://web.axelaro.hu/drtothma


Óvodai programterv 
2001-2002. nevelési év

Szeptem ber hónap 
1. Csoportszülői értekezletek
2001. szeptem ber 5-én Kacsa csoportban 
2001. szeptember 6-án 
2001. szeptem ber 10-én 
2001. szeptember 11-én 
2001. szeptem ber 12-én 
2001. szeptember 13-án

16.30 órakor 
Törpike csoportban 16.30 órakor
Margaréta csoportban 16.30 órakor
Pillangó csoportban 17 órakor
Gomba csoportban 16.30 órakor
Katica csoportban 16.30 órakor

2. Zenés gyerm ekm űsor "Játszunk most együtt"
2001. szeptember 28-án de.
3. Kirándulás a Füvészkertben - időpont egyeztetés után 
külön értesítjük a szülőket.
Október hónap
1. Szüret Algyő határában a szülők közreműködésével - 

almaszüret, szőlőszüret, kukoricatörés.
2. A tájház berendezéséhez eszközök gyűjtése
3. Terménybábok kiállítása
4. Állatok Világnapján az örökbefogadott állatok 

látogatása az állatkertben.

Térítési díjak befizetése:
2001. október 4. (csütörtök) 7 - 1 7  óráig
2001. novem ber 5. (hétfő) 7 - 1 7  óráig
2001. decem ber 4. (kedd) 7 -1 7  óráig

Bajor testvértelepülés 
ajándéka az ó vodának

Az Anna napi búcsúra érkező hebertsfeldeni delegáció 
rendkívül értékes ajándékkal kedveskedett az algyői óvodás 
gyermekeknek.
- Az “Elmerülő golyófürdő" nevű képességfejlesztő játék 
testvértelepülésünk óvodájának kezdeményezésére, 
Wollinger Polgármester Úr, az ottani szülők, vállalkozók 
pénzadományaiból került megvásárlására, és a jól működő 
tartós együttműködés zálogaként ajándékozásra.
- Mi magunk is nagyra értékeljük ezt a gesztust, és magát az 
eszközt is, hiszen napjainkban fokozott figyelemmeífordulunk 
az egyéni képességek kibontakoztatására, a hiányosságok 
korai felismerésére és terápiájára.
Ebben nyújt óriási segítséget ez a játék.
- Abban pedig biztosak vagyunk, hogy a gyermekek körében 
osztatlan sikert fog aratni, ezt bizonyítja az a tény is, hogy az 
óvodába belépő gyermekek ellenállhatatlan'vágyat éreznek 
az eszköz kipróbálására.
Óvodánk nevelőtestülete köszönetét mond a hebertsfeldeni 
barátoknak és óvodájuknak, hogy e hasznos ajándékkal 
gazdagíthatjuk az óvodai tevékenységek körét, tartalmasabbá 
tehetjük nevelőmunkánkat.

Algyői Hírmondó 
Receptek

Receptek az A lgyő és népe c. kötetből

Kalánvert galuskaleves
Zsírt töszünk a fazégba. Zsírt, kis vöröshagymát darabolung 
bele, jó apróra petrezsejemzőggyit, akkor észtét dinsztőjjük. 
Akko krumplit oan szép kis apró kockákra darabójjuk, ászt 
is rátögyük, akkó asztán töszünk rá paprikát, sót és ezönn 
dinsztőjjük. S akkó fölengeggyük. Ászt akkó attú függ , hoty 
hán szeméjre, például é ety tojássá szoktam csináni ety kis 
nokedlit, nem keményet, hanem oan jó gyöngét. És akkó 
asztat apróra beleszaggatom, s akko az mögdúzzad. Én 
ászt a levest annyira szeretőm, hoty csudállatossan. Észt 
műnk úty híjjuk, hoty kalánver galuskaleves, me kanálla köl 
főverni, oan évőkanállal, fakanállal, mindeggy, de igöncsak 
évőkanálla verjük fő, amive mán szaggattyuk ízs bele. Akkó 
van zsömlézs galuskaleves, de mink varnyúlevesnek híjjuk. 
Valamikó kenyérbü csinátuk. Szép apróra edarabótuk. Jó 
mökpirúl, ety pici zsírba mökpiríjjuk, ugye hoty kockára e van 
darabóva, s akkó ászt kavargatni köl, hoty mög ne égjön, s 
ami mögégöt része, ászt má nem tőgyük a lisz közé. Akkó 
töszüng bele tojást mög lisztöt, és észtét összekavarjuk. 
S abba is íty hagyma, petrezsejemzőggye, só, paprika köl 
mögdinsztőni, fölengeggyük, s ennek a levibe apríjjuk bele 
észt a zsömlézs galuskát.
Adatközlő: Nagy-Berta Sándorné Török Mária, 63 éves 
A felvétel időpontja: 1985. április

Néhány hasznos tudnivaló
- A  rizst azért tanácsos vízben előfőzni, hogy a benne levő kem é
nyítő egy része "kioldódjon", így a főzés során jobban magába 
szívhatja majd a tejet és a cukrot, ízletesebb lesz,

- Könnyebben felverödik a tojásfehérje, ha egy csipet sót vagy 
néhány csepp citrom lét adunk hozzá az elején.

