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Utassy József

É n  szem íedőlapodlerántom : 
k elj íö l és járj, Petőíi Sándor!

Zúg m árcius, záporos fény ver, 
suhog a zászlós tűz a. vérben.

H üvelyét veszti, borong a kardlap: 
úgy k elj {öl, m int forradalm ad!

Szedd össze csontjaid barátom: 
lopnak a bőség kosarából.

a jognak asztalánál lopnak, 
népek nevében! S  te halott vagy?

H olnap a szellem  napvilágát 
roppantjálz ránk hétszer a gyávák.

Talpra P ető íi! Sírodat rázom: 
szólj m ég egyszer a Szabadságról!

Emlékezünk

Március 14 -én 17 óra Irodalmi megemlékezés a
Faluházban 

17.30 óra Kerekasztal beszélgetés a
Móra Ferenc Népszínházról

Március 15 -én 9 óra 
10 óra

11 óra

Ünnepi szentmise 
Ünnepség és koszorúzás az 

országzászlónál 
Ünnepi köszöntőt mond: 

dr. Piri József 
Régi könyvek, folyóiratok 

kiállításának megnyitója a 
Tájházban

Faluházban ------

Hírek a hivatalból...
A gépjárműadó határozatok postázása folyamatban 

van, március első hetében mindenkihez megérkezik. Az a 
gépjármű-tulajdonos, aki 2002. január 1. napján gépjármű
tulajdonjoggal rendelkezett, és nem kapott gépjárműadó 
határozatot, illetve befizetési csekket, kérjük szíveskedjen 
felkeresni a polgármesteri hivatal adóügyintézőit.

Az első félévi adó kamatmentes befizetési határideje 
2002. március 18.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Kormányrendelet 
alapján kérelmet az igazolásokkal együtt 
2002. április 30-ig lehet benyújtani az önkormányzathoz. Az 
elmúlt évben kérelmet benyújtók részére a Hivatal időben 
postázni fogja a szükséges nyomtatványokat.
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a szükebb pátria 
réges -  régmúltjában

A Tisza szelíden ölelő vízkarjában, a tápláló anya ölén, 
ahol ma Algyő község virul, a kőkorszaktól kezdve mindig 
is ember élt.

A nevenincs néptörzsektől az iráni fajúakon át rómaiak, 
kelták, gótok, germánok, frankok, alánok, roxalánok, hunok, 
szlávok, avarok, jazigok, magyarok. Nyomuk bizonyságaira 
a régészek kutatásai vetnek világosságot.

Algyő, mint jó halas, módos megélhetést biztosító település 
az Írott forrásokban 1138 -  bán jelenik meg először. Amikor 
Vak Béla király (II. Béla) az Álmos herceg által a dömösi 
prépostságnak adományozott birtokokat összeíratta, leltárba 
szedette és további adományokkal kiegészíttette. Az oklevél 
Károly Róbert 1329. évi átiratában maradt az utókorra, 
amely Geu néven említi a falut. Az oklevélbe írt birtokokat 
(Tápé és Csákány is) Álmos herceg 1108 után adományozta 
a dömösi prépostságnak. A herceg, a magyar történelem 
második Álmos nevű magasrangúja.( Első Álmos,(860-890) 
a honalapító Árpád apja. A második, Álgyőt a dömösdieknek 
adományozó Álmos (1100- ?) Géza békefejedelem fia.

Az adományozó okmány 3 települése közül, (Villa Geu)
Győ, község lehetett a legerősebb, lakói létszámát tekintve 
is, de anyagi megelőzöttségében szintén.)

Amíg Győ 63 szolgájával rendelkeztek a dömösiek, addig 
Tápéról 27, Csákányról 17 szolga dolgozott háznépével 
a prépostságnak. Fő feladatuk az volt, hogy a dömösi 
egyházban éjjel -  nappal Istennek szolgáló kanonokoknak 
a mindennapi élelmet biztosítsák. Az akkori száznagyi 
munkaszervezetben működött a gépezet. A száznagy (a 
bírói tisztség elődje) tízes csapatokra bízott munkák, s 
minden fölött uralkodott. Gondoskodnia kellett, hogy a 
szolga háznépe a kötelező tizedet illő időben előteremtse.
Például: két köböl búzalisztet, egy akó mézsört, három pár 
tyúkot, négy libát, annyi vadkácsát, vagy gojzert, egy hízott 
tinót, két vágnivaló birkát. Évente?

De ez a szolgáltató szolgahad rendeltetett a házak, 
középületek, halastavak, utak, gátak fölépítésére, 
karbantartására is.

És Tápé, a maga méretének megfelelően, szintén.
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De ez a terhelés még nem is minden. Algyő a csongrádi 
várnagynak is adózott terményeivel, gyalog s fogatos 
szolgálmányaival. Nem épp a dömösiek 27 szolgája, hanem 
másik 27 algyői szolga a csongrádiak száznagyának 
ügyelme alatt a várispánságnak dolgozott. &
Dömös ma is a Duna mellett található. M
A Dunában volt hal, olykor több is,

Jm
■M

a gyorsan 
földekre

mint a Tiszában.
Olykor a tiszaiak is a 
dunaiakhoz mentek halért.
Hanem az itteniek nagyon 
értettek a hal tartósításához. ~ ■
Hasították, sózták, szárították 
romló halat. Bálákban messzi 
szállították. A dömösdieknek is.

Tápé hasonló viszonyok között. Ő is adózott a csongrádi 
várnak, a Csanádi püspökségnek, Szeged szab. kir. városnak. 
A maga szent akaratából az alsóvárosi franciskánusoknak. 
Azok gondoskodtak a falu lelki istápolásáról. Azok, 
készek arra, hogy óriási határvidéket is részeltessenek a 
szentségekben, 40 kilométeres körzetben kijártak, lóháton, 
vagy lovaskocsikon, cseri barát létükre facipőben, de nagy 
utakra, télvíz idején zsírosbőr csizmákban indultak sokszor 
bizonytalan vaksötét éjszakákon, kegyetlen fagyoktól 
kopogós utakra. Algyőnek olykor százéveken át olyan kicsi 
kápolnácskája őrizte a szertartási kellékeket, ha Dávid Lala 
cseri barát letérdelt oltára előtt, csizmái kilógtak a kocsiútra. 
Voltak évtizedek, amikor a felsővárosi minoriták szolgálták 
az algyőiek lelki egészségét. Azok törékenyebbek voltak. 
Olykor teljesen megszűnt a kolostori létük is. A ferenceseket, 
akár a lakosságot, nem ritkán elevenen nyúzta a történelem. 
Példának okáért, a török hódoltság idején, 1552 -  ben Tóth 
Mihály, a város egykori főbírája, debreceni hajdúk élén vissza 
akarta venni a várat, ami nem járt sikerrel, (Tinódi ennek 
az eseménynek kapcsán írta a Szeged veszedelme című 
énekes krónikáját.) Ekkor bosszúból a török szandzsák bég 
öt ferences barátot lefejeztetett, mindjárt a templom tövében. 
A szultán pedig ennek a szandzsák bégnek, (a nevét is 
tudjuk, ha akarjuk) nagyon szép selyemzsinórt küldött a 
legszebb ruhájú kapidzsijaival, akik nem voltak mások, mint 
a szultán vándorhóhérai. Mindezeket annyira tudták az akkori 
gyeviek, hogy saját bőrükön érezték a világ minden terhét,

rezzeneteit. Azért halásztak, 
megfejték a teheneket, túrót, 
tejfelt készítettek, a hozzájuk 
lóháton érkező barátokat 
élelemmel megrakott vezetékló 
kíséretében eresztették vissza 
valahányszor a kolostorba.

(folytatjuk)
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Az élők kötelessége az emlékezés...
Balázs Jánosné: született Golostein Ilona 61 éves. 

an. Simon Rozália. Algyő, Szabadkai u. 8.
A szegedi téglagyári gyüjtőtáborból vitték Auschwitzba 
1944. június 25-én, onnét nem tért vissza. 1948-ban 
holttá nyilvánították.

Bálint János: honvéd volt földműves. 1921. január 8-án Mokin 
(Tolna megye) született.
an. Juhász Rozália, lakott Algyő, Rákóczi telep 10. A 
második világháborúban halt meg hadműveleti 
területen. Utolsó életjel alapján 1944. október 15-i 
időpontban határozták meg elhunytét.

Baráth József: honvéd, volt földműves.
Algyön, 1918-ban született. A második világháborúban 
hadműveleti területen, vagy szovjet hadifogságban halt 
meg. Neve a hősi halottak emléktábláján szerepel.

