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Hírek a Hivatalból...
Az egyéni vállalkozói igazolványokról szóló 129/2000./VII.11./ 
Korm. rendelet értelmében a 2000. november 1 -ét megelőzően 
kiadott egyéni vállalkozói engedély cseréjét kell kérni legkésőbb 
2002.06.30.-ig.

A határidőn belül benyújtott csere kérelem /ha adatváltozás 
nem történt/ illetékmentes, mely cseréhez a személyes jelenléten 
túl m indössze érvényes személyi igazolvány, illetve a vállalkozói 
igazolvány eredeti példánya szükséges,

A  határidő letelte után a korábban kiadott vállalkozói 
engedélyek érvénytelenné válnak. Velük vállalkozói tevékenység 
a továbbiakban nem folytatható. Ha a tevékenységet mégis 
végezni kívánja akkor új egyéni vállalkozói igazolványt kell váltania 
(kérelem, 5.000.- Ft illetékbélyeg, erkölcsi bizonyítvány, szakmai 
végzettség igazolása, stb.) mellett.

A vállalkozói igazolvány cseréjét Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Okm ány Irodáján Szeged, Huszár u. 1. /volt 
Kábelgyár/ kell kérni. Ügyfélfogadás: hétfőn-kedden 8.00-15.00, 
szerdán: 12.00-17.00, csütörtök: szünnap, pénteken: 8.00-12.00 
óráig.

Tekintettel arra, hogy az igazolvány csere sok ezer válla lkozót 
érinthet, javasoljuk fenti Iroda mielőbbi felkeresését, a rendkívüli 
várakozások elkerülése érdekében.

Az utóbbi időszakban A lgyő közigazgatási területén jelentősen 
megnőt a kóbor kutyák száma, nem kis riadalmat okozva az 
idősek és az iskoláskorú gyermekek körében. A  tett intézkedések 
eredm ényeként az algyői temető, illetve a Kosárfonó u. - Kőfal u.
- Téglás u. környékén a napokban 4 db kóbor kutya befogását 
jelezte a gyepmester.

A  kóbor kutyák befogását azonban nagyban m egnehezíti, hogy 
azok egy része, legalábbis nagy valószínűszínűséggel, a közeli 
házaktól szöknek ki, ahová később visszatérnek.

Akedvezőtlen tendencia megállítása érdekében feltétlenül indokolt 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének m ódosított 12/1998/

V.21/ rendeletében előírt eb tartási szabályok maradéktalan 
betartása.

A teljesség igénye nélkül néhány alapvetően fontos szabály:
5.§ IM bek.”A tulajdonos úgy köteles ebet tartani, hogy az más
testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse........ anyagi kárt ne
okozzon."

171 bek. "A tulajdonos köteles a hivatalosan közzétett/veszettség 
elleni/ oltásra az ebet felvezetni . Az oltás megtörténtéről adott 
orvosi igazolást a tulajdonos köteles megőrizni."

6.§ /11/bek.”A befogott eb ismertté váló tulajdonosa ellen 
az eb e lhagyásának szándéka m iatt szabálysértési eljárás 
kezdeményezhető."

7.§ 151 bek. “Embert megmart, m egharapott eb .... tulajdonosa - 
valam int a sérült ember - haladéktalanul köteles bejelentést tenni a 
körzeti állatorvosnak, ill. Tisztiorvosi Szolgálatnak.

A szabályt sértő eb tu lajdonosa 30.000 Ft-ig terjedő  
pénzbírsággal sújtható.

Kerék Imre
Farsang
Arcod rejtsed álarc mögé/ 
öltsél c ifra  m askarát. ■■ 
szökjünk^ tom boljunk  / '
I t t  a farsang)
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“Babot öttem ,...”
A hajdani paraszt emberek szerettek viccelődni, 
nevettetős dolgokat mondani. Humor volt az, olykor 
vaskos, aminek városon ha van is keletje, azért nem 
értik igazán, mert nem tudják a paraszthumor eredőit, 
Nos, éppen ezért tudott oly eredeti hamiskássággal jót 
derülni a falusi és a tanyai ember.
Megesett, hogy valamit kerestek az udvaron, de sehol 
nem találták. Megkérdezték nagyapót is, nem-e látta? 
Mire a bölcs öreg csak ennyit mondott: Babot öttem, 
nem láttam.
Ez meg már mifene válasz, kérdezhetjük mai ésszel, 
Pedig pofon egyszerű a felelet. Nagyapó az nap 
ebédre a családdal egyetemben füstölt csülökkel főtt 
paszurlevest evett /nem paszulyt, mert hogy a levesben 
hús volt ám!/, Emésztés közben babgázok keletkeztek 
a belekben, amit ki kellett ereszteni. Az meg olyan erős 
és szagos volt, hogy belekönnyezett a szeme. így aztán 
hogy is láthatta volna az épp most eltűnt és keresett 
valamit?...
Nagyapám korú, még a 19, század második felében 
született emberek pipáztak, A pipázást azon időtől 
engedte apa a fiának, ha az már előtte kaszált, nem 
kusza rendet, Tápén ehhez még hozzátették: Ha majd 
keményre tudod sasolni a gyékény kévét, /A sasolás a 
kévekötés sajátos tápai formája, amihez erő kellett./ 
Nagy Bence Pál nagyemlékezetű parasztem ber/1890- 
1983/ mesélte, hogy csépléskor, amikor a fa árnyékában 
ebédeltek, mindég volt olyan ember, aki derűs 
történeteket mesélt. Tőle hallották, hogy egy jómódú 
gazda lakodalom hajnalán magához füttyentette a 
cigányokat. Azt kérte, kísérjék haza zeneszóval, nem 
bánják még. A cigányok kapva kaptak az alkalmon, 
hátha valami tényleg kinéz a számukra, mert a gazda J 
hitelös embernek számított. Az úton egymás után 
húzták a szép nótákat, csak azt nem értették, miért nem 
hazafelé megy a gazda,
-Gyertök csak, gyertök, most fizetők.
Odaértek a gazda egyik több holdas birtokához, 
Megálltak, A gazda szépen megköszönte a muzsikát és j  
megkérdezte őket: !

| -Jó lösz-é, ha főddel fizetők?
! -Hájjáj, de mennyire, instállom - hebegtek a zenészek. 

-No, Tóni akkor innentűl idáig a tied ez a főd. Mögfelel? 
-Jaj, Ját az Isten álggya mög a gazduramat, nagyon 
mögfelel,
-Na akkor Dezső, most a tiedet lépőm ki - fordult a 
brácsáshoz - ,  ez mögfelel?
-Hújjaj, de mennyire, csókolom a kezit-lábát, mög az! 
-No Marci - fordult most a bőgőshöz - akkor lépjük ki a 
te részedet is, gyere, Ez itten elfogadható-é? 
-Huggyám, de még mennyire naccságos gazdácskám, 
nagyon,
A gazda odaállt a tenyerüket dörzsölgető hangászok 
elé és mégegyszer megkérdezte tőlük: Akkor tehát 
mindnyájatoknak köll a kilépőit főd? Mög is felel?
A cigányok csak pislogtak és csettintgettek a 
nyelvükkel:
-Ha a gazduramnak is elfogadható így az egyezség, 
elfogadjuk és nagyon nagyon meg is köszönjük,
A gazda rájuk nézett és azt mondotta: Ha mán így 
döntöttetök és köll nektök, akkor vigyétök, mert neköm a 
hely köll. És miközben nagyot nevetett a megszeppent 
cigányok felé, keze már a zsebben volt, ahonnan egy- 
egy százast húzott elő /az 1950-es évek elején nagy 
pénznek számított/.
Most már tényleg hazafelé ballagott a gazda, utána 
a három cigány, akik muzsikálás közben szinte 
körbetáncolták.
Tápai história, hogy élt ott egy Palika Jóska nevezetű 
ember, aki nem ismerte azt a szólást, miszerint Mindent 
a szemnek, de semmit a kéznek. Egy szerzőútjáról 
hazatérőben megkérdezték tőle, nem látta-e a Bokor 

J Paliék gúnárját? Jóska nagyot nyelt és határozottan 
válaszolt: Babot öttem, nem láttam.
És zsebkendőjével megtörölgette orrfacsaró illattól 
könnyező szemeit.

