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Algyői Falunapok2002. április 26-27-28.

Április 26. péntek
17 óra A Falunapokat megnyitja Dr. Piri József

polgármester
17,15 óra A kézműves és irodalmi kiállítás megnyitója, é 

pályázatok eredményhirdetése
18 óra Kovács Antal: Szülőföldem Algyő

c. kiadványának bemutatója 
Április 27. szombat

09 óra Halászléfőző verseny, kézilabda -
kupamérkőzések

12.30 óra Eredményhirdetés
13 óra ° A deszki Bánát Táncegyüttes műsora
13.30 óra Flúgos futam - játékos vetélkedő I. forduló
14.30 óra A deszki Bánát Táncegyüttes műsora
15 óra Flúgos futam - II. forduló
16 óra A vetélkedő eredményhirdetés
16.30 óra Szórakoztató program a Faluház

színháztermében 
Benne: Világslágerek Varga Móni és Molnár Orsi 

előadásában 
A dinnye c. vígjáték bemutatója 
A Fiesta Táncstúdió műsora 
Az Algyői Citerazenekar műsora

19 óra Az OLD BOYS együttes élő koncertje
Közben:Varga Móni és Molnár Orsi énekel

Április 28. vasárnap
10 óra A Szivárvány Óvoda, az Algyői Ált. Iskola

és a Faluház szakköreinek bemutatói
14.30 óra A Langaléta Garabonciások műsora
15 óra Vitéz László - Kemény Henrik bábműsora
16 óra Langaléta Garabonciások
17 óra Algyői Hagyományőrző Együttes
17,20 óra A Parlandó kórus operettslágerei
17,40 óra Spanyol gitár - Bité Tamás és Paroczi Nagy 

Ferenc játszik
18 óra Az Algyői Citerazenekar műsora
19 óra Sztárvendégek: Délhúsa John
20 óra Krisz Rudi

2002

Önkormányzati 
tájékoztató

2002. március 28-án, ez évben harmadik alkalommal 
tartott ülést az algyői képviselőtestület. Az alábbiakban 
tájékoztatást adunk a tárgyalt napirendekről, és az elfogadott 
határozatokról.

- A testület határozatával elfogadta a 2001. évi 
gazdálkodásáról készült, könyvvizsgáló által minősített, 
zárszámadását.

- Az elfogadott zárszámadás alapján lehetőség nyílt az 
ez évi költségvetési rendeletünk pontosítására, melynek 
lényege, hogy a viszonylag jelentős összegű pénzmaradvány 
költségvetési forrásként felhasználhatóvá váljon az ez 
évi pénzügyi terveink teljesítéséhez. Döntött a testület 
a társadalmi szervezetek ez évi támogatási keretének 
felosztásáról.

- A költségvetéshez kapcsolódóan elfogadta a testület a 
GYEVIÉP Kht. 2002. évi üzleti tervét, mellyel kapcsolatban 
kiemelkedő a Kht. eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás, 
ezzel jelentősen segítve a társaság feladatellátását.

- Beszámolót fogadott el a testület a Polgármesteri 
Hivatal adóügyi feladatainak ellátásáról, megállapítva, 
hogy gazdálkodási feltételeinek biztosításához jelentősen 
hozzájárul az adóigazgatás terén végzett hatékony hivatali 
munka különös tekintettel arra, hogy mind működési, mind 
pedig felhalmozási előirányzataink forrása döntő mértékben 
a helyi adó. A képviselő testület határozatot hozott a 
köztisztviselők munkateljesítményeit megalapozó célokról, 
amely alapját képezi a 2002. évi munkaértékelésnek.

- Határozat született arról, hogy a testület elfogadja a 
kulturális intézmények 2002-2006-ra szóló továbbképzési 
tervét.

Cikkünk folytatása a 10. oldalon.
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Algyői Hírmondó
Választás e lő tt az  ország

Történelmünk felbecsülhetetlen értékű 
része, hogy 2002. áprilisában immáron 
negyedszer választhatunk békében, 
szabadon.

A lehetőség nem elégséges 
feltétel önmagában, azzal élni is 
kell mindannyionknak, akiknek ez 
birtokunkban van.

Nem szabad tehát közömbösséget 
tanúsítani senkinek sem!

Nem szabad a döntés lehetőségét 
másokra bízva a z t" átruházni”!

Aválasztás menete mindenben azonos 
a korábbi választások menetével. 
Mindenki valamelyik szavazókörhöz 
tartozóan adhatja le voksát arra a 
pártra illetve jelöltre, amely és aki a 
szavazó listára felvételt nyert.

A választás két fordulós. Az első 
forduló 2002. április 7-én lesz. Ha a 
választópolgárok több, mint a fele nem 
szavazott, akkor a második forduló 
április 21-én lesz.

Milyen feltételeknek kell teljesülni?
Az április 7-i választáson:
- Részt kell venni a szavazásra jogosult 
választópolgárok több mint 50%-át 
meghaladó főnek. Ekkor érvényes a 
szavazás.