Következnek: Belovai János
Bencsó Zs. András 
Biczók Dezső (gyermekáldozat)
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A műsorban fellépnek:

Vacsorajegy ára: 2200. ■ Ft

Vacsora nélküli helépő: 1000. -Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók

ir®dw^iip 99. A H #  B áro#®  «. m/®

Tombola a helyszínen vásárolható.

tek in tik

A vér utazzon, ne a beteg!
2002. február 07-én Algyőn a Faluházban baráti légkörben 

találkoztak egymással Algyő Nagyközség Önkormányzata, 
valamint Szeged Megyei Jogú Város Kórháza vezetői, és az 
Egészségház képviselői.

A jelenlévők megállapították, hogy közei két éve 
annak, hogy megállapodás történt az önkormányzat és 
a Kórház között egészségügyi támogatás tárgyában. Az 
Önkormányzat anyagi hozzájárulásával a Kórházban 
vesekőzúzó készüléket működtetnek és hamarosan üzembe 
helyezik az infúziós pumpát.

Erre a megbeszélésre azért került sor, hogy pontosítsuk 
annak részleteit, hogyan vehetik igénybe az Önkormányzat 
területén működő egészségügyi szolgáltatók, és rajtuk 
keresztül az algyői lakosság a Kórház segítségét.

1. Helyben történő vérvétel után, az Önkormányzat 
gépjárművével történő beszállítás igénybevételével, 
a kórház laboratóriuma heti egy alkalommal
-  megállapodás alapján keddi napon -  korlátlan 
számú laboratóriumi vizsgálatot tesz lehetővé. 
A laboratórium biztosítja a megfelelő, zárt 
rendszerű vérvételre alkalmas egyszer használatos 
eszközöket, illetve azok folyamatos pótlását. A 
háziorvosi praxisok saját hatáskörükben végzik 
el a vérvételt keddi napokon reggel legkésőbb 9 
óráig, majd az Önkormányzat munkatársa biztosítja 
a felcímkézett vizsgálati anyagok és kérőlapok 
beszállítását a laboratóriumba, legkésőbb 10 óráig. 
Másnap az elkészült vizsgálatok eredményeit
-  lezárt borítékban -  szintén az Önkormányzat 
munkatársa juttatja el a laboratóriumból a 
háziorvosokhoz.

2. A Kórházban működő szakrendelések 
igénybevételére is korlátlan számban letesőség 
nyílik, a várakozás és a zsúfoltság elkerülése 
érdekében az előzetes időpont egyeztetés ajánlott. 
Részletes rendelési időkről, telefonszámokról a 
Kórház rendszeresen tájékoztatja a háziorvosokat.

3. A röntgen diagnosztatikai és ultrahang 
laboratóriumok igénybevételére is van lehetőség, itt 
is ajánlott az előzetes időpont egyeztetés.

A Kórház Főigazgatója felvázolta, hogy lízingelni 
szeretnének egy csontsűrűség-meghatározásra alkalmas 
DEXA-készüléket, melyhez szívesen veszik az önkormányzat 
esetleges támogatását.

Dr. Tóth Mária 
háziorvos

2002 MÁRCIUS m



3 l AlgyéivHírmondő:
A három lábú K ere k a s zta l

Három év nem túl hosszú idő. Viszont 
pont ennyi van egy kisgyereknek arra, 
hogy megtanuljon önállóan járni, beszélni, 
mert bizony jön az első megmérettetés, az 
óvoda.

Mi is „háromévesek" lettünk. (A Dinamix 
Ifjúsági Kerekasztal 1999. Február 14.- 
én alakult.) Megalakulásunkkor célként 
tűztük ki magunknak, hogy megpróbáljuk 
összefogni, esetenként felrázni Algyő 
fiatalságát, teret szerettünk volna 
adni a külső kezdeménye7éseknfik, 
bekapcsolódni a kulturális „életbe". 
Mindezt a belőlünk fakadó fiatalos 
lendülettel, elszántsággal. Terveink 
között szerepet kapott az is, hogy túl az 
önkormányzati támogatásokon, országos 
pályázatokon is megmérettessük
magunkat, és ezzel pénzt hozzunk a 
falunak. Pályázati kiírásokban nem volt 
hiány, úgyhogy hozzáláttunk.

Hát így kezdődött.
Azt gondolom a sikerélmény mindenki 

életében igen fontos, így van ezzel a 
Dinamix is. Az első megírt pályázatunkat 
a Soros Alapítványhoz küldtük, amiben 
játszótéri játékokra szerettünk volna
némi támogatást. Megkaptuk, így
tudtunk - a munkánkon kívül, pénzzel 
is- hozzájárulni ahhoz a fajátszótérhez, 
ami önkormányzati segítséggel épült
a piactéren. A gyerekek nagy örömére 
játszóházat rendeztünk. Mindebből sorozat 
lett, minden nagyobb rendezvényen ott 
vagyunk, bekapcsolódtunk az iskolai, 
óvodai farsangokba. Bár nem vagyunk 
„profik” mégis több szegedi rendezvényre

meghívták tagjainkat némi arcfestésre, 
így voltunk a ligetben, a Vadasparkban 
és a mezőhegyesi sörfesztiválon is. A 
sikereken felbuzdulva, no meg, hogy a 
sorozat továbbra se szakadjon meg, az 
elmúlt év végen pályázatot adtunk be az 
ISM-hez, Négy évszak játszóház címmel. 
Ismét nyertünk. Reményeink szerint 
az idén megrendezendő játszóházak, 
hasonlóan az előzőekhez, sikeresek 
lesznek.

Hagyományt próbáltunk teremteni 
érdekes, különleges népeket, országokat 
bemutató Nemzetiségi Estjeinkkel. A 
gasztronómiai bemutatóval és táncházzal 
fűszerezett esteken megismertük (a 
teljesség igénye nélkül) a Görögöket, a 
Bajorokat, az íreket, legutóbb pedig együtt 
mulathattunk a Szerb hagyományokat 
őrző Bánát együttessel. A hangulatról csak 
annyit, hogy a zenészek hajnali egykor 
még húztak néhány nótát a büfében. 
Sajnálhatja, aki kihagyta!

Ezennel szeretnénk mindenkit meghívni 
a következő, Cigány estünkre, amely 
április 6.-án lesz! (Bár az ürgét még nem 
sikerült kiöntenünk, de azért a „vacsi” nem 
marad el!)

Évszázadzáró kiállítást rendeztünk 
a faluházban. A megnyitó előtti nap 
délutánjától folyó lázas munka meghozta 
gyümölcsét, A másnapi nyitásra minden 
a helyére került. A kiállítást öt napja alatt 
közel négyszázan látták, cikkeztek rólunk 
több szegedi lapban, a Délmagyarban 
is. Örömünkre szolgált, hogy óvodai és 
iskolás csoportok is megnézhették a

letűnt korok relikviáit, megismerkedhettek 
szüleik, nagyszüleik gyerekkorával. Az 
emlékkönyvbe írt kedves sorok alapján 
kijelenthetjük: Sikerrel zártuk a XX. 
Századot.

Az elmúlt három év alatt igyekeztünk 
minden olyan rendezvényen, 
kezdeményezésen jelen lenni, amely 
Algyő fejlődéséhez, szebbé és jobbá 
tételéhez járult hozzá. Minden évben részt 
vettünk játszóházainkkal a falunapokon, 
rendeztünk street-ball versenyt 
(palánkjainkat felajánlottuk az iskolának), 
rajzpályázatot írtunk ki az iskolás 
gyerekeknek, számtalan vetélkedőt 
rendeztünk, szüreteltünk szemetet és az 
idén is fogunk!

Az egyesületi munkánkat segítendő, 
szintén pályázati úton, a Széchenyi Terv 
keretében sikerült irodai alkalmazásra egy 
számítógépet nyernünk.

Ezek után úgy gondoljuk, sikeresen vettük 
az első három év akadályait, megvalósított 
terveinkkel hozzá tudtunk járulni a falu 
fejlődéséhez és reméljük mindez, tovább 
folytatódik. Rövid áttekintésünkkel 
szerettük volna dióhéjban összefoglalni, 
mivel is telt el ez a három év. Szerettünk 
volna kedvet csinálni azoknak, akik tele 
vannak ötletekkel, csak még nem tudják, 
hogyan valósítsák meg őket. Szerettünk 
volna jó példával járni a mai iskolásoknak, 
fiataloknak, mindenkinek.

Reméljük sikerült!
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal

Kovács Lászó

K irán d u lás  
E rdélyb e

Május 17-től 21-ig.
(5  nap. 3 éjszaka)

Csíksomlyói búcsú, Korond, 
Békás-szoros, Gyilkos-tó. 

Jelentkezni lehet a Faluházban 
április 15-ig.

Akirándulás kb. 18,000 Ft. 
Szállás családoknál,

kétszeri étkezéssel.