Ifj. L e le  J ó zs e f



Algyői Hírmondó , :

Szociális segélyek f

2002. változások a szociális segélyek és ellátások 
összegében.

A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 
230/2001. (XII.10) Korm. Rendelet 2.§ (1) bek. Alapján 
2002. január 1 - tői az öregségi nyugdíj legkisebb összege 
(nyugdíjminimum) 18.310, - Ft -ról 20.100,-Ft - ra emelkedett. 
Tekintettel arra, hogy a szociális segélyek összegének 
megállapításánál a nyugdíjminimum összege a mérvadó, 
ezért az alábbiak szerint alakulnak a szociális segélyek 
összegei:

A rendszeres szociális segélyek tekintetében:
a) az a személy, aki a 18. életévét betöltötte és aktív korú, 

továbbá munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, 
vagy vakok személyi járadékában részesül, 2002. január
1-től 16.080, - Ft segélyben részesül.
b) az aktív korú nem foglalkoztatottak esetén 14.070, - Ft-ra 

változik az összeg.

A munkanélküliek jövedelempótló támogatása esetében a 
segély 16.080, - Ft-ra emelkedett.

Az időskorúak járadékának havi összege:
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén 

16.080, - Ft, egyedülálló esetén 19.095, - Ft.
b) Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) 

pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének 
különbözete.

Az ápolási díj esetében a-súlyosan fogyatékos és a 18. • 
éven aluli, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós 
felügyeletre szoruló személy esetében az ápolási díj összege 
nem lehet kevesebb 20.100, - Ft-nál.

Egyéb ellátások:
Az egyéb ellátások alatt csak a családi pótlékról, valamint 

a kiegészítő családi pótlékról:
A kiegészítő családi pótlék gyermekenként 4.000, - Ft-ról 

4.200, - Ft-ra emelkedett (2 gyermek esetén 8.400, - Ft, 3 
gyermek esetén 12.600, - Ft).

A családi pótlék és az iskoláztatási támogatás összege 
nem változott: egy gyermek esetén 3.800, - Ft, a gyermekét 
egyedül nevelő szülő esetén 4.500, - Ft; két gyermek esetén 
9.400, - Ft, a két gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 
10.800, - Ft, három-vagy többgyermekes család esetén 
5.900, - Ft gyermekenként, a három gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetén 6.300, - Ft gyermekenként.

A helyi rendelet ezen összegek figyelembevételével 
módosul.

Ráczné Olasz Edit

Egy megvalósult álom
Egy rövidke - alig fél emberöltő - idő alatt Algyő lakossága 

több, a közérzetünket javító beruházás megvalósulását 
élhette át.

Emlékeztetésként megelevenítve: a víz, a villany, a 
gáz, az utak kiépítése után, most a teljes csatornahálózat 
megvalósításának vagyunk részesei. Gyönyörű eredmény ez. 
Eltűnt udvarainkból, kertjeinkből az elzsírosodott derítőkből 
kifolyt szennyvíz, s az ezzel járó bűz, fertő.

Az 1997. október 1-től önállóvá vált Algyő önkormányzata 
több más elengedhetetlen beruházás mellett - utak, 
egészségház, stb. - első helyen kezelte a csatornahálózat 
teljes kiépítését. Igaz, hogy több lépcsőben valósulhatott 
meg, de a lakosság túlnyomó többsége támogatta az 
önkormányzati elképzelést, hogy az elkezdett munkát be kell 
fejezni.

Már 2000-ben látható volt, hogy hitel felvétele 
elkerülhetetlen. Az államilag kitalált adóerőképesség 
intézménye Algyőt - de más települést is - igen hátrányosan 
érintette pénzügyileg.

A kényszer nagyúr. Tapasztalható ez az élet más területén 
is. Szorult helyzetben az emberek új és újabb gondolatai 
ébrednek.
így volt ez most is. Mentő angyalként jött a Lakáskassza.
Az önkormányzat kezességvállalása mellett a lakosság 

kedvezményes hitelt kapott. Most mindenki az általa választott 
módon egy összegben fizethette ki, vagy havi 1000, - Ft 
befizetése mellett törlesztheti a csatorna bevezetésének 
költségeit.

- Elmondhatjuk, hogy a 2000-ben alapított Csatornamű 
Társulat jól végezte feladatát. Az önkormányzattal, a 
Lakáskasszával és nem utolsó sorban a lakossággal 
együttműködve, s végig a törvényesség útján haladva 
hozzájárultak egy álom megvalósításához.

A Csatornamű Társulat 2001. november 28-án elvégezve 
feladatát, megszűnt.

Mi a lakosság további teendője?
- Az a feladatunk, hogy fegyelmezett polgárhoz illően 
fizessük a havi törlesztő részleteket.
- Jusson eszünkbe - ismerve a TV-ből több példát is - , 
hogy más községekben, városokban majdnem kétszeres 
áron “jutott" csatornához a lakosság.

Karsai László
utcamegbízott

Személyi jövedelemadó 
Ez év január 1-től nőnek az adótábla sávhatárai:

Éves jövedelem  adó mértéke
600.000, ■ Ft-ig 20%
600.000 -1 .200.000 , - Ft-ig 30%
1.200.000, - Ft-tól 40%



Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat í
I i 
i

A 2002. évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati í 
ösztöndíjpályázathoz Algyő Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott, j 
az előző évhez hasonlóan. Még az elmúlt évben határozatot hozott arról, '
hogy 16 algyői nappali tagozatos diáknak, valamint 2 felvétel előtt álló j
középiskolai tanulónak nyújt egységesen havi 4.000,- Ft támogatást. i 

Az “A” típusú pályázat nyertesei:
Kovács Adrienn, Győrfi Attila, Pálföldi Márton, Szabó Dóra, Németh Éva, 
Németh Csilla, Nothof Kitti, Nothof Patrik, Bús Bernadett, Vidács Lívia, 
Képíró Ibolya, Tóth Róbert, Juhász Ildikó, Szabados Gábor, Kis Gábor, 
Csiszár József j

A "B" típusú pályázat nyertesei: \
Kerekes Tímea Katalin, Tóth Mihály i
A Csongrád Megyei Önkormányzat az elmúlt közgyűlésén döntött arról, j 

hogy Algyő Nagyközség nyertes pályázói közül 9 főnek (Kovács Adrienn, I 
Győrfi Attila, Pálföldi Márton, Németh Éva, Németh Csilla, Nothof Kitti, ! 
Bús Bernadett, Vidács Lívia. Képíró Ibolya) nyújt további 1.000,- Ft j 
összegű támogatást, ezzel egészítve ki Önkormányzatunk ösztöndíját, j 
A két önkormányzat által megítélt összeghez az Oktatási Minisztérium | 
azonos összeggel járul hozzá.

Március havi buszbérletek árusításának időpontjai:
2002. február 27., 28. 9-17 óráig
2002. március 1., 4 „ 5. 9-17 óráig

Táncoljak, vagy táncoljak?
Táncsport egyesület indul Algyőn!