Eredményes a szavazás, ha a 
szavazatok több mint fele ugyanarra a 
pártra vagy jelöltre szavazott.
Az április 21-ei választáson:
- Az érvényesség feltétele, hogy a 
választópolgárok több mint egynegyede 
szavazott.
- Képviselő az a jelölt lesz aki a legtöbb 
szavazatot kapja.
Kormányalakításra a köztársasági elnök

úr általában a legtöbb szavazatot kapott 
pártot bízza meg.

A megbízott párt elegendő mandátum 
birtokában egyedül is alakíthat 
kormányt, de rendszerint ezt másik 
úgynevezett koalíciós partnerrel 
valósítja meg. Az eddigi választások 
mindegyike ilyen volt.

A koalíciós partnerek arra vállalkoznak, 
hogy az ország gazdasági, politikai 
irányításának főbb vonalaival 
egyetértenek és az erre kidolgozott 
kormányprogram megvalósításában 
támogatják egymást.

A kormány csak akkor tud igazán 
megnyugtatóan vezetni, ha a nemzet 

széles tömegei akaratát fejezi ki.
Ezért fontos mindenkinek a 

szavazata.

Megjöttek
Az algyői buszon régi barátommal, Kukli 

György nyugdíjassal
találkoztam. - Hova, hova? - Ahová te. 
Ez a busz másfelé nem megy. Tudom 
a következő kérdésed, hogy Szeged 
lakó léttemre, mi járatban fordulok meg 
Algyőn? Megmondom. Várom a külföldről 
érkező kedves rokonaimat. Az a régesrégi 
szokásuk, meg is tehetik, hogy az itthoni 
telet, meleg külföldi nyaralóhelyeiken töltik.
- Most jövök rá a virágnyelven mondottak 
azt jelentik, hogy a gólyákat várod. - De biz, 
s milyen nehezen.

A magyarok szent madara mindig is 
népünk közelében élt. Az Ural lábától, 
vándorlásaink minden szakaszában. 
Emberközeli, kedves, szeretni való 
állat. Sorsuk sok közös vonást hord az 
emberével. A rossz idők járása, háborúk, 
tüzek, vészek az ő sorsukat is elrontják, De 
adódjon egy kis életlehetőség, kivirulnak, 
kilombosodnak, betöltik szépséges 
szárnyalásukkal körülöttünk a levegőeget. 
A magyar irodalom ezernyi versben énekli 
meg őket, a próza sem marad adósuk, de a 
tudományos szakirodalom külön gólyászati 
könyvészetet teremtett. Én, szerencsémre, a 
Somogyi könyvtáros Jakab Béla madarászt 
ismerem. Az országos gólyaszámlálás 
hiteles bonyolítójaként nyomtatott írásból

is tudom, hogy a csökkenő gólyaszámok 
megállításában mekkora az ő szerepe. 
Kitalálta villanyoszlop - fészektartó akciót.

Sok gólyatragédia következett abból, 
hogy a magasfeszültségű vezeték fölött 
fészkeltek a madarak, mivel fogytak 
a hagyományos lehetőségeik, sokan 
áramütés áldozataivá lettek.

Az 1974-ben fölkínált fészkelőhelyeknek 
a 17%-át fogadták el a gólyapárok, a 
következő évben már a kétszeresét.
Az ő hiteles kimutatásából is tudjuk, hogy 
az 1974-es gólyaszámlálás évében 4750 
gólyapár költött hazánkban, s április 1- 
től augusztus 20-ig 179 napot töltöttek 
nálunk, s ez alatt 9717 utódot neveltek 
föl. A mondott évben a gólyatársadalom 
50 db pótkocsis kamionnyi békát, halat, 
kígyót, tücsköt, bogarat, miegyebet 
fogyasztott el. Az Algyőn gyűrűzött 
gólyák Fokföldön nyaralnak, falunktól 10 
ezer Km-re. Napi 150-200 kilométeres 
utazással, három hónap alatt teszik meg 
a távot. Éjszaka nem utaznak. Fokföldön 
a férfiak, nők külön táboroznak. Amikor 
mi a karácsonyfa alatt a Mennyből az 
angyalt énekeljük, Dél-afrikában az öreg 
algyői gólyák hazafelé készülődnek. A férfi 
gólyák április elején érkeznek megyszokott 
régi helyükre, mindjárt fészekigazításhoz 
látnak. Ha van betolakodó, kíméletlen, 
olykor halálos végű harcba kezdenek.
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Az asszonyneműek sokszor egy hét 
késedelemmel érkeznek. De akkor aztán, 
amint párba állnak, (vagy a régiek, vagy új 
frigy alapján) van nagy szerelembe menő 
örömködés. Legalább három héten át 
áldoznak a gólya-vénusz szerelmi oltárán. 
Két jellmző epizód az életükből: A tokosodó 
kidgólyák az összkomfortos ellátáshoz 
annyira hozzászoknak, nem akarják 
elhagyni a fészket, várják a készet. Ilyenkor 
a szülők kicsit kikoplaltatva a fiókákat, 
távolabb tőlük a földre eresztik a tápot. 
Na, erre megmozdulnak az ellustulásra 
hajlamosak, nekibátorodva kiröppennek, 
a szülőkkel mennek gólyalegelőkre, 
megtanulni mi a jó étel, s mi a káros. 
Hortobágyon megfigyeltek egy gólyapárt, 
amely kamaszodó gyerekei táplálása 
közben halálos áramütésben elpusztult. 
A szomszédos gólyapár, három kicsinyük 
mellett fölnevelte az árván maradottakat. A 
fiatal gólya 3 éves korában házasságképes. 
Megfigyelések szerint nem tér vissza 
a szülőföldjére. Algyőn gyűrűzötteket 
Lengyelországban, Ukrajnában számláltak 
meg a gólyakutató tudósok. A gólyák tudják, 
hogy a lélekszámúknak megfelelően, 
mekkora élettérre (biotop) van szükségük. 
Ha minden itt született itt fészkelne, a tájék 
nem tudná ellátni őket.