„A hely, ahol élek „
E címmel pályázatot hirdetünk gyerekek, illetve felnőttek 

részére. Kérjük írjátok (írják) le :
■ Mit jelent számotokra algyőinek lenni ?
• Igaz történetek, mesék Algyőről, az algyői életről 
Pályázni lehet az irodalom bármely műfajában :

Gyerek kategória (6-14 év)
Felnőtt kategória (15 éves kortól)

Pályázni lehet továbbá rajz kategóriában :
Gyerek kategória (3-14 év)
Felnőtt kategória (15 éves kortól)

Beküldési határidő: május 31.
A pályaműveket a Tájházban kérjük leadni.

A pályázat győztes munkái megjelennek a már készülőben lévő 
algyői évkönyvben, mely terveink szerint október 1-én jelenik meg.

Könyvkiállítás
Ismételten felhívjuk alakosság figyelmét, hogy akinek 

vannak régi, értékes könyvei, kérjük, hozzák be azokat a 
Tájházba, egy kiállítás erejéig.
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Algyői Hírmondó 
Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálat 
TáJákoxM óJa

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: 8.00-10.00-ig
Nagyfán minden hónap első csütörtökén 

5 .00 -1 7.00-ig az 59-es számú lakásban.

Tisztelt algyői polgárok!

Álláskereső klub nyílik Algyő nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében, 
melyben szolgáltatásaink:
Munkahelyi lehetőségek ismertetése 

Munkahelyi címek adása 
Képzési lehetőségek ismertetése

Külföldi munkavállalással kapcsolatos információk 
Foglalkoztatási információk 

( gyes-, gyed-, részmunkaidős.állásváltoztatás 
lehetőségek, katonai szolgálat)

Tanácsadás:
Munkaügyi problémákkal kapcsolatos jogi információk adása 
(Dr Rohony Anikó)

Önéletrajz írás, tárgyalási technikák 
Állásinterjúra felkészítés

Pályaválasztáshoz tanácsadás 
Egyéni beszélgetések álláslehetőségekről 

Ideje: 2002. március 20 du 15.00-17.00-ig

Helye: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Algyő, Egészségház u. 42.)

Kedves algyői Gyermekek, Szülők!

Játszóház a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a 
Könyvtár és a Tájház közös szervezésével.

Húsvéti hagyományok felelevenítése és tojás festés

Ideje: 2002. március 27. du 16-19-ig 
Helye: Algyői Tájház

Tisztelt algyői polgárok!
„Ruhabörzét” tartunk a felajánlott adományokból 

Edzőteremnél, ahol ingyenesen elvihetők nadrágok, cipők, 
kabátok, ing, blúz stb.

Mindenkit szeretettel várunk.

Ideje: 2002. március 22.-én 9.00-12.00-ig
Helye: Edzőterem Algyő |

Csanádpalotán szomszédolunk!
Településünk ebben az évben is bekapcsolódik a Csongrád 

megye településeinek szervezett rendezvénysorozatba, a 
Szomszédolóba.

Az algyőiek kulturális műsorára március 1 6 -á n  
16 órakor Csanádpalotán kerül sor.

A Faluházban március 23 -  án 16 órakor láthatják az 
algyőiek a csanádpalotai programot.

A Gyerek Néptánccsoportok, a karate szakkör bemutatója, 
és a Hagyományőrző Együttes mellett fellép a műsorban, a 
közelmúltban nagy sikerrel újra színpadra lépő citerazenekar 
is.

Néhány lelkes felnőtt, vidám darabbal készül, melyet 
Bakó Ferenc rendezésében láthatunk. Az idei farsangi 
vetélkedőn láttuk „Ki a leggyengébb láncszem'1. Máté 
Krisztina műsorának fergeteges sikerrel előadott bohózatát, 
a Faluház baráti körének csapata adja elő. Színesíti a 
műsorunkat Bakos József harmónika szólója. A Parlandó 
kórus film zenei csokra, Varga Móni és Beck Gábor örökzöld 
slágereinek összeállítása.

Reméljük, sikerrel szerepelünk, és műsorunk 
megnyeri a csanádpalotai közönség tetszését. Már előre 
beharangozzuk, hogy a Csongrád megyei szomszédolók 
gála műsorát minden algyői láthatja májusban a 
Szabadidő-központban szervezett egész napos 
kulturális programon.

Szarvas OT2002.
Környezet- és természetvédő szervezetek XII. országos 

találkozóján vettünk részt, amelyet idén Szarvason 
rendeztek. Iskolánkat a 4H klub részéről Hegyi Gabriella, a 
Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 
(CSEMETE) Iván Zsuzsanna képviselte.

A négynapos konferencián megbizonyosodhattunk 
arról, hogy az Algyői Általános Iskola környezeti nevelési 
programjaival országosan is a legjobb helyen szerepel. Jó 
volt találkozni olyan emberekkel, akik szívügyüknek tekintik 
a természetvédelmet, és sokat tesznek érte.

A mi iskolánk minél több ilyen fiatalt szeretne „kiengedni" 
az életbe.



IS

Amerikából jöttem ...
Két évvel ezelőtt a Great Lakes Consorcium egy UKRÁN

-  MAGYAR -  AMERIKAI projectet hirdetett. Az osztályunk 
egyik angol csoportja benevezett Vecseiné Bánvölgyi 
Zsuzsa tanárnő segítségével. Első feladatunk az volt, 
hogy képes ismertetőt írjunk magunkról. Ezt meg is tettük! 
Teltek a hetek és hónapok és sorra jöttek a különböző 
feladatok. 2000. nyarán adatott egy alkalom, hogy utazzunk 
Ukrajnába, a project egyik résztvevő országába hárman a 
csoportból. Ott szereztünk magunknak barátokat, akikkel 
már sajnos nem nagyon tudtuk tartani a kapcsolatot. Jött 
a következő, és ismét jöttek a feladatok is. A tavalyi tanév 
végén Zsuzsa néni egy örömhírt közölt velünk. Mehetünk 
Amerikába!! A már összeszokott háromfős csapatunknak 
nagy volt az öröme. Először el sem akartuk hinni. Aztán jött 
a nyári szünet, és az események egyre gyorsabban kezdtek 
pörögni. Nagyon készültünk, és ekkor történt a mindenki 
számára emlékezetes szörnyű katasztrófa szeptember 11- 
én. Kérdéssé vált, hogy tudunk-e utazni. Mindenki nagyon 
megijedt. Ezzel aztán úgy eltelt az idő, hogy egyszer csak itt 
volt az indulás időpontja: október 18. Felejthetetlen élmény 
volt az emeletes repülővel az utazás. Nagy szeretettel 
vártak bennünket. Családoknál voltunk elszállásolva, ahol 
azonos korú gyerekek éltek. Számos iskolát meglátogattunk, 
betekintést nyertünk az ott élő gyerekek iskolai életébe. 
Nagyon jól éreztük magunkat!

Nagyon szomorú volt a búcsúzás, nehéz szívvel indultunk 
haza. Mindenki sírt, zokogott. Szörnyű volt, de megígértük 
egymásnak, hogy írni fogunk és tartjuk a kapcsolatot a nagy 
távolság ellenére. A legnagyobb örömöm az, hogy ők is 
jönnek hozzánk tavasszal..

Kiatka Eszter

Anyakönyvi hírek
Születtek: Január:
Antal Boglárka 3320gr sz: 01. 24. szülei: Pesti Mónika, Antal 
Zsolt; Pap Máté 3080gr sz: 01. 28. szülei: Kertész Mónika, Pap 
Tibor;
Február. Belovai László 3660gr sz: 02. 11. szülei: Vajna 
Anita, Belovai Mihály; Sulyok Dávid 2060gr sz: 02.04. szülei: 
Tóth Csilla, Sulyok László

Halálesetek:
Móra József: 2002. 01. 14.; Martók Imre: 2002. 01.13.; Radics 
Balázs: 2002. 01. 28.; Békési Tibor: 2002. 02. 02.; Török 
Mihályné: 2002. 02. 03.;Kádár Péterné: 2002. 02. 13.; Szalai
-  Hetényi Imre: 2002. 02.13.; Tankó György: 2002. 02. 08.

Algyő az Interneten
Algyő Nagyközség honlapja: www.algyo.hu

Ezen belül kapnak helyet az intézmények, a Polgármesteri 
Hivatal és a civil szervezetek legfontosabb adatai is. Ahhoz 
azonban, hogy honlapunk élő legyen, és mindig az aktuális 
helyzetet tükrözze, szükségünk van az Önök segítségére, 
véleményére.

Több, saját honlappal nem rendelkező vállalkozó 
megkeresett bennünket, hogy szeretnék adataikat, 
elérhetőségüket feltüntetni a honlapon. Nos erre lehetőség 
van, együttműködési megállapodás keretében.