/  SZEPTEMBERI AKCO AZ  x  
ÉKSZERBOLTBAN!

Minden arany- és ezüst ékszer javítás árából 10% 
kedvezmény.

Ékszerkészítés hozott- és saját aranyból. 
Jegygyürűkészítés megrendelésre 

Az egyszerűtől az exkluzívig, több mint 75 féle mintából 
választhatnak.

Szeretettel várom kedves vásárlóimat! 
Szilágyi P. Imre

\  Ékszerész /

, 2001 SZEPTEMBER



Algyői Hírmondó 11
-I ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTTETŐK! L 

FIGYELEM!
Vállaljuk épülő lakóházak és intézmények

-komplett villanyszerelési munkáit 
( vésés, csövezés, vezetékelés, szerelvényezés.) 

Tűzjelző-, riasztó-, számítógép és kábeltévé rendszerek 
belső vezeték- hálózatának kiépítését (az előbbiek szerint). 

Villam os berendezések és rendszerek érintésvédelmi-, 
szabványossági-, és tűzvédelmi felülvizsgálatát és 
dokumentálását.

Villám védelm i felülvizsgálatot és dokumentálását.
Busa József 06-30-35-34-712  

Erdélyi Sándor 06-30-91-07-403  
Pólya István 06-70-31-99-701

— |____________ vagy délután 16 órától 268-126________________ |—

r Vállaljuk /

Telekhatáron belüli szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítését

AL-CSAT Bt.
Algyő, Téglás u. 123.

Telefon: 268-738, 268-901, 06-20/362-20-28

A

L'J Ácsmunkát ^
képkeretezést vállalok
Díszlécek, szegőlécek árusítása, 

csőállvány bérbeadása 
Bakos /stván 

Algyő, Bíró u. 8./B  
Tel: 06 30 /2 23 -0 0 -1 7

Építkezésből kimaradt

nem esvakolatLB-Knauf, extra dörzsölt, 
2mm-es, világos sárga  
10 zsákka l eladó. 2.500. -F t/z s á k

Érdeklődni: Algyő Kőfal u. 17

J e l: 268-268

Számlaképes! Kőműves szakmunkát vállalok.
Suti Dénes Algyő, Vadvirág u. 46. Tel.:06/30 2713-332

Beúőm reluxa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-3019530-395

- l  B erkó  A u tó v illam o sság  Autószerviz^
Személy-és kisteherautók javítása 

Injektoros autók szervizelése -Vizsgára felkészítés -Vizsgáztatás 
-Motor,fék és egyéb javítások -Vezérműszijak és vízpumpák cseréje 
-Anyagbeszerzés CASTROL-ESSO olaj értékesítése,cseréje

Üzlet és műhely: Szeged, Algyői út 51. Tel./fax:62/542-750
Szeged,Vasas Szent Péter u. 27/A Tel./fax:62/327-820 

NYITVA TARTÁS: H-Szo. 8.00-17.00; 8.00-12.00
Rádiótelefon:20/9258-386

m m t íK
Szakképzett asztalosokat felvennék azonnali kezdéssel, algyői 
telephelyre.

Bér: megegyezés szerint.
________________ Érdeklődni: 268-409_________________^

7 Fenyő fa forgács
kis és nagy mennyiségben eladé.

Fenyőfa hulladék kb.30 q eladó.
\  -Tel.: 268-409

J ALMARIUM
Kisbútor, ajándék és papírkereskedés 

a Gyevi Üzletházban.
Kínála tunk :

Porcelán és kerámiacsészék, vázák, készletek, csirkéi- 
tatók, kerti virágtartók, kaspók, selyenrés fa virágok, 
méhviasz és illatgyertyák, díszcsomagoló papírok, ta sa - 
kok, füzetek, írószerek, képeslapok, meghívók, fonott 
kosarak, illóolajok, füstölők, virágtartó polcok, savanyító 

edények, burgonya- és hagym atartó edények. 
Nyitva tartás:

Hétfő:
Keddtől péntekig: 
Szombaton:

szünnap
08.30  - 12.30
08.30  - 11.30

15.00 - 18.00

Szertettel várjuk vásárlóinkat!

J KECSKETEJ
árusítása: 150,-Ft/l 

(betegségmentes anyáktól) 
Algyő, Téglás u. 123. 