Bölcs ám a természet rendje.
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Hírmondó
Meghívó Bakó Tibor 

Ikonkiállításának megnyitójára
..."A láthatón keresztül 

ismerhetjük meg 
a láthatatlant"

“Ablak a láthatatlan valóságra” címmel
Bakó Tibor Ikonkiállításának megnyitója 2002. április 

10-től 25-ig a Faluház galériájában.

A kiállítást április 10-én 17 órakor
megnyitja: Jószai Sándor ikonfestő képzőművész

A könyvtár nyitva tartása megváltozott!
Március 23-tól június 30-ig szombatonként is várjuk 

Önöket!
- internetezésre
- szövegszerkesztésre
- számítógépes játékokra

Megfelelő számú jelentkező esetén szombatonként 
játékklubot tartunk, ahol társasjátékokat, szerepjátékokat, 

drámajátékokat játszunk.
Hétfőn,kedden, szerdán és pénteken:

9.30 ■ 12 óráig és 13 • 18 óráig.
Csütörtökön pedig:

13 -18  óráig várjuk olvasóinkat. 
Telefonszámunk: 517-170,517-171

Kérjük azokat az olvasóinkat, akiknek lejárt idejű kölcsönzése 
van, keressen fel bennünket!
Szeretnénk elkerülni a tartozások bíróság általi behajtását. 
Köszönjük: Könyvtárosok

Gratulálunk Suti Dórának!
Néhány hónappal ezelőtt a Szabad Föld pályázatot hirdetett 

“A mi falunk, a mi városunk" címmel, melyre Suti Dóra is 
küldött be pályamunkát. A bírálóbizottság külön értékelte 
a közösségi, és külön az egyéni munkákat. Az egyéni 
kategóriában kiváló minősítést kapott.
(A pályázatról többet a Szabad Föld március 8-i számában 
olvashatnak.)

Gyerekszáj
A kiscsoportos Bence apukája meséli, előző este ő készítette 
a vacsorát a gyerekeinek.
Megkérdezte, milyen tojást kérnek?
Mire Bence:

Kinder-tojást!

A nagyokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeknek nem 
szabad szeszes italt inni!
Robi megszólal:

Hát én aztán sohasem iszom!

Bemutatkozó
Egy szegedi klinikán láttam meg a napvilágot immáron 

34. éve 1968. június 5-én. Bakó Tibor a nevem és 
tősgyökeres algyői vagyok. Szüleim is Algyőn élnek, ők itt 
is születtek. Életem párjával, Ibolyával 11 éve élünk boldog 
házasságban, aki a hétköznapok terheit levette vállaltiról, 
hogy a mindennapi munka mellett több időt szentelhessek 
az ikonfestésre. Két gyönyörű gyermekünk van: Bernadett 
(10) és Attila (7).

Az ikonokkal kb. két éve kerültem kapcsolatba egy nagyon 
kedves szomszédasszonyom, Mácsárné Klári által, aki egy 
tízhetes tanfolyamra járt. Megláttam a munkáit, és abban a 
pillanatban eldöntöttem ikonfestő leszek.

Megpróbáltam minden ismeretanyagot összegyűjteni 
és elsajátítani, illetve egy tanítómester keze alá kerülni. 
Tudomásomra jutott, hogy Szegeden a Lechner téren 
működik egy ikonfestő műhely, de akkor éppen tűzzománc 
képek készítésével foglalkoztak.

Tovább kutattam és megleltem amit és akit kerestem: 
Jószai Sándor H.M.Vásárhelyi ikonfestő képzőművész 
Szegeden ikonfestő tanfolyamot indított. Az elsők között 
jelentkeztem és hat hónapon keresztül lestem minden 
szavát és mozdulatát. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók 
elsajátítása eredményeképpen jöhetett létre ez a kiállítás. Az 
itt jelenlévő ikonok a Lechner téri Szent Rozália Kápolnában 
kerültek felszentelésre Szaplonczay Miklós atya által tartott 
Szent Liturgia keretein belül.