Bővebb felvilágosítás: Ménesi Lajosné,
Könyvtár, tel: 517-170

___________ Algyői Hírmondó í

Költségvetés
A Kormány költségvetésével ellentétben tavaly Algyőn 

a képviselőtestület úgy döntött, hogy éves költségvetést 
készít, ezért került sor 2002. febr. 22-én az idei gazdálkodás 
tárgyalására. Természetesen annak rendje-módja szerint 
ezt megelőzte a költségvetési koncepció elfogadása, 
majd januárban egy előzetes vita. Ennek ellenére a késő 
estébe nyúló egyezkedés -  érvelés -  győzködés után 
született meg a döntés. Egy -  egy rizikósabb tételnek 
többször is neki kellett futni, ilyen volt például a főtéri 14 
lakásos bérház közbeszerzési pályázatának megvitatása, a 
különböző alapok összege, a civil szervezetek támogatása 
(fenntartása?) vagy az intézmények, hivatal működési 
költségeinek csökkentése annak érdekében, hogy részben 
működési céltartalékot, részben pedig fejlesztési céltartalékot 
képezzenek a képviselők. Érthetők a képviselők okfejtései, 
de érthetők az intézményvezetők indokai is. A fűnyiró elvet 
nem a költségvetés tárgyalásakor kell érvényesíteni, hanem 
előzetes egyeztetések után a költségvetési koncepció 
kidolgozásakor. Azonban mégis született kompromisszum 
22-én. A 2001-es év hivatali és intézményi pénzmaradványait
-  közel 20 millió forintot -  helyezték a képviselők működési 
céltartalékba.

Intézményeink az államtól átvett, alapvető feladatokat látnak 
el, a működési forrásaiból azonban az adóerő-képesség 
miatt hiányzik a normatív hozzájárulás, amely 2002-ben 150 
millió forint. Éppen ezért helyi adóbevételekből kell működési 
kiadásokat finanszírozni, holott ezt az adót fejlesztésekre 
lenne célszerű fordítani. Azonban a helyi adóbevétel 
nagyságrendje számottevően nem emelkedett, s ez évben 
az előreláthatóan csökkenni fog. Helyi adóbevételünk 
túlnyomó része a MÓL Rt.-től származik, s ez egyenlőre még 
biztonságot ad, és megalapozott tervezhetőséget jelent.

http://www.algyo.hu


Algyői Hírmondó
J3-1 Lada 1300-as (1978) benzin gáz üzemű forgalomból l-EL, 
| kivonva tartalék alkatrészekkel, továbbá 1200-as 
L , felújított Lada blokk eladói!! ,_ j
dl  Érdeklődni: 16 órától a 268-854-es telefonszámon, p

 ̂Berkó Autóvillamosság Autószerviz^
Személy-és kisteherautók javítása 

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

Üzlet és műhely: Szeged, Algyői út 51. Tel./fax:62/452-750
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 

■31______________________________________________ ^

3 ^  Villanyszerelés - 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.

Hibabejelentés: 268-850, vagy 06-20/311 -2130
q____________ _________  r°

Láncos boronát keres megvételre a Gyeviép Kht. 
Érdeklődni: Gyeviép Kht.

Algyő, Kastélykert u. 16.
Munkanapokon: 7.00-15.00-óráig

Telefon: 267-567,0620 9134-602

J  JÖJJÖN HOZZÁNK TENISZEZNI ^
STRANDRÜPUIBDÁZNILÁBTENGÓZNII

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

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

STRANDRÖPLABDA pálya bérleli díja: 250.-Ft/óra

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

GYEVIÉP Kht
^ __________________ Telefon: 267-567__________________ ^

IÁprilis havi buszbérletek L
árusításának időpontjai:

— i Április 2., 3., 4., 5., 9-17 óráig_r -1

Sporteredmények
A Csongrád Megyei Terematlétikai Bajnokságon szép 

eredményt értek el tanulóink. Rácz Gábor 6.a első, Nagy 
Enikő 5.b első, Nagy Andrea 7.b második helyezést ért el 
tömöttlabda lökésben.

Harry Potter Matrica cserepartnert keresek. 
Telefon: 268-747

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

JíF Fémzárolt, kiváló minőségű hibridkukorica 4 ^  
vetőmag értékesítés elérhető áron.

A GK KHT (Gabonatermesztési és Kutató Kht.) 
termékei iránt érdeklődhet: György Antal 6750 Algyő, 

Téglás 18. Tel: 06-30/3265-714 
Kiemelt hibridjeink: Ella -15176 db/zsák Sze SC 276 

-15176 db/zsák Sze TC 277 -14056 Sze TC 358 
-10640 Sze TC 259 - 9968 Az árak 12%-os ÁFA-t 

tartalmaznak.

J  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, 
leander, oszlopos gömb- és kúszótuja, virágzó díszcserjék, sziklakerti 

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

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

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

Szombaton: egész nap_____________ J

a ja .e'Á jzérlo fi m árciuói 
-Ékszerjavítás, tisztítás
- aranyékszer készítés egyéni igények alapján
- Női, férfi és gyermek karórák forgalmazása
- Órák elemcseréje
- üllyukasztás
- Gyógyító hatású kristályok kaphatók 
cím: Algyő, Gyevi Üzletház
Nyitva tartás:
Hétfő, Szerda, Péntek :10.00 -12.00, 14.00 -17.00
Kedd: 13.00-16.00

Lgsütörtők: 13.00 -17.00

,  / , %maca/



OSSZEFOGAS SZEGEDERT. 
ÖSSZEFOGÁS MAGYARORSZÁGÉRT

PÁSZTI ÁGNESSEL,
a Centrum Párt Csongrád megye 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltjével.
A Centrum pártszövetség azoknak, akik megőrizték hitüket abban, hogy lehet máskép
pen is politizálni hazánkban, és azoknak, akik még hisznek azokban az elvekben, am e
lyeket a Kereszténydemokrata Néppárt, a Harmadik Oldal Magyarországért Egyesület, a 
Magyar Demokrata Néppárt, a Zöld Demokraták és az Agrárszövetség képvisel

CENTRUM
1 A VÁLTOZÁS 
NAPJA

EZ A KÉRÉS: VÁLASSZANAK!

VÁLASSZANAK A CENTRUMBÓL! 

g P  a  c e n tr u m  KORMÁNYVÁLTÁST AKAR
A 2002 . ÉVI O RSZÁ GG YŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON!

A  Centrum  szerint a legtöbb, az embereket leginkább érintő országos és helyi problémának 
-  a politikai érdekektől függetlenül -  több szakmai megoldása lehetséges!

A  C E N T R U M

ELUTASÍT MINDENFÉLE POLITIKAI SZÉLSŐSÉGET, ERŐSZAKOT,
tá rsa d a lm i k irek esztést és e llen té te t szító  ID E O L Ó G IÁ T !

A C entrum  a társadalom valam ennyi rétegét megszólítja, benne m inden olyan ember otthonra találhat, alá hajlandó 
tám ogatását, erejét és képességeit a közösség szolgálatába állítani!

A C entrum  folyam atosan gondol a jövőre: környezet- és emberbarát társadalom kialakítása a célja! A term észet védelmét 
és az értékek megőrzését kulcskérdésnek tartja a jövő nemzedéke számára!

A C entrum  értékrendjében meghatározó a szociális érzékenység és szolidaritás, a személyiség tisztelete és egymás 
megbecsülése, az önszervező társadalom kisebb és nagyobb közösségeinek elismerése és támogatása!

í  '<? „A nagy ígéretek, 'a;választási reménykeltés és a politikai álmodo
zások kora lejárt! Ezért olyan országgyűlési képviselőjelöltet ajánlok 

"ta figyelmükbe, akiről tudom, hogy kitartó munkájávál’segíthet a 
helyi ügyek megoldásában. Szerintem nemcsak a magánéletben, 
hanem a parlamenti munkában'is fontos a'tisztesség, a hozzáértés 
és a szorgalom. Ha egyetért velem, Csongrád megye 3-as számú vá
lasztókörzetében támogassa a Centrum Párt jelöltjét, a Keresztény-.

. demokrata Néppárt Csongrád Megyei Szervezetének elnökét,

Pászti Ágnes
’ügyvédet! " Tisztelettel:

DR. KUPA MIHÁLY,
a Centrum Párt elnöke:

DR. PÁSZTI ÁGNES ÜGYVED:
„...a Centrum Párt elsődlegesen azért jött létre, hogy megakadályozza az ország kettészakitását. Magyarország fejlődésének érdekében szüli- 

ségesnek tartjuk a sokszínű társadalmi és szakmai összefogást. A Centrum azt szeretné, ha szakmai alapon irányítanák az oiszágot.