Mire is jók a iársasági táncok?
Ahogyan a nevük is mutatja, az emberek társas összejövetelein való 

együttes szórakozás eszközei. Hiszen a bálák, lakodalmak és egyéb 
zenés összejövetelek alkalmával szeretjük magunkat jól érezni. Jókat 
eszünk, iszunk és beszélgetünk. De igazi fergeteges hangulatunk akkor 
lesz, ha fizikailag is "lefárasztjuk" magunkat, azaz sokat táncolunk. 
Erre könnyebben rászánjuk magunkat, ha egy kevés jártasságot már 
szereztünk benne. Ezeket az alapokat bármilyen életkorban és testalkattal 
rövid idő alatt meg lehet tanulni.

A tánctanulás fokozatai:
- Külön órák
- tanfolyamok
- egyesületi rendszeres foglalkozások

Az egyesület keretein belül lehet hobbiként tánccal foglalkozni heti 
testedzés módjára.
Vagy lehet versenyekre sportolóként készülni különböző korcsoportok 

és osztályba sorolás szerint. Ekkor viszont már nem társasági-, hanem 
versenytáncnak nevezzük a tanulnivalókat. Ezek rokon fogalmak, hiszen 
egymásra épülnek és visszahatnak egymásra.

Összefoglalva: bárki, aki kedvet érez táncolással rendszeresen, vagy j 
versenyszerűen foglalkozni, tájékozódhat, tanácsot kérhet, jelentkezhet, j 

2002. február 11-én (hétfőn) 16-18 óráig j
a Faluház klubtermében. Személyesen várjuk a kedves érdeklődőket, j 
lehetséges tanítványainkat. i

Jöjjön, találkozzunk, nem veszíthet! L
Lengyel Zoltán - Pálinkó Lujza a Táncsport egyesület vezetői, * 
tánctanárok.

Az élők kötelessége az emlékezés...
Bakos Antal tartalékos honvéd, Algyő, 1909. augusztus 20. 

Anyja: Virág Kiss Valéria, apja: Bakos Mihály, Algyő, Tanya 212. 
A  Szegedi V. Légvédelmi Tüzérosztá ly keretében teljesített 
szolgálatot.
A  Dunántúlra történt visszavonuláskor 1944. október 20-án az 
ellenség váratlan m egjelenésekor eltűnt. Neve a hősi halottak 
emléktábláján szerepel.

Bakos Mihály tizedes. Algyő, 1919. október 22.
Anyja: Süli Zakar Júlia, apja: Bakos József.
Lakott Algyő, Tanya 499, A  Kecskeméti 7. Gyalogezred 
Kiskunfélegyházi III. Zászlóajlában teljesített katonai 
szolgálatot. Alakulatával a Kecskeméti 13. Könnyűhadosztály 
kötelékében a 2. Hadsereg Don menti arcvonalára került. Itt az 
odaérkezést követően azonnal harcba is vetették őket. 
Korotojaknál 1942. augusztus 16-án fejlövéstől meghalt.
Sírja Boldirekván a m agyar hősi tem etőben van.

Bakos Mihály honvéd. Algyő, 1913. szeptem ber 20.
Szülei: Gonda Etel, Bakos András.
Lakott: Algyő, Szent Anna u. 6. Tartalékos honvédként 1944 
nyarán mozgósították. Újvidékre a 13. Felderítőosztályba 
hívták be frontszolgálatra. A lakulatával Galíciába az I.
Hadsereg arcvonalába került. 1944. október 5-én a történelmi 
országhatáron húzódó Szent László hadállásban aknagránát 
okozta súlyos sebesülésében halt meg. Neve a Hősi halottak 

, em léktábláján szerepel.
|! Következnek: Balázs Jánosné

Bálint János 
Baráth József

Közbiztonságról
Algyő képviselő-testülete januári ülésén foglalkozott a település 

közbiztonságával. Az évenkénti tájékoztatást hasznosnak ítélte meg a 
testület, melynek konklúziója: Algyő nem tartozik a bűncselekmények 
számát és súlyát tekintve a veszélyeztetett települések közé. A 
bűncselekmények jelentős része a MÓL üzemekre korlátozódik.

A beszámoló kiemelten foglalkozott a közlekedés biztonságával, meiy 
szerint:

A községben a közutak állapota megfelelő, Az előírások szerinti forgalmi 
jelzőtáblákkal vannak ellátva.

Algyő közigazgatási területén a közúti közlekedési balesetek a tárgyalt 
időszakban az alábbiak szerint alakultak. A község közigazgatási területén 

j összesen 31 (18) közúti közlekedési baleset történt, melyből 1 (4) halálos 
! kimenetelű, 2 (5) súlyos sérüléssel járó, 5 (4) könnyű sérüléssel járó 

volt, a többi anyagi káros. A települést elkerülő 47-es számú főútvonalon 
történt a halálos kimenetelű baleset. Ittas járművezetés miatt 6 esetben 
indítottak eljárást a rendőrök ebből 1 algyői lakos. A körzeti megbízottak 
68 közlekedési szabálysértés miatt tettek feljelentést, ebből 23-aí algyői 
lakosok követtek ei.

itt hívjuk fel a kerékpárosok figyelmét, s kérjük Őket, hogy saját 
érdekükben, a rossz látási viszonyok miatt kerékpárjaikra szereljenek 
világító berendezést, Ennek hiánya szabálysértési bírságot vagy feljelentést 
von maga után, nem beszélve a balesetveszélyről.

NEMCSAK LÁTNI, LÁTSZANI is kelül!
A rendőrség fogadóórája minden héten szerdán 16-18 óráig, a Kastélyker: 
u. 44. szám alatt a körzeti megbízott irodáján.
Telefon: 267-006 vagy 562-400/1510 mellék
Azonnali rendőri intézkedés: Szeged Központi ügyelet 107 vagy 112 
telefonon.
Tarján városi rendőrőrsön panaszfelvétel minden hétköznap 8-15 óráig, 
pénteken 8-13 óráig.
Telefon: 421-098 vagy 562-400/1639 vagy 1649 mellék 
Telefax: 562-400/1660 mellék.



Egyháztája
Hamarosan elkezdődik a húsvétra készülés szent 40 napja, 

m elyet régen nagyböjtnek neveztek. Mostanában csak két szigorú 
böjti nap van, hamvazószerda /idén febr. 13/ és nagypéntek. A 
nagyböjti pénteken is önm egtagadást szoktunk gyakorolni és a 
templom ban az 5 órás szentm ise előtt van negyed 5-től a keresztúti 
imádság, melyet mindig a hívek vezetnek.

Az idén a lelkigyakorlat m árcius 22-én és 23-án délután az 5 órás 
szentm ise keretében lesz, m elyet Szeged - Alsóvárosról ferences 
szerzetesek vezetnek.

A  plébánia épülete alaposan megöregedett. A  tető rogyadozik, 
a hátsó fal meg kellő alap híján megrepedezve kifelé tart. Ennek 
helyrehozása most a nem várt komoly kiadások közé tartozik.

A  toronyóra kezd beállni a pontos időhöz, Kiss Sándor helybeli 
igazításai révén, melyet naponta, illetve szükség szerint elvégez.

Az egyházi hozzájárulás gyűjtése Boldizsár András testvérünk 
által történik, de bárm ikor be lehet hozni a plébániára az önként 
fela jánlott hozzájárulást. Tavaly 760 000 forint jö tt össze. Atem plom i 
persely évi bevétele is ennek megfelelően 710 000 forint volt.

A  hitoktatás munkáját Tóthné Cseh Erikától Szilágyi Rita tanárnő 
vette át. Szegedről hétfőnként jön megtartani az óvodai és iskolai 
hittanórákat, melyen 30 egynéhány gyerek vesz részt, sajnos csak 
ennyien. A  plébániai óra vasárnap 9-kor van.

A templomot, m int karácsony táján is sokan láthatták, az oltárokat 
díszítő asszonyok nagyon rendben tartják, hétről-hétre szombaton 
8-tól takarítanak.