Bakó Tibor

Alkotópályázat
Az algyői Faluház pályázatot hirdet algyői lakosok részére:

- Irodalmi alkotások (vers, novella, mese, stb.)
- Kézműves alkotások (fafaragás, vessző, fazekas, gyékény, 
hímzés, stb.)
- Művészeti alkotások (fotó, festészet, grafika, szobrászat) 
kategóriában.

A pályaművek beküldési határideje: április 20.
A benyújtás helye: Faluház 

Egy személy több kategóriában is indulhat, de maximum 
3-3 alkotással. A pályaműveket a FALUNAPON kiállítjuk.

A helyezett irodalmi alkotásokat az Algyői Hírmondóban

5.000 Ft.
2.000 Ft.
1.000 Ft.

I. díj kategóriánként:
II. díj kategóriánként:

III. díj kategóriánként:
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~ - Algyői Hírmondó » A
Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat
Prevenciós programok:
1. Új „Családi napközi” felkészítő tanfolyam indításának

tájékoztatása.
Ideje: 2002. április 08 .16 .00-tól
Helye: Algyö Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti

és Családsegítő Szolgálat (Algyő, Egészségház u. 42.) 
A „családi napközi" felkészítő tanfolyamra jelentkezőket, 

érdeklődőket várunk. Jelentkezni, érdeklődni: Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatnál, vagy telefonon 62/267-866.
Tisztelt algyői polgárok!
2. „Lomtalanítási akció”-t tart Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, az Iskolaszék, valamint 
Napraforgó Nagycsaládosok Egyesülete közösen.

Ruhák, bútorok, játékok, egyéb használati tárgyak gyűjtése. 
Ideje: 2002. április 13.-án 9.00-12.00-ig 

Helye: Edzőterem Algyő
3. Az „Álláskereső klub" Algyő Nagyközség Önkormányzat

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szervezésében 
folytatódik: Ideje: 2002. április 24.-én du 15.00-17.00-ig 

Helye: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Szolgáltatások:

Munkahelyi lehetőségek ismertetése. Munkahelyi címek adása. 
Képzési lehetőségek ismertetése. Foglalkoztatási információk: 
(gyes-, gyed-, részmunkaidős, ál lás változtatás lehetőségek, 

katonai szolgálat).
Tanácsadás:

Önéletrajzírás, tárgyalási technikák. Állásinterjúra felkészítés. 
Pályaválasztáshoz tanácsadás. Egyéni beszélgetések 
álláslehetőségekről.

Radics Edit 
Humán Reform Egyesület

Munkaügyi problémákkal kapcsolatos jogi információk adása.
DrRohony Anikó 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jogásza

APROMUSICA
Zeneiskola márc. 6-án rendezte meg házi versenyét, ahol 

Pataki Andrea - a furulya tagozat 3. osztályos növendéke - 
bronz minősítést szerzett. Lénárt Ivett 1 .osztályos zongorista 
arany minősítést kapott, így tovább jutott a március 13-án 
megrendezett Fiatal Zeneiskolások III. Megyei Versenyére, 
ahol eredményesen szerepelt.

Köszönetemet szeretném kifejezni a Pro Musica Művészeti 
és Zeneiskola nevében a néptánc csoport ruháinak 
megválásáért Farkas Zoltánnénak, Pataki Attilánénak és 
Góri Lászlónénak.

Torma Tiborné 
a csoport vezetője

Tudja e?
hogy találhatja meg gyorsan és biztosan
- pl. hogy hogyan, mivel juthat el Szegedről Brüsszelbe
- milyen újságok vannak, s azok miről írnak
- melyik könyv, melyik könyvtárban található
- milyen érvényben kévő jogyszabályok vannak
- milyen állásajánlatok vannak
- hol tanulhat, hol képezheti tovább magát
- milyen külföldi ösztöndíjak vannak
- milyen üdülési kirándulási lehetőségek között válogathat
- milyen szálláslehetőségek vannak

Tudja e?
hogy utazás nélkül ellátogathat a Louvre-ba, a Rodin 

Múzeumba
- fontos információkat szerezhet országokról,

földrészekről, emberekről

Tudja e?
hogy pillanatok alatt küldhet levelet bárhová, a világ 

bármely pontjára 
hogy cseveghet
hogy tanulhat, távoktatásban vehet részt 
hogy pályázati lehetőségek után kereshet 

Mindezt a Teleházban az Interneten!
Jöjjön, segítünk!

Számítógépes távtanulási lehetőség a könyvtárban. Jöjjön, 
érdeklődjön.

Munkalehetőséget albérletet keresünk!

1 Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
várja azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek a 
jelentkezését, akik munkalehetőséget biztosítanának alkalmi 
jelleggel, illetve 4 órás vagy 8 órás munkaidővel!

2 Kérjük Algyő Község lakosságát, hogy aki albérleti 
lehetőséget tud ajánlani, címét szíveskedjék leadni 
irodánkba!

3 Albérletet, házat vagy házrészt keresünk hosszú távra 
(1-2 évre).
4 Együttműködésüket, segítő szándékukat köszönjük! 

Tisztelettel: Algyő, 2002.március
Ráczné Olasz Edit 

Intézményvezető

Redőny, reluxa, harm onikaajtó , 
szalagfüggöny és napellenző készítés.