Aki szeretne szem élyesen találkozni Pászti Asnessel. keresse fel irodaiéban, a Tisza LfllQS krt. $4. $z&(n (ilfíUi ákl teleföPQn
szeretne vele beszélni, hívia őt a 62/429-399-es telefonszámon.

Centrum Párt, 1062 Budapest, Aradi utca 64., tel.: 1/301-5041, fax: 1/301-5048, internet: www.centrumpart.hu

http://www.centrumpart.hu


Iskolánk ebben az évben is színvonalas műsorral szórakoztatta 
közönségét az Alapítványi bálon.

A felső tagozatos tanulók közül szinte minden évfolyam bemutatott egy 
táncszámot. A bált a 8. osztályos tanulók bécsi keringője nyitotta meg. A 
táncot Barta Edit, a 8.a osztály osztályfőnöke tanította be. A lányok ruháját 
Dóczi Szilveszterné varrta, akinek ezúton köszönjük a segítségét.

A 6. és a 7. osztályosok két táncszámot adtak még elő, a 7.b osztály 
skót táncot, a 6.a osztályosok közül Kiss Alexandra, Tóth Orsolya, Molnár 
Letícia és Fodor Dóra modern táncot mutattak be. A táncokat Jánó Judit 
és Barta Edit tanította be.
Az alsó tagozatosok is szorgalmasan készültek, ők is szépen szerepeltek. 

A műsorban a haladó néptánccsoport nagy tapsot kapott a közönségtől. 
A táncban részt vettek: Csernus Nóra, Dobrossy Natália, Gáli Veronika, 
Jakab Anita, Jani Lilla, Kiséri Zsuzsanna, Kotogán Angelika, Lénárt Ivett, 
Liptay Anita, Révész Máté, Révész Richárd, Szabó Brigitta.

A szoknyák varrásáért köszönetét mondunk Császár Józsefné Boros 
Oláh Ildikónak. A táncol betanította: Torma Tiborné.

Az ördögök táncát is elismerő tapssal jutalmazták, ezt a 2.a és a 2.b 
osztály tanulói adták elő. A táncot betanította Barta Edit testnevelő. Segítői 
voltak: Tóthné Molnár Ágota és Szebeni Lászlóné osztályfőnökök.
A tanulók fellépőruháinak varrásáért ezúton is köszönetét mondunk 

Gémes Jánosné és Góri Lászlóné nagymamáknak, Sebők Józsefné, 
Lengyel Györgyné, Csernus Sándorné, Nagy Bertáné Hegyi Ildikó 
szülőknek.

Ördögök voltak: a 2.a osztályból Lenárt Ivett, Lengyel Dóra, Jani Lilla, 
Jani Melinda, Baranyi Anita, Kovács Kitti, Kiss Bence, Révész Máté, Hódi 
Norbert, Sebők Ágnes, Török Márta, a 2.b osztályból Molnár Richárd, 
Csernus Nóra, Süli Anett, Mihály Zsolt, Sötét Ferenc, Nagy Berta László, 
Zsoldos Norbert, Belovai Péter, Győrfi Judit, Sebők Bettina, Zsombori 
János.

A tombolasorsoláshoz nyereménytárgyakat ajánlottak fel:
Vidács Orsolya, Vidács Melinda, Suti István, Suti Istvánné, Suti Dénesné, 
Herczeg Andrásné, Szaniszló V. Józsefné-Ági bolt, Almárium ajándékbolt, 
Szilágyi Perjési Imre, Balogh Imre, Vitéz Tibor, Jani Melinda, Gasparcsi 
János, Boldizsár Attiláné, Hajda Tamás, Bakos Szilveszter, Borbély Károly, 
Kotogán Attila, Hódi Norbert, Maczák Adrienn, Terhes Lászlóné, Dr. Tóth 
Mária, Lévai Mihály, Varga Anlalné, Pósa Sándorné, Bezdán Attila, Lénárt 
Kálmán, Farkas Zoltán, Gercsó Tibor, Vidács László, Boldizsár Gáborné, 
Özv. Podonyi Károlyné, Özv. Szűcs Béláné, Ifj. Pósa Sándorné, Süli Zakar 
István, Dr. Molnár Mária, Szűcs Lászlóné, Kutasi Károly, Belovainé Bakos 
Erika, Héjjá Roland, Kordás Gézáné, Zombori Lászlóné, Tóthné Molnár 
Ágota, Testszerviz -  Papné Tünde, Szabó Brigitta, Bajusz Kata, Bakos 
Balázs, Ménesi Lajosné, Bakos József, Békési Istvánné-Napsugár ABC, 
Elektromotor Kft., Pál Sándorné, Tóth Lajosné, Szalai Hetényi Imréné, 
Karsai Lászlóné, Balogh Istvánné, Deák Antalné, Földi Ibolya, Vince
Ferenc, az Algyői Általános Iskola nevelőtestülete, az 1 .a osztály, 1 .b
osztály, 1.c osztály, 2.a osztály, 2.b osztály, 3.a osztály, 3.b osztály, 4.a
osztály, 4.b osztály, 5.a osztály, 5.b osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 7.a
osztály, 7.b osztály.
Támogatók voltak:
Szalmáné Simon Éva 

AFŐVÁLL kft.-Juhász Sándor 
B+COM KERESKEDELMI EGYÉNI CÉG 

Dóczi Szilveszterné 
Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 

Vidács László
Süteményeket ajánlottak fel: Szűcs Lászlóné, Boldizsár Attiláné, 
Pósa Sándorné, Baráth Jánosné, Süli Zakar István, Farkas Zoltánné,

Szabad Richárd, Kovácsné Sas Etelka, Papné Tünde, Harkai Tímea, 
Harkai József, Molnár Annamária, Bakosné Ibolya, Neparáczki István, 
Neparáczki Attila, Herczeg Andrásné, Molnár Letícia, Tóth Erzsébet, Tóth 
Rozália, Tóth Edit, Suti Istvánné, Bartók Adrienn, Bartók Barbara, Vince 
Ferenc, Pataki Zsófia, Baranyi Sándorné, Kotogán Nikolett, Kotogán 
Beatrix, Zombori János, Csongrádi Beatrix, Héjjá Roland, Vidács Tiborné, 
Mondovits Szintia, Jani Lilla, Földi Ibolya

Mesedélután a napköziben
Január 31-én délután az alsó tagozatos napközis csoportok 

szép élménnyel ajándékozták meg a tanulókat, tanító néniket és 
szüleiket, igazán szép, színvonalas mesedélutánt rendeztek.

Már a rendezvény helyszínéhez közeledve éreztük a mesevilág 
csodás hangulatát. Mesebeli „óriás” hatalmas lábnyomai mutatták 
az utat, a teremben már készen állt a mesevár, a díszlet, melyet 
a napközis tanulók közösen, a napközis nevelők segítségével 
készítettek. A szerepüknek megfelelő jelmezbe öltözött gyerekek 
izgatottan várták a vendégeket.

A délutánt Bán Judit magyar szakos tanár és Leiéné Gonda Irén, 
a napközis munkaközösség vezetője nyitották meg, ők szóltak 
néhány bátorító, kedves szót a szereplőkhöz, valamint bemutatták 
a szereplő csoportokat a közönségnek. A konferálást az egyik 
tanuló (Kiss Erzsébet -  5. csoport) végezte.
Minden csoport más-más „műsorszámot'1, azaz mesét mutatott be, 

adott elő. A mesékben szinte minden napközis gyermek szerepelt 
valamilyen módon, senki sem maradt ki a játékból. Láthattuk a 3. 
csoport előadásában Gárdonyi Géza szép és tanulságos meséjét, 
az Ugri meg a Bugrit. A két bájos mókus történetében a csoport 
minden tagja szerepelt. A beszélő szereplők élvezetes előadásán 
kívül szépen érzékeltették az erdő, évszakoknak megfelelő 
változását is. A csoport vezetője (aki a mesét betanította) Leiéné 
Gonda Irén. Érdekes színfoltja volt a délutánnak az első osztályosok 
bemutatkozása egy klasszikus mese (Hófehérke) humoros 
változatának előadásával. Az egyébként is kacagtató mondatokat 
a kis elsősök előadásmódja tette még szórakoztatóbbá. Az 1. 
csoport felkészítő napközis nevelője Szivacski Angéla.

Szintén elsősök mutatták be Zelk Zoltán A három nyúl című 
verses meséjét. A gyerekek ügyesen játszották el a nyulaktól 
rettegő erdei állatkákat a két narrátor kislány segítségével. Az ő 
előadásukat is hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. Napközis 
csoportjának Süli Zsuzsanna tanította be a mesét.