Az énekkar is egyre lelkesebben és színesebben szolgálja a 
templom ba jövők Istentiszteletét.

M indnyájunkra Isten áldását kérve,
Köszönti az algyőieket

Kardos Mihály
plébános

M it tervez a Faluház2002-re
A tavalyi évben jelentős változás történt az intézm ény életében. 

Az új Tájház a Könyvtárral együtt részben önálló intézményként 
működik tovább, míg ugyanekkor a Faluházhoz integrálódott a 
Szabadidőközpont.

Ezzel teljesen új feladatokat kell m egoldania a Faluház 
dolgozóinak. Céljaink között szerepel ezen új profilú - szállást 
és étkezést is biztosító - létesítmény bevezetése az ország, 
a Dél-Alföld, illetve a környező települések turisztikai terveibe. 
A lehetőségek szerint maximális kihasználtságra törekszünk. 
Ennek megfelelően szükség van egy igényes szóróanyag 
készítésére, szolgáltatásaink Interneten történő kiajánlására, illetve 
egy szakember által készített hasznosítási tanulmányra, mely 
illeszkedik településünk turisztikai koncepciójába.

2001-et - a közművelődés szempontjából - sikeres, mozgalmas 
évként könyvelhetjük el. Elég itt a sikeres nagy rendezvényekre, 
illetve az elnyert Közm űvelődést Pártoló Önkorm ányzat címre 
utalnunk.

Az idei évet is hasonló színvonalon szeretnénk magunk mögött 
tudni. Terveink között ezért elsősorban A lgyő je les napjaihoz kötődő
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rendezvények szerepelnek.
Úgy gondoljuk, hogy továbbra sem indokolt a saját szervezésű 

bálák megrendezése, hiszen ezt a tevékenységi kört a civil szféra 
teljes egészében lefedi.

Fontos szempont, hogy a választási évre való tekintettel a 
társadalmi célú rendezvények számának növekedésére lehet 
számítani.

Nézzük ezek után konkrétan, milyen programokat tervezünk az 
idei évre.

Február 23-án kerül sor a szokásos farsangi vetélkedőre, ahol 
terveink szerint a civil szervezetek csapatai Activity-ben mérhetik 
össze tudásukat.

Még ebben a hónapban Fehér Ferenc maroslelei népművelő 
könyvének bemutatójára is sor kerül az Irodalmi Kitekintő című 
programban.

A  Falunapok időpontja idén április 27-28-ra esik. Ennek műsora 
még szervezés alatt van.

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendezésre 
kerül az Anna-napi Búcsú, A lgyő Napja, a Szépségnap, az 
Egészségnap, a Halloween és a Falukarácsony. Ezek lesznek 
kiemelt rendezvényeink.

Néhány éve zajlik az országban a Falujáró fesztivál szervezése, 
melybe 2002. augusztus 16. és 22 között A lgyő is bekapcsolódik 
Pitvarossal és Kübekházával karöltve.

Folytatódik közkedvelt sorozatunk az Irodalmi Kávéház, melyet 
nyolc alkalommal rendezünk meg Dr. Bíró Zoltán irodalom történész 
közreműködésével. Tervezünk egy előadást Dr. Horváth Ferenc 
közeljövőben megjelenő történelmi, régészeti témájú könyvéről.

A  Móra Ferenc Népszínház idén három bemutatóra készül, 
melyek közül elsőként a gyermeknapon St. Exupéry: A  kis herceg 
című darabja lesz látható. Ezt követi Sylvia Plath: Az üvegbúra 
című regényének színpadi változata, ősszel pedig - a Moliére ciklus 
folytatásaként - A  Gömböc Úr kerül bemutatásra.

Színházunk továbbra is tervezi a délvidéki fellépéseket, de egyre 
többször kap m eghívást a környező településekről.

A  szabadidőközpont sokkal kedvezőbb feltéte leket nyújt a 
nyári táborok számára. Idén jún ius 24-től indítjuk sport-, tánc- és 
kézműves táborunkat, három héten át.

Természetesen továbbra is folytatódnak a Faluház m egszokott 
szakkörei, rendszeres programjai.

Együtt kívánunk működni a civil szervezetekkel, biztosítva 
számukra a működés alapvető feltételeit, színterét. Ugyanez 
vonatkozik az oktatási-nevelési intézményekre, így az óvodára és 
az iskolára is.
Három kiadvány m egjelentetését tervezzük:
- a szabadidőközpontot bemutató fotókkal megtűzdelt szóróanyagot 
márciusig
- Kovács Antal tanulm ányát a Falunapokra
-A lg yő  évkönyvét az önállóvá válás 5. évfordulójára, október 1-re. 
Kérjük, hogy ötleteikkel, e lképzeléseikkel, illetve aktív 
részvételükkel segítsék munkánkat.

Molnárné Vida Zsuzsanna
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Szakmai tanulmányút Ohio 

Államban (USA)
Az Algyői Á ltalános Iskola évek óta részt vesz a "Great Lakes" 

Konzorcium által szervezett nemzetközi csereprogramban, aminek 
kiemelt feladata az angol nyelv oktatásának segítése. A  programban 
Ohio Állam, Magyarországról Csongrád megye, Veszprém megye 
és Ukrajna vesz részt. Októberben lehetőség nyílott arra, hogy 
harm inc fős delegáció kijuthasson Ohio-ba. A  delegáció Csongrád 
megyei képviselői Algyőről, Szegedről és Baksról voltak, Az 
Algyői Iskolát én képviseltem, A program iskolai vezetője Varga 
Ágnes Ildikó tanárnő egészségi állapota miatt sajnos nem tudott 
kiutazni. A  kinti vendéglátást a Konzorcium projekt-menedzsere 
Bálint Erzsébet és a perrysburgi zeneiskola vezetője, Phil Smith 
szervezte. A  szakmai tapasztalatszerzés érdekében 22 oktatási 
intézményben jártunk (óvoda, alsó tagozatos iskola, felső tagozatos 
iskola, középiskola, főiskola és egyetem). A  szervezők külön 
ügyeltek arra, hogy ne csak nagyvárosi iskolákat lássunk, hanem 
falusi iskolákat és zöldövezeti, elit iskolát is. Az iskolarendszer 
m egismerésén túl tanítási órákon vettünk részt. Konzultálhattam 
igazgató kollegákkal is. A tanulm ányi munka mellett megismerhettük 
az oktatáshoz kapcsolódó egyéb programokat is: zoopedagógia, 
múzeumi, mozi projekt, állam ismeret (parlament, bíróság). Nagy 
élm ényt nyújtott az indián fesztivál és a perrysburgi diákok 
amerikai futball meccse. A  delegációt számos országos és helyi 
politikai vezető fogadta: Ohio államügyésze, Ohio állam egyik 
országos képviselője, Wood megye elnökségi tagja, Perrysburg 
polgárm estere, Toledo város Tanácsának elnöke és Wood megye 
Demokrata Pártjának elnöke. Mindannyiunkban felm erült a kérdés, 
mi az, am it a tapasztalatok közül beépíthetnénk saját iskolánkba. 
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az anyagi helyzetünk 
sok m indent nem tesz lehetővé, például m inden teremben 
számítógépek, korlátlan Internetezés, de nagyon sok szimpatikus 
ötlet van, ami csak kis szem léletváltást igényelne. Az első 
pozitív benyomásunk fogadtatásunkkor ért, de ez a szeretetteljes, 
segítőkész hozzáállás végigkísérte kinntlétünket. A  másság 
elfogadását, tiszteletben tartását minden iskolában tapasztaltuk. 
Számomra példaértékű volt a komm unikáció az igazgató, a 
tanár, a szülő, és a diák között. A  nálunk m ár egy kicsit 
kiveszőben lévő önkéntesség a kinti civil közösségekben nagyon 
aktívan és rendszeresen folyik. A  sokszínű szülői segítségen 
túl megism erkedhettünk azzal a munkával is, amivel a 
családgondozókat segítik. Szimpatikus volt számomra az olvasás 
kiemelt feladata. A  kompjúterek világában is hangsúlyozzák a 
könyvek fontosságát, az iskolai könyvtár beépül a gyerekek 
mindennapi tevékenységébe. Alkalmam volt részt venni egy 
olvasóvá nevelésről szóló szakmai beszélgetésen, ahol 
beszámolhattam saját iskolánk módszereiről. A  sok tapasztalatból 
még mindenképpen ki szeretném emelni, hogy a zenetanítás, a zene 
megszerettetése központi helyen szerepel minden iskolában, így 
minden diák megtanul legalább egy hangszeren játszani és örömmel 
vesznek részt az iskolai énekkarokban és zenekarokban.
Több településen módom volt A lgyőről beszélni, az iskolai bemutató 
videofilmünkkel sikerült felkelteni az érdeklődést az A lgyői Általános 
Iskola iránt. Nagy öröm ünkre szolgál, hogy áprilisban ötven főből 
álló delegáció érkezik Magyarországra, és egy napot Algyőn 
töltenek.