Tel.:268-738; 20/ 362-20-28



^  TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ *
Temető nyári nyitva tartása: április 01 - október 31-lg 7- 20 óráig 
A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A hely
színen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató te
remben lehet Igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, halottszállítás, 
sírásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, 
sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gond
noknál.
Ügyfélfogadás személyesen:
hétfőtől- péntekig 08-12 óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye 
szerint
információ telefonon:
minden nap (szombat, vasárnap is) 08-18 óráig 06/ 20 / 32-77-406 
Éjjel- nappal díjmentes halottszállítási ügyelet:

06/20/32-77-406 06/20/94-33-645 
Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sírtisztítás 
családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés 
1-es és-2 es nyitott és fedett síremlék, információ: 267-567 GYEVIÉP 

"BnKht_______________________________________________ _____[ íT

/  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \
x  /volt kuktor / :

2001. március 01. -  2001. szeptember 30. között
Hétfőtől-szombatig 07° ° - 19° °  óráig
Vasárnap 07° °  - 11° °  óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, 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, a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
/volt Művelődési Ház/

Munkanapokon: 07” -15°° óráig
Telefon: 267-567

12 ♦ -

Fénymáso/ás
A4
A3-

9,-Ft/db; dupla oldal 13,-Ft/db  
12,-Ft/db; dupla oldal 18,-Ft/db  

GYEVIÉP Kht.
Algyő, Kastélykert utca 16 

Tel: 267-567 
Munkanapokon: 07.00- 15.00 óráig y

J  DÉLMAGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ L
KERTVÁROS MELLÉKLET

Szerb Bazár / Terjesztés: Röszke határállomás 
Román Bazár / Terjesztés: Nagylak határállomás 

hivatalos hirdetésfelvevő helye:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

hétfőtől-péntekig 07-15 óráig 
Telefon: 267-567 

Kérjük a hirdetés feladásakor szíveskedjen, a szem élyi igazol- 
| ványt magával hozni!_______________________________ |

JttJJŰN HOZZÁNK TENISZEZNI ^
STRRNDROPLRBDAZNI LáBTENGÓZNH

Kulturált környezetben bármikor szívesen várjuk a sportolni vágyókat, 
az algyői Sportközpont területén.

/Gyevi Üzletház mögött/
TENISZPÁLYA, LÁBTENGÓPÁLYA bérleti díja: 400.-Ft/óra 

STRANDRÖPLABDA pálya bérleti díja: 250.-Ft/óra 
TUSOLÓ használat: 150,-Ft/fö 

A pályákon rendezett csoportmérkőzésekre árengedményt adunk. 
Jelentkezni a helyszínen, a gondnoknál.

GYEVIÉP Kht.
\  Telefon: 267-567 í

*  Szállítás, fuvarozás *
1 5 0 0  K g - o s  k i s t e h e r a u t ó v a l  

7 0 , - F t / k m  + 5 6 0 , - F t / ó r a
2 t e n g e l y e s  2 5 0 0 k g - o s  n a g y m é r e t ű  

u t á n f u t ó v a l  9 0 , F t / k m  + 5 6 0 , F t / ó r a  
b r u t t ó  á r o n  

É r d e k l ő d n i  a G Y E V I É P  K h t .  
T e l e p h e l y é n  ( v o l t  M ű v e l ő d é s i  H á z )  

A l g y ő ,  K a s t é l y k e r t  u. 16  
T el :  2 6 7 - 5 6 7  

M u n k a n a p o k o n :  0 7 . 0 0 -  1 5 . 0 0  ó r á i g

Tiszta, kézzel felszedett, betontörmelék eladó.A
Szállítva: /Algyő területén / 1.200.-Ft/m3
Szállítás nélkül: 800.-Ft/m3

Munkanapokon: 
vTelefon: 267-567,

Érdeklődni: GYEVIEP Kht.
Algyő, Kastélykert u. 16 
7:00-15:00 óráig 
0620/9134-602

Egész évben biztonsággal ültethető ^
Kerti dísznövények, mediterrán növényritkaságok, fagyálló és 

termő kerti citrom, törpedatolya, szilva kiwi, gránátalma, bambusz, 
óriás virágú hibiszkusz, banán, kínai selyemakác, angyaltrombita, lean
der, oszlopos gömb- és kúszótuja, virágzó díszcserjék, sziklakerti 

törpefenyők, dlszfüvek, díszfák, és egyéb növénykülönlegességek.
termelői áron.

Szeged-Rókus Körtöltés u. 31.
(TESCO-tól 100métere)

Telefon: 486-387 
Nyitva: keddtől péntekig: 12.00 -19.00

Szombaton: egész nap _____^

Q & flg /ijo -i o /C C rnnm idáj az ö n korm ányza t lapja 
M egjelenik h av o n ta  egyszer.
Felelős kiadó: D r. P iri József 

Felelős szerkesztő: M o ln á rn é  V ida  Z su zsan n a  
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 
Ménesi lajosné, Kis Nóra.

Levélcím: 6750 Algyő, B ányász u ,2 . , K önyvtár. 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda Készült: 1500 példányban