A 3. és a 4. osztályosok is kivették részüket a szereplésből. 
A 4. csoport tagjai Dobó Gyöngyi vezetésével Móra Ferenc A 
didergő király című verses meséjét adták elő. A csoport minden 
tagja szerepelt a mesében, a gyerekek szép beszédükkel, ügyes 
szerepjátékukkal vívták ki a közönség tetszését.

A mesedélutánon nemcsak minden évfolyam, de több irodalmi 
műfaj is szerepet kapott, az 5. csoport Petőfi Sándor Pató Pál úr 
című versét adta elő. A vers főszereplőjét mutatták be a gyerekek, 
eljátszva a vers egyes mozzanatait. A csoport felkészítő nevelője: 
Majzik Erika. A csoportok bemutatkozása után a napközis nevelők 
egy bábjátékkal kedveskedtek a gyerekeknek (és nekünk, 
felnőtteknek is). A színvonalas bábelőadást a közönség óriási 
tapssal jutalmazta. A rendezvény remek hangulatban, dallal és 
tánccal zárult.

Köszönjük ezt a varázslatos, mesés délutánt minden szervezőnek 
és résztvevőnek!



10 Algyői Hírmondó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy 
deli fiatalember, akit Kátó Sándornak 
hívtak. Katona lett a legényből majd 
bajnok, aki miután leszerelt a seregből 
kitanulta a színész mesterséget. 
Gondolt egyet, milyen jó volna egy 
olyan népszínház, ami egyszerű 
és közérthető darabokat játszana a 
határon innen és túl.

Az álom valóra vált mikor Kátó Sándor 
barátai és az algyői önkormányzat 

' segítőkészsége egymásra talált. Azon 
a forradalmi előestén 1998. március 
14-én Csoóri Sándor és Bíró Zoltán 
felavatták az algyői Móra Ferenc 
Népszínházát. Vida Zsuzsanna és 
Piri József érezte az ügy fontosságát. 
Gárdonyi Géza a Lámpás című 
darabját mutatták be a szabadkai 
színészek Sinka Károly rendezésében* 
sikerrel.

Ezután lázas munkába kezdett 
a színházalapító Kátó Sándor, 
megrendezte Örkény István Tóték című

A z  á l m o d o z ó

tragikomédiáját. A színház élni kezdett 
mint egy nagy család, készültek a 
díszletek, a kosztümök és folytak a 
próbák, A tavaszból nyár lett, a nyárból 
ősz, s elkészült az új darab. Elindult a 
gépkocsi karaván, hogy beteljesítse 
küldetését azzal, hogy színdarabot visz 
a távoli magyar lakta településekre. 
Megérkeztünk Székelykevére, egy 
Belgrád alatti kis magyar lakta faluba. 
Az igazi magyar vendégszeretet 
feloldotta minden félelmünket, mely 
még a háborgó Balkán miatt volt 
bennünk. Az előadáson Csoóri Sándor 
is ott volt, ami nagy sikerrel zárult, és 
amit egy búcsú vacsora zárt. Nem 
pihentünk egy napot se, hazafelé 
Szenttamáson lépett fel a társulat, s 
a velünk utazó Hollósi Zsolt kritikus 
előadás után mindenkit a jövőjével 
kapcsolatban faggatott. A hazai 
bemutató óriási siker volt, a faluház 
zsúfolásig megtelt, s a társulat jelesre 
vizsgázott, ahogy akkor is ha várudvar,

vagy kollégiumi étkezde volt a színpad. 
Telt múlt az idő, s egyszer azt vettük 
észre, hogy a híres Bács Ferenc 
rendezi Heltai Jenő A Néma levente 
című művét. Az egész falu felfigyelt 
rá, de megfizettük a profizmus 
árát, melyet kemény munka és egy 
felejthetetlen előadás követett. A 
millenniumra is készültünk, Ratkó 
József Segítsd a királyt című drámáját 
dolgozta fel a népszínház, amely 
István utolsó keserves éveit mutatta 
be. Ezt a megrendítő drámát három 
országban adta elő a társulat. A 3-4. 
évadban a színház vidámabb témához 
nyúlt, és elindította a Moliére ciklust, 
amelyből az idén még látható lesz egy 
gyöngyszem. A határokon túl ez a pár 
ember egy nagy család része, melyet 
úgy hívnak: magyarság, s összeköt 
minket a sors és a szeretet, ami már 
több mint színház.

Algyői Móra Ferenc Népszínház 
Kiss Róbert

1000jó  tanács
Hagymatárolás

Ha nem használjuk fel főzéshez az egész hagymafejet, 
huzamosabb ideig tárolhatjuk a maradékot úgy, hogy 
a vágási felületét besózzuk, esetleg vajjal bekenjük, s 
alufóliába tekerjük.
Csomómentes só 

Nem csomósodik meg a só vagy a porcukor, ha tartójukba 
egy darabka itatóspapírt vagy néhány szem rizst teszünk. 
Odakozmált étel 

A leégett ételt megmenthetjük, ha a főzőedényt -  a 
tartalmát ne keverjük meg! -  pár percre hideg vízbe állítjuk, 
és másik edénybe szedjük át az ételt.

J  DÉLMAGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ
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!_______________________________ [

Gyerekszáj
Farsangkor Lili megkérdezi:

Levethetem a szárnyam, mert izzadik a hátam?

A kiscsoportosok szfnes kesztyűformát festenek.
Az óvónő közben a színekről faggatja őket.

Ádám, a tied milyen színű?
Hát valószínű!
(Rózsaszínű volt)

Robi egyik nap azt mesélte otthon, hogy az oviban arról 
beszélgettek, melyik állatnak mi fedi a testét.

Anya kérdezzél!
Mi fedi a zsiráf testét? -  szól a kérdés.

Mire ő nagy büszkén:
Hát pötty!

Bence felment a bordásfalra és miközben távolba nézett, két 
kezét távcsőként használva közölte:

Én meg világot látok!

Redőny, reluxa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-30/9530-395
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Kossuth Emlékév — 2002.
200 évvel ezelőtt szeptember 19-én született Kossuth Lajos, a 

független demokratikus Magyarország egyik megalapítója.
Ebből az alkalomból országszerte ünnepségeket, kiállításokat, 
rendezvényeket fognak tartani.

Könyvtárunk is szeretne méltóképpen megemlékezni az 
évfordulóról, ezért 5 fordulóból álló vetélkedősorozatot 
indítunk az Algyői Hírmondó hasábjain.

A fordulók témakörei:
1. forduló: Kossuth életrajza
2. Kossuth és a szabadságharc
3. Kossuth emigrációban
4. Kossuth az irodalomban, zenében, művészetben
5. Kossuth- címszavak, Kossuth- történetek

A feladatokat korhatár nélkül bárki megoldhatja. Nagyobb 
eséllyel nyer, aki mind az 5 fordulóban eredményesen vesz részt. 
Minden résztvevő emléklapot, az 1-10 helyezett pedig, értékes 
könyvjutalmat kap.

Az értékelés és a kiállítással egybekötött ünnepélyes 
eredményhirdetés 2002. szeptember 19-én lesz a 

könyvtárban.

Az 1. forduló feladatai:
Egészítse ki az alábbi életrajzi adatokat:

► 1802. szeptember 19-én született a Zemplén megyei...............
 ►............................................................... családból származott.
 ►.........................  jogi tanulmányait követően.........................

........................................ ügyvédi oklevelet szerzett..
 ►................................között részt vett a ......................................

.............országgyűlésen.
► Ezen az országgyűlésen jelentette meg az..................................

► ............................... -kai országos hírnévre tett szert, de
kiadásáért................... -ben letartóztatták és börtönbe zárták.

 ►........................... szerkesztője
► Az 1847/48.évi országgyűlésen...................................................

követeként vett részt.
► A Batthyány-kormányban.............................................................

posztot töltött be.
► 1848. szept. 22-én javaslatára megalakult az..............................
► Az országgyűlés......................................-én kormányzóelnökké

választotta.
► A szabadságharc leverése után....................................emigrált.
 ►.......................-b e n ........................................halt meg.

A névvel, lakcímmel, telefonszámmal ellátott megfejtéseket 
március 31-ig kell beküldeni, vagy személyesen leadni a 

könyvtárba. ( Kastélykert u. 18.)

_____________

Tanácsok az iskolakezdéshez
A gyermek számára a legfontosabb kapcsolati rendszer a család. 

Viselkedésüket, szokásrendszerüket a körülöttük élő felnőttek 
alakítják.
A családok szerkezete, összetétele sokféle, ugyanúgy életmódjuk 

is eltérő. Abban azonban valamennyi kis közösség azonosnak 
tekinthető, hogy a bennük élő gyermekeket alakítják, formálják. 