Iván Zsuzsanna
igazgató

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
tájékoztatója

a m egváltozott szolgáltatások rendjéről:
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:

minden héten csütörtökön: 14.00 - 17.00-ig

Ingyenes jogi tanácsadás:
minden héten szerdán: 14.30 • 17.00-ig

Ügyfélfogadás:
Algyőn Egészségház u. 42 szám alatt az alábbi szolgáltatásainkat 

vehetik igénybe:
Hétfőtől - csütörtökig: 8.00 ■ 15.00-ig
Pénteken: 8.00 - 11.00-ig

Nagyfán minden hónap első csütörtökén 15.00 - 17.00-ig az 59-es 
számú lakásban.

Adományok átvétele és kiadása az Edzőteremnél (Algyő, 
Kastélykert u. régi gyógyszertár):

Szerdán: 13.00 ■ 15.00-ig
Pénteken: 9.00 - 11.00-ig

Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes 
szolgáltatásaink igénybevételére.

Könyvtár
A könyvtár és a teleház szolgáltatási díjai: 

Beiratkozási díj nincs!
Könyvtári CD-ROMok helyben használata fél óráig ingyenes, azt 

követően: 100,-Ft/óra
Az újságok és folyóiratok régebbi számai kölcsönözhetőek.

- 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)
- nyomtatás (fekete-fehér rajz, kép)
- nyomtatás (színes szöveg)
- nyomtatás (színes kép)
-fa xo ld a lan ké n t (hazai)
- fa x  oldalanként (külföldi)
- számítógép használat (pl. szövegszerkesztés)
- számítógépes játék
- Internet használat és e-mailezés

de minimum 100,-Ft!
Pályázati felhívások és adatlapok (pl. a Széchenyi Terv) 

az Internet használati díjak figyelembevételével letölthetők és 
kinyomtathatók.

A képviselő-testületi jegyzőkönyvek, határozatok és rendeletek 
a könyvtárban megtekinthetők.

A lgyő nagyközség honlapjának címe: www.algyo.hu 
A könyvtár e-mail címe: bibl@ algyo.hu

2002 FEBRUÁR i n

20,-Ft 
50,-Ft 
40,-Ft 

200,-Ft 
100,-Ft 
200,-Ft 
100,-Ft/óra 
150,-Ft/óra 1 
260,-Ft/óra !

http://www.algyo.hu
mailto:bibl@algyo.hu


HÁZIORVOS RENDELESE
Dr. Bálinti Sándor

Február 
Február 
Február 
Február 
Március 
Március
Telefonszám: 06-30/260-38-99

4 - 8 7.30 - 12 óra
1 1 -15 12.30 - 17 óra
18 1 ro IS) 7.30 - 12 óra
25 co(M■ 12.30 - 17 óra

1 7.30 - 12 óra
4 - 8 7.30 - 12 óra

+HAZIORVOSI RENDELES+
ADr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: 

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
hónapban a következők szerint rendel:

_ F
~^F

Február 01
Február 04-08
Február 11 -15
Február 18-22
Február 25-28

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

12.30 - 17.00
7.30 - 12.00

12.30 - 17.00
7.30 - 12.00

12.30 - 17.00

je-mail címe: drtothma@axelero.hu.
! Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 
: Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát 
: igazoló okmányokat.

- Dr. Kovács Ágnes
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

MOL-utalványt elfogadunk.
-5-. Egészségház u. 42, Telefon: 267-202

8.15 - 14.15 
12.00 - 18.00 

9.00 - 14.00

feb. 8.-tól

Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

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

Betegrendelés:
Hétfő 8.00 -tói 12.00
Kedd 8.oo -tói 11.00
Szerda 1 3 .0 0 -tói 16.00
Csütörtök 8.00 -tói 10.00
Péntek 8.00 -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 1 0 .3 0 -tői 14.30

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 

Terhes tanácsdás:
Hétfő

(Szeged) terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
Telefon:42i-021 1256 mellék 

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

Kedden 13 .0 0 -tói 15.00 óráig

9.00 -tói 10.00

8.30 -tói 10.00

q j

3 Dr. SZÍJÁRTÓ MARTA
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyö, Bartók B. u. 76. Lem. 5 
Rendel:

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

i Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is! 
Fényre kötő fehér tömések.

Porcelán póttá sok minden fajtája 
Ultrahangos fogkő-eltávol/tás

MOL-utalványt elfogadok.
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HÁZIORVOS RENDELESE 
Törökné Dr. Kálmán Antónia

! ó i

Február 04-08 12.30 17 óra

Február 11-15 07.30 12  óra

Február 18-22 12.30 17 óra

Február 25-28 07.30 12  óra

Március 1 12.30 17 óra

Március 04-08 12.30 17 óra

szám: 06-30/249-57-08 , 62/267-909 J

Orvosi ügyelet 
M E G V Á L T O Z O T T

ORSZÁGOS M E N T Ő SZO LG Á LA T  
KOZPONTI ORVOSI U G Y E L E T E

A rendelő  cím e :
S z e g e d , K o ssu th  L a jo s  sg t. 15-17 

T e le fo n : 474-374
G Y E R M E K  

H étk ö zn ap  13.OO-tól m ásn ap  re g g el 7 .30  ó rá ig

F E L N Ő T T
H é tk ö zn ap  16 .OO-tól m ásnap  re g g el 7 .30  ó rá ig

(G YERM EK , F E L N Ő T T )  
Szombat, Vasárnap, Ünnepnap
7.30 -tói másnap reggel 7.30 -ig

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


Anyakönyvi hírek
Január

Születtek:
Tó thD orina  3100gr sz: 0 1 .07 . szülei: Neer Zsuzsanna, Tóth 

Roland; Koza Zsolt 2350gr sz: 01. 09. szülei: Bús Mariann, 
Koza Miklós; Szabó Viktória 2500gr sz: 0 1 .12 . szülei: Szabó 
Erika, M agyar Zoltán; Kecskeméti Réka 3290gr sz: 01. 17. 
szülei: Szentes Bíró Andrea, Kecskeméti Zoltán 

Haláleset:
Bakos Károly, 2002. január 04.; Móra József, 2 002 .01 .14 .; Martók 
Imre, 2 00 2 .0 1 .13 .