(Telefon: 0 6 -3 0 /9 5 3 -0 3 9 5
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Iskolai hírek Farsang
Hagyományos farsangi mulatságunkat február 22-én 

tartottuk az iskolában. A felső tagozatosok együtt, az 
alsósok osztályonként ünnepeltek, itt a jelmezek értékelése 
is osztályonként történt. A zsűrinek komoly gondot jelentett 
a döntés, mert sok, jobbnál jobb, ötletes jelmezbe bújt 
tanulónak tapsolhattunk. Ezúton is köszönjük a szülők 
segítségét! A jelmezek bemutatását vidám játék, tánc 
követte. Hangulatos délutánt töltöttünk együtt. Külön 
köszönjük a DINAMIX segítségét. Ötletes arcfestésükkel sok 
tanulónknak szereztek örömet.
Versmondó verseny
Az "Olvasás éve" programjai keretében versmondó versenyt 

szerveztünk korcsoportonként.
Eredmények:
1-2.oszt. korcsoport felkészítő tanítójuk

I. Rácz Kristóf 1.a Torma Tiborné
II. Molnár Richárd 2.b Tóthné Molnár Ágota
III. Jani Melinda 2.a Szebeni Lászlóné

Különdíjazás:
Győri Zoltán 1.a Torma Tiborné
Bakos Máté 1.c Ráczné Kéri Mária

3-4.oszt. korcsoport:
I. Szilágyi P. Csenge 4.b Kériné Bódi Judit
II. Belovai Vivien 4.a Kiss Ferencné
III. Pap Márton 3.b Kis Nóra

Különdíjazás:
Molnár József 3,a Szabóné Kálmán Mária
Kovács Vivien 3.b Kis Nóra

A kistérségi versenyen - melyet Ásotthalmon rendeztek
- korcsoportonként az I. és II. helyezést elért tanulóink 
képviselték iskolánkat és kiemelkedő sikert arattak.

Rács Kristóf I. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei 
versenyre, Belovai Vivien második helyezett lett.
Minden versenyzőnek és felkészítő tanítójuknak gratulálunk! 
Számítástechnika 

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversen alkalmazói 
kategóriájában a 7-8. osztályosok versenyében döntőbe 
jutott Hegyközi Gergely 8.a osztályos tanuló. A versenyen 
indult még Pádár Attila (7.osztály) és Vidács Nikolett 
(8.osztály). Felkészítő tanáraik: Talla Szilvia, Retkes Zsolt 
Sport
Március 12-én az Algyői Általános Iskola tanulói részt vettek 

a NAP Körzeti Megyei Futóversenyén.
A versenyen 5 fős csapatok indultak négy korcsoportban. A 

gyerekeket egyénileg és csapatversenyben is jutalmazták. 
Aranyérmes csapatok:
Fiú I. korcsoport 

Zsoldos Norbert Molnár Richárd Kiss Bence
Perneki Tamás Révész Máté

Lány IV. korcsoport 
Nagy Andrea Kovács Dóra Kis Orsolya
Rácz Ágnes Kordás Edina

Fiú Ili. korcsoport 
Balogh Norbert Hódi Roland Hegyi Róbert
Kreininger Attila Horváth Mátyás

Egyéni érmesek:
Kiss Bence (1.) I. kcs. Jani Lilla (3.) I. kcs.
Kopasz Máté (1.) II. kcs. Balogh Norbert (1.) III. kcs.
Nagy Andrea (1.) IV. kcs. Noviczki József (1.) IV. kcs.

A III. és IV. korcsoportos győztes csapatok bejutottak a 
március 20-i megyei döntőbe. A tanulók felkészítő tanárai: 
Ficsór Barnabás, Barta Edit, Varga Ágnes.

Budapesten jártunk
Március 19 én mintegy ötvenen elindultunk Budapestre 

megnézni a Tropicariumot és a Millenáris Kiállítást.
A csoport nagy részének a Tropicarium tetszett a 

legjobban. Igaz, hogy kicsit nagyobbnak képzeltük, de ígyis 
sok érdekes állatot láthattunk: például egy kővé meredt 
alligátort, öt egymást kergető cápát, sokféle rovart és 
hüllőt. Nagyon szépek voltak a szivárvány minden színében 
pompázó halak, és a madarak, melyek szabadon repkedtek, 
amikor beléptünk. A legizgalmasabb az volt, amikor a ráját 
simogattuk (sanjos az etetésről lemaradtunk, pedig biztosan 
érdekes lehetett).

A Tropicariumban tett látogatás után szétnéztünk a 
Campona bevásárló központban.
Útban hazafelé, a buszon egy ideig mindnyájan az 
élményeinket meséltük (egymást túlkiabálva), de aztán 
elcsendesedtünk, és a fáradtságtól, az új élmények hatásától 
elszenderedtünk.