Hogy milyen lesz gyermekünk, az sokban függ tőlünk, felnőttektől. 
Attól, hogyan élünk, viselkedünk, mit várunk el tőlük.

Mikor a gyermek iskolába lép, általában megváltoznak a szülők 
vele kapcsolatos elvárásai. Nagy gond akkor tapasztalható, 
ha korábban nem követeltek tőle, nem voltak számára előírt, 
betartandó szabályok.
Az iskolás élettel hirtelen megnőtt elvárások veszélye abban rejlik, 

hogy rájön a gyermek arra, amióta iskolás, mindent másképpen 
kell tennie, másként viszonyulnak hozzá, sokat értékelik, bírálják, 
utasítják, ami korábban nem így működött. Arra a következtetésre 
jut, hogy mindennek az iskola az oka. Tehát negatív érzéseket 
kezd táplálni az iskola és a tanulás iránt. Emiatt az is előfordulhat, 
hogy nem őszinte a szüleihez, eltitkolja a megoldandó feladatokat, 
igyekszik megfeledkezni a kötelességeiről azzal a céllal, hogy 
visszavarázsolja a szabad, gondtalan, szabadságot jelentő 
óvodás légkört. (Érthető, hogy arra vágyik, hiszen ahhoz szokott.) 
Ebből aztán szinte egyértelműen az következik, hogy megromlik 
a felnőttek és a gyermek közötti kapcsolat, ami lelki teherként 
nehezedik a szülőre, gyermekre egyaránt.

Mire figyeljünk tehát, már az óvodáskorban? Legyen 
gyermekeinknek napirendje!

Sajnos, nagyon sok család véleménye különbözik ettől, mondván, 
hogy a családban legyen kötetlen az élet, úgy alakítja a gyermek 
napját, ahogyan akarja.

A napirend nem merev szabályrendszert jelent. A napirend 
lényege, hogy úgynevezett tájékozódási pontok vannak egy 
napon belül, ami biztonságérzetet nyújt a gyermeknek. Ilyenek 
pl.: az étkezések és a lefekvés időpontja vagy a közös vásárlások, 
levegőzés, játék.
Az alvás, a pihenés jelentősége nagy.

Tapasztalat szerint nem ritka, hogy a délutáni és az esti lefekvés 
időpontja naponként változik. Előfordul, hogy a televízió műsorához 
igazodik. Fontos tudni, hogy gyermekeink érdeklődőek, szívesen 
ülnek a tv előtt, nem tudatosul bennük, hogy fáradtak, hiszen nem 
szeretnének kimaradni semmiből, így kitartóan tudnak harcolni az 
esti tévézésért. A harcuk általában „győzelemmel" végződik, addig 
nézik a televízió műsorát, ameddig bírják. Ez azonban nagyon 
káros. Fantáziájuk este még „felpörög”, nehezíti az elalvásukat, 
nyugtalanul alszanak, így nem biztosítja az éjszakai pihenést. 
Reggel nehezen, rosszkedvűen ébrednek, délelőtt fáradtak, 
nagyobb a konfliktuslehetőségük, vagyis rossz napjuk lesz.

Nem egészséges a -  sok család által említett -  tv előtti elalvás, 
éjszakai alvás sem.

A tv-ből áradó fény, hang gátolja a nyugodt alvást. Valódi pihenés 
csak zajtól, vibráló fénytől mentes helyiségben lehet.

Az esti lefekvés módja is nagyon fontos. Ha egész nap, még 
rövid időre sincs lehetőségünk gyermekünkkel együtt lenni, 
próbáljunk meg nyugodt, békés, egymásra figyelő estét biztosítani. 
A fürdés utáni ágyba kísérés, rövid beszélgetés, meghitt, őszinte 
kapcsolatot biztosít. Ilyenkor lehetőségünk nyílik a napi rossz 
és jó élmények megbeszélésére, egy esti mesére, és néhány 
megválaszolatlan kérdésre. E meghittség azért fontos, hogy a 
gyermek ne szenderüljön álomba feszültséggel, ami szorongást, 
félelmet és rossz álmokat eredményez. A pihentető alvás egyik 
feltétele, hogy az esti lefekvés körülményeivel a gyermek 
biztonságérzetét növeljük.

(a következő számban folytatjuk)

.2002 MÁRCIUS



HÁZIORVOS RENDELESE
Dr.BálInd Sándor

Március 1 8 - 2 2  7 .3 0  - 1 2  óra
Március 2 5 - 2 9  1 2 .3 0  - 1 7  óra
Á prilis  0 2 - O S  7 .3 0  -1 2  óra

Március 4-14 ig dr. Bálind Sándor szabadságon van. 
Betegeit ez idő alatt Törökné dr. Kálmán Antónia látja el 

^  Telefonszám: 0 6 - 3 0 / 2 6 0 - 3 8 - 9 9 ___________^
^  Dr. Kovács Ágnes 

FOGSZAKORVOS
RENDEL:

Hétfő, Szerda 8.15 - 14.15
Kedd, Csütörtök 12.00 - 18.00
Péntek 9.00 - 14.00

MOL-utalványt elfogadunk.
^  Egészségház u. 42, Telefon: 2 6 7 - 2 0 2  ^

 LrJ 1 +HÁZIORVOSI RENDEL.ÉS+
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: 

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

Március 01 12.30 - 17.00
Március 04-08 7.30 - 12.00
Március 11-14 12.30 - 17.00
Március 18-22 7.30 - 12.00
Március 25-29 12.30 - 17.00
Április 02-05 7.30 - 12.00
Április 0 8 - 1 2 12.30 -17 .00

Telefonos elérhetőség:
0 6 - 6 0 - 3 8 1 - 8 6 3 ;  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.________  ____ ^
^  Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA ^

Fog - és szájbetegségek szakorvosa 
Algyő, Bartók B. u. 7 6 .1.em. 5 

Rendel:
Kedd, C sü tö rtök : 1 6 . 0 0  - 1 8 . 0 0  - ó r á ig  

Telefon: 0 6 / 2 0 /9 6 5 0 - 9 9 7  
Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is!

Fényre kötő fehér tömések.
Porcelán pótlások minden fajtája 

Ultrahangos fogkő-eltávo/ítás

MOL-utalványt elfogadok. ^

3 J~
csecsemő és gyermekszakorvos 

Mobil telefonszáma: 0 6 - 3 0 /9 6 - 3 3 - 7 5 6  
Telefon: 2 6 7 - 2 3 4

Betegrendelés:
Hétfő 8 . 0 0 -lói 1 2 .0 0
Kedd 8.00 -tói 12.00
Szerda 1 3 .0 0 -tói 16.00
Csütörtök 8.00 -tói 10.00
Péntek @.00 -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 10.30 -tői 14.30

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 9.00 -tói 10.00

Terhes tanácsdás:
Hétfő 8.30 -tói 10.00

(Szeged) terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
T e le fo n :4 2 i- 0 2 1  / 256 m ellék  

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

Kedden 1 3 . 0 0 - t ó !  15.00  óráig ^

HÁZIORVOS RENDELESE

Március 04-08 12.30 - 17 óra

Március 11-14 07.30

CMa óra

Március 18-22 12.30 - 17 óra

Március 2 5 -2 9 07.30 - 12 óra

Április 02-05 12.30 - 17 óra

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

I I

Orvosi ügyelet rendelési 
időn kívül 

M E G V Á L T O Z O T T

O RSZÁ G O S M E N T Ő S Z O L G Á L A T  
K Ö Z P O N T I O RVOSI Ü G Y E  L E T  E  

A rendelő cím e:
Szeged , K ossuth  L ajos sgt. 15-17 

Telefon: 474-374

H étk ö zn ap  16 .OO-tól m ásnap  reggel 7 .30  óráig  
Szom bat, V asárnap, Ü nnepnap  
7.30 -tói m ásnap  reggel 7.30 -ig

I B I

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


Algyői Hírmondó 
Óvodai info
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2002. január 28-án délelőtt a Faluházban az alsó tagozatos 
tanulók mesejátékkal kedveskedtek az óvodás gyermekeknek. Az 
élményt nyújtó előadás nagy tetszést aratott.

Az óvodásaink nevében köszönjük a szereplő gyermekeknek, 
az őket felkészítő tanítóiknak, (Bódi Juditnak, Kiss Ferencnének, 
Torma Tibornénak) a színvonalas szereplést.

Március 15-én de. 10 órakor az országzászlónál ünnepi 
megemlékezésre várjuk a kedves szülőket és az óvodás 
gyermekeket.

Kézműves foglalkozás -  március 22-én pénteken: húsvéti 
előkészületek tojásfestéssel,

Március 25-én Pinokkió Bábszínház a Faluházban „Két bors 
ökröcske" c. előadással szórakoztatják a gyermekeket.