Tanácsok az iskolakezdéshez
Minden család életében várva-várt, vágyakkal teli időszak, a 

gyermek iskolakezdése. Ám  gyakori, hogy sok család lelki békéje 
szenved csorbát a gyermek iskolába kerülése után. Nem ritka 
az sem, hogy már az iskolába lépés előtti évben feszültéggel, 
félelemmel teli “iskolásdi” felkészítés folyik a családok többségében, 
ami nem midig hozza meg a szülők által e lképzelt eredményt.

A megfelelni akarás erős igénye m iatt előfordul, hogy többet 
kívánnak gyermekeiktől a szülők, mint amire valójában képesek.

A  képességeket meghaladó elvárásokat kudarcként éli meg a 
szülő és a gyermek egyaránt. Ha gyakori a "tanulósdi" együttlétekből 
fakadó kudarc, az sajnos árt a jó  szülő-gyerm ek kapcsolatnak. Ez 
nemritkán már tanulmányainak megkezdése e lőtt nyugtalanítja a 
gyermeket, szorong az iskolától, egyszóval fél.

Az első "mérce" a gyermek életében nagycsoportos óvodás 
korában jelentkezik, m ikor az ő t nevelő óvoda javasla tot tesz az 
iskola megkezdésére, vagy a további óvodai nevelésre, esetleg 
(bizonytalanság esetén) a nevelési tanácsadó szakvizsgálatát kéri. 
Hogy m indezt hogyan éli meg a szülő, egyetlen család számára 
sem mellékes.

A  Hírmondó következő számában szeretnénk néhány jó tanácsot 
nyújtani a kezdő iskolások szülei számára

Hónapsoroló
Február Télutó, böjtelő hava 

Január 20-tól február 18-ig: Vízöntő csillagjegy
Néphagyomány, je les napok:
2. - Ha fénylik Gyertyaszentelő, akkor az árnyékát megpillantó 
medve visszabújik a barlangjába, a hideg pedig még negyven 
napig tart.
3. - A  torokbajok orvosaként tisztelt Szent Balázstól a hívők 
balázsáldást kértek. Régen akkor volt szokásban a társaikat 
iskolába toborzó diákok balázsjárása.
12. - Húshagyókedden befejeződik a farsang, tuskóhúzó és 
vénlánycsúfoló mulatságok.
19. - Zsuzsanna napja: ha ezen a napon megszólal a pacsirta, 
közeledik a tavasz.
22. - Üszögös Szent Péter napja. A  néphit szerint szerencsétlen 
nap, ezért semmilyen munkába nem fogtak.
24. - Mátyás napja, régi időjósló nap. "Hogyha hideg Péter, s 
Mátyás, negyven napig fogvacogás. A  jege t olvasztja Mátyás, töri, 
rajta léket ás, ha nincs, hát csinál."

Óvodai info
Óvodások farsangi m ulatsága február 18-án hétfőn

10 órától a Faluházban.
Csoport szülői értekezletek:

február 4. (hétfő) 16,30 Kacsa csoport
február 4. (hétfő) 16,30 Margaréta csoport
február 4. (hétfő) 16,30 Pillangó csoport
február 6. (szerda) 16,30 Katica csoport
február 6. (szerda) 16,30 Törpike csoport
február 7. (csütörtök) 16,30 Süni csoport
február 7. (csütörtök) 16,30 Gomba csoport

A tanköteles korú gyermekek szüleinek a Kosárfonó utcai 
iskolában tartunk iskola bemutató szülői értekezletet 

2002. február 11-én 17 órakor.

Kézműves foglalkozás, szövés, fonás, farsangi maszkok  
készítése:
2002. február 15-én du. 16 órától

A  foglalkozásra szeretettel várjuk a kedves szülőket.

OVI - BÁL 2002. március 9. szombat 19 óra
A szervezési munkában kérjük a szülők aktív közreműködését. 

A tombolatárgyak fela jánlását szívesen fogadjuk.
Jegyek elővételben 2002. február 11-től kaphatók, az óvoda 

gazdasági irodájában.
A részletes program ot plakátokon ismertetjük.

Március havi térítési díj befizetése:
2002. március 4. hétfő 7-17 óráig

Téti C-vitamin kúra
A járványos téli hónapokban fokozottan ajánlatos a napi mennyiséget 
meghaladó (200-500 mg) vitamin bevitelről gondoskodni - napi 3-5 
alkalommal nagy adag gyümölcs vagy saláta elfogyasztásával.
A legtöbb C-vitamint a kivi, a zöldségek közül a káposzta tartalmazza, 
Az óvodában rendszeresen "gyümölcsnapokat", “vitamin kúrákat" 
szervezünk a gyermekeknek.
A gyümölcsöket a szülők biztosítják a saláták készítéséhez, amit ezúton 
is köszönünk.

VILLANY/ZERELÉ/
Magánházak, lakások felújítása és új szerelése 
Digitális kaputelefon-rendszer kiépítése, javítása 
Fogyasztásmérőhely kiépítése, bővítése 
Elosztó gyártása, beépítése, javítása 
Villanybojler javítás
Keverőtárcsás mosógép és centrifuga javítása 

Kovács Gábor 
Villanyszerelő 

Algyő, Vadvirág u. 37. 
H ibabejelentés: 268-850, vagy 06-20/311-2130



Februári programok a Faluházban \ G\
1-én 18-23 óráig Tini buli
5-én 17 óra Gazdaköri ülés
6-án 17 óra “ Irodalmi kitekintő" Fehér József:

Üvegcserepek című könyvének bemutatója a Könyvtárban
9-én 18 óra Az Algyői Á ltalános Iskola alapítványi bálja
11-én 9-14 óráig Véradás
15-én 18 óra Az Algyői Sportkör Közgyűlése
18-án 9-12 óráig Óvodai farsang
20-án 18 óra Irodalmi Kávéház

(Dsida Jenő, Áprily Lajos, Reményik Sándor)
23-án 16 óra Farsangi vetélkedő
25-én 16 óra ÁFÉSZ közgyűlés
28-án 10-16 óráig Erdei iskolák konferenciája j
március |
1-én 18-23 óráig Tini buli |
4-én 10 óra “Sicc, a kismacska kalandjai" címmel a j

Nevesincs Színház gyermekelőadása i
9-én Óvodai alapítványi bál ;

Tea m ellett az irodalomról
Isten törött csellója

Január 16-án délután az am úgy is hideg időjárásban hatalmas 
változás állt be, e lkezdett hullani a hó. Az Algyői Faluházban délután 
hat órara az Irodalmi Kávéház keretén belül szerveztek költői estet. 
A két esem ény azért volt merész húzása a természetnek és az 
emberi akaratnak, m ert A lgyőre a Kátó Sándor által szervezett 
beszélgetésre nagyon sokan akartak elmenni, amit a hóhullás 
megnehezített.

Családi napközi felkészítő tanfolyam  indul.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni, érdeklődni: 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál, vagy 

telefonon: 62/267-866.
Ideje: 2002. február 08.

Helye: Algyő Nagyközség Önkorm ányzat Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat (Algyő, Egészségház u. 42.)
Kedves algyői Gyermekek, Szülők!
A farsang közeledtével mindenkit szeretettel várunk a Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat és a Tájház rendezésében “Farsangi 
m aszk” készítésére.

Ideje: 2002. február 14 .16 .00  • 19.00-ig 
Helye: Tájház Algyő 
T isztelt algyői polgárok!
“Ruhabörzét” tartunk a felajánlott adományokból az Edzőteremnél, 
ahol ingyenesen elvihetők nadrágok, cipők, kabátok, ingek, blúzok, 
stb.