Este 9 órára értünk haza. A szüléink már nagyon vártak, ők 
is kíváncsian hallgatták a pesti kirándulás élményeit.

6. osztályosok

Április havi program
Márc. 27- ápr. 2. Tavaszi szünet 

ápr. 4. Ebédfizetés
ápr. 15. 17.00 Összevont szülői értekezlet

_ (5-8.osztály) Téma:drogprevenció 
ápr. 17. Állatkiállítás a napköziben
ápr. 18. 7.30-14.00 Föld Napja program-

Ásotthalom
ápr. 22. FÖLD NAPI FÓRUM - záró program: 

eredményhirdetés 
ápr. 25-ig Harmadik negyedévi értékelés

Helyesbítés
Az előző számban megjelent - az Alapítványi bálra 

tombolatárgyakat és egyéb segítséget felajánlók - 
névsorában tévedésből nem szerepel a 

fra  és a 8.b osztály.
Ezúton kérünk elnézést és köszönjük felajánlásaikat!
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HÁZIORVOS RENDELÉSE

Dr.Bálínd Sándor
Április 02-05
Április 08-12
Április 15-19
Április 22-26
Április 29-30
Május 02-03

Telefonszám: 06-30/260-38-99

7.30 - 12.00
12.30-17.00 
7.30-12.00

12.30-17.00
7.30 - 12.00
7.30 -12.00

+HAZIORVOSI RENDELES+
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: 

D R . T Ó T H  M Á R IA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

a következők szerint rendel:
Április 02-05 7.30 -12.00
Április 08-12 12.30 -17.00
Április 15-19 7.30 -12.00
Április 22-26 12.30-17.00
Április 29-30 7.30 -12.00
Május 02-03 7.30 -12.00
Május 06-10 12.30-17.00

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

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

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

 ̂ Dr. Kovács Ágnes
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

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

8.15-14.15 
12.00-18.00 
9.00 • 14.00

 ̂ Dr. SZÍJÁRTÓ MARTA
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyő, Bartók B. u. 7 6 .1.em. 5 
Kedd, Csütörtök: 16.00 -18.00 -óráig 

Telefon: 06/20/9650-997
Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is!

Fényre kötő fehér tömések.
Porcelán pótlások minden fajtája 

Ultrahangos fogkő-eltávolltás

Eh MOL-utalványt elfogadok.

Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

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

Betegrendelés:
Hétfő 8.00 -tói 12.00
Kedd 8.00 -tói 11.00
Szerda 13.00 -tói 16.00
Csütörtök 8.00 -tói 10.00
Péntek 8.00 -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

12.30 - 17.00 
7.30 - 12.00 
7.30-12.00

12.30 -17.00 
12.30-17.00

(Szeged) terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
Telef0n:42l-021 / 256 mellék 

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u 4 2 ., telefon: 267-234 

^ _______ Kedden 13.00-tél 15.00 óráig ^

B J HÁZIORVOS RENDELÉSE ^
Törökné Dr. Kálmán Antónia

Április 02-05
Április 08-12
Április 22-26
Április 29-30
Május 02-03

Telefonszám: 06-30/249-57-08,62/267-909 
Április15-19-ig Törökné Dr.Kálmán Antónia szabad
ságon van. Betegeit ez idő alatt Dr. Bálind Sándor 

^  látja el.____________________________________ ^

Orvosi ügyelet rendelési időn 
kívül

M E G V Á L T O Z O T T

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

A rendelő címe:
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17 

Telefon: 474-374

Hétköznap 16.00-tól másnap.reggel 7.30 óráig 
Szombat, Vasárnap, Ünnepnap
7.30 -tói másnap reggel 7.30 -ig

2002 ÁPRILIS
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Költészet napi rendezvények:
Április 11.én 13.30 órakor szavalóverseny felső 

tagozatosoknak a költészet napja alkalmából a könyvtárban.
Április 12-én 10.15-kor "Dal a jövőről” címmel Dinnyés 

József daltulajdonos Ratkó József megzenésített verseit 
adja elő.
Helyszín: a Faluház.

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

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

Gyerek kategória (6-14  év)
Felnőtt kategória (15 éves kortó l)

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

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

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

Régi könyvek kiállítása a Tájházban.
Megtekinthető április 30-ig, nyitva tartási időben:
Kedden és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken délután 13-17 óráig

Óvodai in fó
2002. április 12-én 10 órakor bűvész szórakoztatja a 

gyerekeket az oviban.
Térítési díj befizetése: 2002. május 06. hétfő.
Ovibál márc. 09.

Joggal mondhatjuk, hogy hagyományt teremtve újra 
megrendezésre került óvoda alapítványi bála. az óriási 
előkészületet fantasztikus siker koronázta, amelyhez a bál 
támogatói nagymértékben hozzájárultak.
A bálról bővebben a következő számban olvashatnak.