Térítési díj befizetés 
2002. április 4. (csütörtök) 7-17 óráig.

Az iskola márciusi programja
4. Ebédfizetés

(16.30) Fogadóóra
5. (14.00) Hangos olvasási verseny a napköziben - 1  -  2.

évfolyam
6. (14.00) Hangos olvasási verseny a napköziben -  3 -  4.

évfolyam
6. (10.00) Fogászat -  7.a osztály

(11.00) Fogászat -  7.b osztály
7. Vetélkedő az „Olvasás éve" alkalmából
9. budapesti kirándulás a 6. osztályosok részére
11-től Új órarend -  úszás: 1,b, 7.a
11. (14.30) Matematika házi verseny -  felső tagozat
13. (10.00) Fogászat -  8.a osztály

(11.00) Fogászat -  8,b osztály
15. Nemzeti Ünnep -  Koszorúzás és ünnepség az

Országzászlónál 
18. Kistérségi Kazinczy verseny Mórahalmon
18. Napközis igények felmérése a tavaszi szünetre
18-19 (8—17óráig) Első osztályosok beíratása
20. Kistérségi matematika verseny Mórahalmon

(2fő/évfolyam)
21. (7.30) A Víz Világnapjától A Föld Napjáig —

rendezvénysorozat megnyitása 
25. Matematika verseny alsó tagozatosok részére
27 - á p r i l is 2. T a v a s z i  s z ü n e t

Fa luház programja
04. 10 óra Sicc és Ganátai -  gyermekműsor
06. 18 óra Algyői SK közgyűlése
09. Szivárvány Óvoda Alapítványi Bálja
14. 17 óra Kerekasztal beszélgetés a Móra Ferenc

Népszínházról
16. 16 óra Szomszédoló -  Algyő mutatkozik be

Csanádpalotán
23. 16 óra Szomszédoló -  Csanádpalota

vendégszereplése
25. 10 óra Pinoccio Bábszínház előadása az

óvodásoknak
Előadás a húsvéti népszokásokról, hímes

tojás kiállítás

SZO FI-PO NTa Teleházban
Március 1 -  tői Szofi-Pont lesz az Algyői Teleház.

A Szofi-Pont olyan hely
- amely a könyvtár olvasótermében van kialakítva
- a CIT modul anyagát tartalmazza
- Internet-kapcsolat segítségével további segédanyagok és

tesztek érhetők el, ahonnan kapcsolat létesíthető a 
vizsgaközpont munkatársaival

- Ingyen készülhetnek a beiratkozott olvasók az amerikai CIT, a
magyar állami szakképesítő, ill. az ECDL vizsgákra

- az irodalomjegyzékben feltüntetett ajánlott könyveket is
leveheti a polcról, vagy a könyvtáros szakember segítségével 
megtudhatja, hogy mely könyvtárból kölcsönözhető ki

- ahol az Internet-kapcsolat segítségével bejelentkezhet a
vizsgákra

- kedvezményes vizsgadíjjal vizsgázhat
- országos középiskolai programozói versenyhez anyagokat

találnak a diákok.
Mi a CIT képzési rendszer? Egy amerikai informatikus-mérnöki 

képzési rendszer, de a fokozatok lehetővé teszik, hogy az 
alapvető tudnivalóktól az adatbázis adminisztrátorig On válassza 
ki, hogy milyen fokozatot akar megszerezni.

Ml az OKJ? A magyar állam által elismert hivatalos képesítés. 
Ezek a képzések alap,-közép,-és felsőfokú minősítésekkel 
rendelkeznek.

Ml az ECDL? Alapfokú informatikai tudáselemeket igazoló, az 
Európai Unió által támogatott képesítés az ECDL vizsga, mely 7 
modulból áll.

Mindhárom vizsgára felkészülhet a könyvtár-teleházban 
egyéni felkészülés formájában, Önnek csak a vizsgadíjért és a 
regisztrációért kell fizetnie, de ez is kedvezményes a Szofi- 
Ponton.

Március 23-ától 31-ig a könyvtár és teleház -  9-13-óráig
-  szombaton is nyitva tart.

Húsvéti nyuszitorta készítése:
Kerek tortalapot sütünk. Kikerekítjük belőle a két fülét, és a 

rajzon látható módon összerakjuk.
Most már csak a töltelék hiányzik. Ezzel összedolgozzuk 

a fejet. A pofijának, a szemnek és a fülnek a kontúrját 
tejszínhabbal írjuk meg. A pofijába csokoládéreszeléket, a 
szemébe pedig kókuszreszeléket teszünk.. Szemgolyójának 
egy csokitojást kettéveszünk és azt rakjuk oda. Bajuszának 
szívószálat, a fogának két fehér tojáscukorkát, orrának 
pedig, egy szem piros tojáscukorkát teszünk.

A húsvéti asztalunk dísze lesz ez a torta. Természetesen 
fényképezés után illik elfogyasztani.

A legkedvesebb locsolkodóknak bontsuk fel.

2002 MÁRCIUS



Algyői Hírmondó ti
Vásárok a latoházban

5-én .......................................................műanyagvásár
6-án bálásruhavásár
7-én bálásruhavásár

12-én .......................................................műanyagvásár
14-én bálásruhavásár
19-én ................... ................................... műanyagvásár
20-án ruhavásár
21-én ruhavásár
26-án .......................................................műanyagvásár
27-én ruhavásár
28-án ................... műanyagvásár + műszaki cikk

Március -  tavaszelő
Böjtmás hava
- Ha Mátyás megtörte a jeget és Zsuzsanna elvitte a havat, akkor

a természet kezd újjáéledni.
- A duzzadó rügyek, a hóvirág és később az ibolya megjelenése

a tavasz hirnökei.
- A hónap vége felé a gólyák is megérkeznek.
- Vetik a magot, facsemetét ültetnek.
- Gergely napja a Balázs-járáshoz hasonló ünnep. (Szent Balázs

a diákság, Szent Gergely pedig az iskolák pártfogója volt.)
- Sándor napján beszökik a meleg.
- József, Benedek, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az

állatokkal, a természeti jelenségekkel kapcsolatos.
- A böjt a Húsvét előtti 40 napos időszak (Nem szabad táncolni,

zenés mulatozást csapni. Karikázó táncot szabad táncolni.)
- Március 15. Nemzeti ünnep
- Farsangtemetés
- Vénlánycsúfolók

K edves A lgyői Választópolgárok!

Köszönöm nagyszámú 
ajánlószelvényüket és 

támogatásukat

Országgyűlési képviselőként 
az önök véleményét és a 
község érdekeit figyelembe 
véve fogok dolgozni.

nöna/i aMcalmáíá/  
ix e ^e te tí^ /ü U x ik v tiy m

Dr. jsotka László
Algyő országgyűlési képviselője IMSZP

Választási Fórumon 
Kapronczi Mihály 

országgyűlési képviselő, a 
MIÉP agrárszakértője 

"A magyar mezőgazdaság megmentése, nemzeti 
sorskérdésünk" címmel előadást tart 
Algyőn a Faluházban (Búvár u. 5.)

2002. március 11-én hétfőn, 18 órakor.
A  rendezvényen bemutatkozik 

Csongrád megye 3. v. kér. MIÉP-es országgyűlési 
képviselőjelelötje 
Dr. Farády Éva 

gyermekorvos, gyermekpszichiáter.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mindenkihez!
Az áprilisi Irodalmi Kávéház témája (április 10-én) József Attila 

költészete lesz, kapcsolódva a Költészet Napjához és József 
Attila születésnapjához. Szeretnénk az ünnepet rendkívülivé és 
rendhagyóvá tenni azzal, hogy Ön, Kedves Algyői Versszerető 
Barátunk elmondja ezen az estén kedvenc versét, melyet 
Bíró Zoltán köt csokorba. Azonban ahhoz, hogy színes tavaszi 
verscsokrot állítsunk össze, ismernünk kell az Ön vers-virágszálát. 
Ha netán valamelyik verset énekelni, zenélni is tudja, annak külön 
örülnénk.

Kérjük, március 29-ig jelezze Kátó Sándornál a Faluházban, 
vagy Ménesi Lajosnénál a Könyvtárban, hogy melyik az Ön 
kedvenc verse.

Képviselői fogadóórák
2002. Március hónapban 
Március 6. szerda: Beck Gábor

Herczeg József 
Március 13. szerda: Juhász István

Juhász Sándor 
Március 20. szerda: Beke Tamás

Borbély János 
Március 27. szerda: Dr. Gubacsi Enikő

Vidács László
Polgármesteri fogadóóra:

Minden páros héten (szerda) 14-17 óráig 
Alpolgármesteri fogadóóra:

Minden páratlan héten (szerda) 14-17 óráig

önkormányzat lapja 
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 

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

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