Mindenkit szeretettel várunk!
Ideje: 2002. február 22-én 10.00 - 18.00-ig  

Helye: Edzőterem Algyő
Ráczné Olasz Edit

Intézményvezető

Gyerekszáj

A faluházban kellemes meleg, 
tea és frissen pattogatott 
kukorica fogadta az érkezőket, 
akik a kisteremben kerek 
asztalok mellet foglalhattak 
helyet. Kátó Sándor színm űvész 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd dr. Bíró Zoltán vette á t a 
szót.
Tóth Árpád egy ellentm ondásos 

személyiség, akinek verseit 
szomorúság, é letfáradtság 
jellemzi, és halk, bús szavak 
árulkodnak lelkivilágáról. Mégis 
mitől izgalmas a költő? Mert 
verseit olvasva katarzist él át 
az ember, átéli a tragédiát 
anélkül, hogy részt venne benne, 
és ezáltal m indjárt könnyebb 
elviselni saját szomorúságát.

Első alkalommal vett részt az 
irodalmi Kávéház beszélgetésén 
Hegedűs Józsefné, azonban 
voltak olyan törzsvendégek, m int 
például Nyári József asztalos 
is. akik nyár óta rendszeresen, 
havonta összejönnek beszél
getni. Juhasz Nagy Bálintné a

lányával, Csillával vett részt a 
kávéházi beszélgetésen.

“A közösség nagyon vonzó, 
az ember alapműveltségét nem 
árt továbbképezni, mert rohanó 
világunkban elmaradunk a napi 
versolvasástól. A lányom 
főiskolára jár, és ha eljövünk, 
mindketten gazdagodunk.” Dr. 
Bíró Zoltán irodalomtörténész, 
a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola tanára jó  barátságban 
áll Kátó Sándorral, az est 
házigazdájával, aki szívét-lelkét 
adja ehhez a munkához. "Sorra 
vesszük a költőket, kikerekedik j 
nagyjából a magyar irodalom, j 
még ha ilyen vázlatosan is, m int j 
ma este, hiszen az idő nem | 
végtelen." j

Az est folyamán verseket \ 
szavalt Kátó Sándor 
színművész mellett, többek közt

A  mosdóban több alkalommal figyelm eztette az óvónő a gyere
keket, hogy feleslegesen ne folyassák a vizet.
Egyik nap egy kicsi rászólt egy nagyobbra:

Ne folyasd a vizet, mert drága az áram!

Anya, nem embernek akartam születni, hanem állatnak! 
Mi szerettél volna lenni?
Tomi, a mosóporos róka! - mondja Dóri.

Mi ez? - kérdezi az óvónő.
Mag. - válaszol Ádám.
Milyen mag? - Bableves mag!

I - Olyan nagy disznót vágtunk, 
! kolbász is! - dicsekszik Szabina.

hogy még volt benne

Misinek vérzik a lába! Meg még a cipője is! - ijeaezik Máté.

II

Tóth Anikó, Harcsás Gizella, j |
Szilágyi Perjési 
Árnyas Rózsa.

Katalin és \

/  A CSISZÁR AUTÓSISKOLA SEGÉDMOTOR, \  
MOTORKERÉKPÁR ÉS AUTÓVEZETŐI 

TANFOLYAMOT INDÍT AZ ALGYŐI FALUHÁZBAN 
2002. Február 19-én 18 ÓRAKOR.

RÉSZLETFIZETÉS!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET 

Csiszár Ferenc
_____  ____________iskolavazető_____________________

Ollóztuk a 7 nap c.hetilapból



M g^llliriiiondó
Algyői Általános Iskola februári programja

- február 1. Félévi bizonyítványok kiosztása
- február 4. Ebédfizetés 7 -1 7  óráig
- február 8. Egyéni fényképezés
- február 8. 8. osztályosok jelentkezési lapjának leadása
- február 9. A lapítványi bál a Faluházban 18.00 órától
- február 11. Szülői értekezlet a leendő első osztályosok szüleinek
- február 13. A 8. osztályosok jelentkezési lapjának postára adása
- február 13. Báli szereplők partija 15.00 órától az iskolában
- február 22. Deszki Marosmenti Fesztivál (Herczeg Ágnes,

Pataki Andrea, Tóth Orsolya) 14.00 órától
- február 28. Erdei Iskola Konferencia az Algyői Általános Iskola

szervezésében a Homokháti Iskolaszövetség és a 
Dél-alföldi régió környező iskolái részére.

■ február 31. Mesedélután a napköziben 14.00 órától
■ Farsang - A  farsangot az iskola hagyományai szerint ünnepli a

hónap második felében.
-Rendhagyó irodalom óra februárban - a n ya g a :

Karinthy F . : Tanár úr kérem

Kiállítás az Algyői Faiuházban a Kultúra 
Napján

Csoda készült gyékényből
Török Gizella gyékényből készült szobrait bemutató kiállítás 

nyílt január 18-án a M agyar Kultúra Napja alkalmából A lgyőn a 
Faluházban. Az alkotó édesanyjától tanulta a gyékényszövést, 
és fontosnak tartja, hogy tudását tovább adja a fiatalabb 
generációnak.

Tápén nagy hagyományai vannak a gyékényszövésnek, ám 
mára ez a hagyom ány is eltűnőben van, Török Gizella 
gyékényesmühelyének köszönhetően a tradíció tovább él, nem 
keveseknek szerezve gyönyörűséget , Az algyői kiállítás meg
nyitóján megjelent nagyszámú közönség is ezt igazolja. A  szokásos 
gratulációk mellett kérdésekkel is elhalmozták a különleges 
műalkotások készítőjét.

Török Gizella elm ondta, hogy agyagból is készítené a szobrokat, 
de agyagból sokan készítenek szobrot, ehelyett inkább csinál 
olyasmit, am it rajta kívül talán senki más.

Időigényes munka, és nem egyszer véráldozattal is jár, hiszen 
a gyékény és m éginkább a sás levelei nem adják meg könnyen 
magukat, csúnyán összevághatják a velük dolgozó ember kezét. 
Hogy m egérik-e a szobrok a rájuk fordított időt, vért és 
fáradságot?

Azt döntse el ki-ki maga. Akik látták a kiállítást, azok számára ez 
nem kérdés.

Ollóztuk a 7 nap c. hetilapból

: Redőny, reluxa N
harm ónika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

! Telefon: 06-30/ 9530-395
\  /

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 5 , - F t / k m  + 6 0 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 6 , F t / k m + 6 0 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 e l :  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

X  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban
/volt kuktor/

2001. október 01.- 2002. február 28. között
Hétfőtől-szombatig 08°° -1600 óráig
Vasárnap 08”  -1200 óráig

2002. március 01. - 2002. szeptember 30. között
Hétfőtől-szombatig 07oo-19°° óráig
Vasárnap 07oo-H °° 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 Eü 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

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

Munkanapokon: 07°°-15" óráig y
\  Telefon: 267-567

F é n y m d s o /a s  .

A4- 10,-Ft/db; dupla oldal 14,-Ft/db 
A3- 13,-Ft/db; dupla oldal 20,-Ft/db 
Fax leadása, fogadása A4 egy oldal 

leadása belföldre 150,-Ft, külföldre 300,-Ft 
vétele 60,-Ft 
GYEVIÉP Kht.