Térítési díj befizetése:
2002. május 6. (hétfő) 7-17 óráig 

óvodai beíratás 2002/2003. NEVELÉSI ÉVRE
2002. április 22. (hétfő)
2002. április 23. (kedd) 8 - 1 7  óráig 

Szükséges okmányok:
Gyermek születési anyakönyvi kivonata 
Óvodaérettségről orvosi igazolás 
Egyik szülő személyi igazolványa 
Gyermek oltási kiskönyve 
Szülők munkaviszonyáról igazolás

Kossuth Emlékév - 2002.
Az Algyői Hírmondó februári számában vetélkedésre 

szólítottuk fel Önöket Kossuth születésének 200. évfordulója 
alkalmából.

A 2. forduló témája: Kossuth és a szabadságharc
Feladat:
1. A magyar forradalmat 1848. febr. 23-án a párizsi felkelés

előzte meg. Ki volt ekkor a francia király?
2. Hogy hívták a Habsburg - birodalom teljhatalmú

kancellárját?
3. Sorolja fel Kossuth hírlapjait!
4. Kossuth 1848. márc. 3-i felirati javaslatában

indítványozta:
- a ........................................... -t,
- a z ...............................................................eltörlését,
- a .................................................................átalakítását,
 - ................................................................ Kinevezését,
- az uralkodó adjon.................... -t örökös tartományainak is.
5. Hol és mikor szentesítette V. Ferdinánd császár-király az

új magyar alkotmányt?
6. Mit kért Kossuth 1848. júl. 11-én az országgyűléstől?
7. Hogyan szóltak Kossuth szavai miután az országgyűlés

egy emberként "megadta" a kérést?
8. Mikor mondta ki az országgyűlés a Habsburg-ház

trónfosztását és az ország függetlenségét?
9. Kik voltak a Batthyány-kormány miniszterei?
10. Állítsa időrendbe az alábbi eseményeket 
sorszámozással!

Schwechati csata
Függetlenségi Nyilatkozat megszületése 
V. Ferdinánd lemondatása 
A forradalom kitörése Bécsben 
Kossuth haderő-megajánlási beszéde 
A Nemzeti dal elszavalása 
A pákozdi csata
A Batthyány-kormány megalakulása

Képviselői fogadóórák
2002. április hónapban 
Április 3. szerda Bakos András 

Bakos József 
Herczeg József 
Mohámé Vida Zsuzsanna 
Beck Gábor 
Beke Tamás 
Dr. Gubacsi Enikő 
Juhász István 

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

Április 10. szerda 

Április 17. szerda 

Április 24. szerda

2002 ÁPRILIS
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Gondolatoka család 

szolgálatához
Teréz anya szavai szerint: "A szeretet otthon kezdődik." 

Az ember azok között élje meg a családi élet erkölcsi 
értékeit, akik között van. Aki saját környezetében jól megéli a 
szeretetet, képes arra is, hogy másokat erre segítsen.
Akörültekintő okosság és a szelíd megalapozottság nagyban 

segít a magunk és mások jó életének irányításában. Jó szem 
előtt tartani a régi mondást: "Egy gramm elővigyázatosság 
többet ér, mint egy mázsa gyógyszer."

Mások szabadságának tiszteletével, az ő szabad, 
jó döntéseik elősegítésével lehet segíteni az önálló 
személyiséggé fejlődést.' Öntudatos és lelkiismeretes 
egyénekből formálódik jó család és jó közösség.

Az anyagiakkal okos és hozzáértő bánás, a munkában a jó 
együtt dolgozás segíti a jól rendezett élet kialakítását.
A munkának és a pihenésnek, az egyéni és a közösségi 
fejlődésnek a jó összhangja, a táplálkozás és a pihenés jó 
rendje mind beletartozik a jó családi és közösségi életbe.

Isten, aki maga a Szeretet, és három személy szeretet- 
közössége, minden családi és közösségi élet alapja 
és kimeríthetetlen táplálója. Isten életébe kapcsolódva 
megvalósul az egyre teljesebbre bontakozó szeretet.

Mihály atya

Főhajtás a zászlónál
Dr. Piri József, Algyő polgármestere ünnepi beszédet 

mondott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
154. évfordulóján az országzászlónál, március 
idusán, nemzeti ünnepünkön. íme a hír. Megtörtént a 
kötelező szertartás, ki lehet pipálni ezt is az előjegyzési 
naplóból.

Ki ám, de nem ennyi volt! Ennél több, emberien 
múltidéző, az akkori bátor fiatalokról, határozottságukról 
szólt. Mit szólt? Zengett, harsogott, könnyeket csikart! 
Az emlékezés mintegy képeket vetített agyam 
filmvásznára.

Láttam a 154 évvel ezelőtti Pilvax belsőjét, a Nemzeti 
Múzeum lépcsőit, az ifjú Petőfit, amint a Nemzeti 
Dalt tanította az összegyűlt tömegnek, Táncsics 
megszabadítását.

Az ünneplők virágok százait helyezték el az 
emlékműnél, miként Széli Ambrus 48-as algyői honvéd 
sírjánál is. Ez az ünnep általunk soha nem tapasztalt 
emlékeket vizionált számunkra.