Algyő, Kastélykert utca 16.
Tel: 267-567 

Munkanapokon: 07.00-15.00 óráig

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 személyi igazol- 
| ványt magával hozni!__________________________________ j~~



^  TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ ^
Temető nyitva tartása:
2001.novem berül.- 2002.márc.31.-ig7 -1 6 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 
információ: 267-567 GYEVIÉP Kht

/  T i  ^  \A l m á r i u m
| Ajándék, kisbútor és papírkereskedés
| Gyevi Üzletház - Algyő, Búvár u. 16.
! Februári választékunkból:
I Kerámia virágkosarak, gyümölcstálak, borhűtő, kaspók, boros 
J kancsó, vázák, mézes köcsög, teás-és kávés csészék,
! burgonya-és hagymatároló edények, selyem-és fa virágok,
! szélcsengők, játékok, képeslapok, bélyeg, naptárak, füzetek,
| írószer, csomagoló-és tortapapirok, fonott kosarak, párologtató 
| edények és illóolajok, füstölők, gyertyák és gyertyatartók, fali 
j virágtartók, stb.
i i 
| Apró ajándékok VALENTIN NAPRA! !

| Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 8.30 - 12.00 14.00 - 18.00 j
\  Szombat: 8.30 - 11,30 /

Vásárok a falu házban
5-én . .
6-án . ,
7-én . .
8-án . .
12-én . .
13-án . .
14-én . .
15-én . .
19-én . .
20-án . .
21-én . .
22-én . .
26-án . .
27-én  . . 
március 
1-én . .
5-én . .
6-án . .
7-én . .
8-án . .

műanyag

műanyag
.ruha és aprócikk

'MEGNYÍLTA GENERAL!- PROVIDENCIA 
BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI 

IRODÁJA.
Keressen fel bennünket, utazási költséget és időt megspórolva helyben 
kötheti biztosításait!

Élet - és balesetbiztosítások
Keresőképtelenségi biztosítások
Lakás - társasház biztosítások
Kötelező gépjármű - felelősség biztosítások
CASCO
Utasbiztosítás
Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás 

j Vállalkozói vagyonbiztosítás 
i Mezőgazdasági biztosítások
I Továbbá kiadjuk a külföldi utazáshoz szükséges gépjármű biztosítási 
í zöldkártyáját 
| BEFEKTETESEK:
j Tandíjprogramok továbbtanulás finanszírozására 
j Hozományszerződések 
| Nyugdíjjárulékok 

Önkéntes magánnyugdíjpénztári tagság 
CIB lakossági folyószámlanyitás 
Rövid és hosszú távú befektetések 
Tőzsdei befektetés 

HITELEK KÖZVETÍTÉSÉT 
Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén 
Szabad felhasználású hitelek 
Lakáselőtakarékossági programok elkészítése 
Lakáskassza és
Hitelfedezeti szerződések megkötését

Keresse fel irodánkat munkanapokon: 7-15 óráig 
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

Telefon: 267-567

| ^  A  Hégely Mihány rheumatológus 1 
szakorvos

Rendelőintézeti adjunktus 
Egészségház u. 4.

Rendel electrotherápiával 
Acupuncturás therápiáva!

Hétfőn, szerdán 17.00 - 18. OO-ig 
Előzetes bejelentkezés:

- 62 /268-251 telefonon '"G

.ruha

.ruha
m űanyag

m űanyag
m űanyag

.ruha (katonai) 

.............. méteráru

m űanyag
m űanyag

.ruha

.ruha

/  Fémzárolt, kiváló minőségű hibridkukorica vetőmag \  
értékesítés elérhető áron.

A GK KHT (Gabonatermesztési és Kutató Kht.) termékei iránt 
érdeklődhet: György Antal 

6750 Algyő, Téglás 18.
Tel.: 06-30 /3 2 6 5 - 714

! i !

műanyag
műanyag

! Kiemelt hibridjeink: 
I Ella
I Sze SC 276
| Sze TC 277

Sze TC 358 
Sze TC 259

15176 d b /zsá k  
15176 d b /zsák  
14056 
10640 
9968

kAz árak 12% - os AFA-t tartalmaznak.

.bálás ruha

m űanyag
ruha 

H 1 K Í

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



Tájékoztató
Az Algyői Csatornamű Társulat 2002. január 16-án megtartott 

küldöttgyűlése határozatot hozott a Társulat 2002. január 31-i 
megszüntetéséről. A  vonatkozó rendeletek értelmében amennyiben 
a Társulat eleget tett közfeladatai ellátásának, úgy a küldöttgyűlés 
megszüntetni köteles a közfeladatot ellátó társaságot. Az Algyői 
Önkormányzat 2001-ben befejezte a község szennyvízcsatorna 
rendszerének beruházását, így a Társulat további működésére 
nincs szükség, mivel feladatait a továbbiakban a Polgármesteri 
Hivatal veszi át. Tájékoztatom a Tisztelt társulati tagokat,, hogy 
2002. január 31-e után a csatornával kapcsolatos észrevételeikkel, 
problémáikkal a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportját ill.. a 
tagnyilvántartót keressék meg. Felhívom a Tisztelt tagok figyelmét, 
hogy a Társulat által küldött készpénz befizetési csekket már nem 
használhatják. A  meglévő csekken már csak február hónapban 
fizethetnek utoljára. A  továbbiakban a Polgármesteri Hivatal által 
küldött befizetési utalványon kell az esedékes törlesztő részletet 
fizetni.

Mezei István

Ács munkát, tetőfedést, régi tető átalakítást, 
felújítást, Velux tetőtéri ablak beépítést, 

gipszkarton szerelést és lambériázást vállalok. 
Tel: 06-30/9898-655

i Ha ablakról van szó, TRYBA PANORAMA 2000. 
Időjárásálló, tartós műanyag ablakok, ajtók méret utáni 

gyártása az ISO-Portal Kft-nél.

A Széchenyi terv pályázatát cégünk intézi. 
Érdeklődni: Molnár Tibor üzletkötő, beszerelő 

Tel: 06-70/210-2465

/ : . \  
Dr.Bartha László országgyűlési képviselő 2002. február

11-én 18 órakor lakossági fórumot tart az Algyői
Faluházban. x

\ ___________________________:___________:_________ /

Képviselői fogadóórák
Február 06. szerda

Beck Gábor Juhász István
Február 13. szerda

Borbély János Dr. Gubacsi Enikő
Február 20. szerda

Bakos József Vidács László
Február 27. szerda

Bakos András Molnárné Vida Zsuzsanna 
Polgármesteri fogadóóra:

Minden páros héten szerdán 14-17 óráig 
Alpolgárm esteri fogadóóra:

Minden páratlan héten szerdán 14-17 óráig

A Tájház februári programja:
A Tájház nyitva tartása:

Hétfő, szerda: du. 13-17 óráig
Kedd: de. 9-12 óráig, du. 13-17 óráig
Csütörtök: de. 9-12 óráig
Péntek: du. 13-18 óráig

Február 14-én, 16-19 óráig farsangi g ipszm aszk készítés 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében, a 
Tájházban.

Kérjük a lakosságot, hogy akinek vannak régi könyvei 
( 1950-nél régebbi) és szívesen kiállítaná a Tájházban, hozza 
be a könyvtárba illetve a Tájházba.

Segítségüket előre is köszönjük.

2002. február 1-től megváltozott 
étkezési díjak:

a./ óvodai
b./ iskolai
c./ iskolai menza

188,- Ft/nap 
240,- Ft/nap 
158,- Ft/nap

Az Algyői Általános Iskola Alapítvány ̂  
Kuratóriuma

kéri a falu lakosságát, személyi jövedelemadója 1 %-ának 
felajánlásával támogassa az Alapítvány munkáját, melyet 
az iskolai élet színesebbé, gazdagabbá tételéért végez. 

Az alapítvány adőszáma:
18457177-1-06

3 _________________________ ____ _________________________ £

1000jó  tanács
Ha a tyúkok nem akarnak tojni.

Adjunk nekik nagymennyiségű sót. Továbbá, ha vízben főtt 
kendert etetünk a tyúkokkal, 8-14 nap múlva költőképes lesz.

G $ l/< j/y £ i az önkorm ányzat lapja |
M egjelenik havonta egyszer. .
Felelős kiadó: Dr. P iri Jó z se f j

Felelős szerkesztő: M olnárné V id a  Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

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

Levélcím : 6750 Algyő, Bányász u .2 . , Könyvtár. 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda Készült: 1500 példányban