Legyen béke és szabadság!
Ács S. Sándor

[ Folytatás az 1. oldalról.
- A 47-es számú főút és a Téglás utca kereszteződésének 
körforgalmi csomóponttal történő kiépítése több mint tíz éve 
igényként fogalmazódott meg. Az elmúlt években elvégzett 
munkálatok nem képesek azt a forgalom-biztonságot 
nyújtani, amelyet a körforgalom jelentene, ezért annak 
érdekében, hogy a Közútkezelő Kht. e témában benyújtandó 
pályázata nyerő lehessen, a testület anyagi hozzájárulást 
vállalt. Ez azért is indokolt, mert az útkereszteződés négy 
ágából három állami és egy önkormányzati érdekeltségű.
- Az elhagyott bányagödrök rehabilitációjával kapcsolatos 
előterjesztés nyomán a testület megállapította, hogy 
a Kuktor vonatkozásában pályázaton nyert 1.660 eFt 
összeggel elkészült a tájrendezési terv. A megvalósítása 70 
mFt-ot igényel, melyet központi költségvetés biztosít. 
-Döntött a testület a GYEVIÉP Kht. és az AKTV Kft. közötti 
vállalkozási szerződés szükséges módosításáról.
- A képviselők támogatták a közoktatásban dolgozó 
pedagógusok pályázati számítógép vásárlását.
-Döntött a testület a polgármester 2001. évi munkájának 
elismeréseként egyszeri jutalmazásáról.
- A testület zárt ülésen határozott önkormányzati tulajdonú 
kisüzemi területek vételár megállapításáról.
- Előterjesztést tárgyalt meg a gázközművagyon 
kompenzációja kapcsán tulajdonunkba került értékpapírok 
értékesítésének lehetőségeiről. Az értékpapírtok ellenértéke 
képezi a pályázaton nyert támogatás mellett azönkormányzati 
saját erőt a Fő téren épülő 14 lakásos önkormányzati bérház 
építéséhez. E körben szükségesnek tartja a testület, hogy 
további pénzintézeti ajánlatokat kérjen be.

Dr. Dubec György (jegyző)

Anyakönyvi hírek
Születtek
Síkhegyi Luca 2002 .02 .22 .1980 gr. Szülei: Síkhegyi 
Ottó, Szekeres Mónika* Suti Marcell 2002.03.05. 
3310 gr. Szülei: Suti Sándor, Fridrik Emese* Vágó 
Natalia 2002.03.10. 2500 gr. Szülei: Vágó János, 
Hegedűs Magdolna* Vígh Milán 2002.03.17. 2670 
gr. Szülei: Vígh Ferenc, Bakos Zsuzsanna 
Elhunytak

Gercsó Antal 2002.02.28.
Barta László Sándor 2002.03.05.
Házasságot kötöttek

Vass Ignác és Tóth Julianna 2002.02.23.
Temesvári Zoltán és Lasanc Gabriella 2002.03.16.

J  Szekrénysor világos tölgy 4 részes 4 méteres, ^
Ülőgarnitúra - bordó, fehér levélmintás plüss - 4 db-os,

áron alul eladó.
Érdeklődni: Molnár Balázsné 

______________ Téglás u. 87. Tel.: 268-762
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TUJÁK, FÁK,RÓZSÁK, TERMŐ CITROM, ^  
MANDARIN, NARANCSFA, ÁFONYA, HORTENZIA, 
RHODODENDRON, SÉDRUSOK, TULIPÁNFA, FÁS 

BAZSARÓZSA, FÜGE, KIVI, DATOLYASZILVA,
BAMBUSZ, PAMPAFŰ, SÖVÉNY NÖVÉNYEK, SZIKLAKERTI 

TÖRPEFENYŐK, MAGASTÖRZSŰ ÉS SZOMORÚ 
NÖVÉNYKÜLÖNLEGESSÉGEK, LEANDER, ENCIÁN, 

KEFEVIRÁG, STB...
Szeged, Körtöltés u. 31. Tel.: 62/486-387 
TESCO-tól 100 m Nyitva: Keddtől Péntekig: 12*17 

"B]_____________________ Szombaton: 8-12________ pET

Kutya, macska és 
kisállat eledel 

boltunkat
megnyitottuk a régi helyen, a Búvár és Tégla utca sarkán 

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Tel.: 62/490-804 (Rózsi Katalin)

Áprilisi programok
Április 04.

USA Ohio állam Toledo, Perrysburg város 
delegációjának látogatása, zenekari koncert 
Helyszín:

Általános Iskola (Algyő, Kastélykert u. 59.)
(bővebb információ: Iván Zsuzsanna 

Általános Iskola igazgatója, tel.: 267-284) 
Április 06.

Roma nemzetiségi est a Dinamix szervezésében 
Helyszín: Faluház, 18 óra 
Április 10.

Költészet Napja - Irodalmi Kávéház 
Előadó: dr.Bíró Zoltán irodalomtörténész 
Helyszín: Faluház, 18 óra 30 perc

Bakó Tibor ikonkiállításának megnyitója 
Helyszín: Faluház galéria, 17 óra 
Április 11.

Költészeti napi szavalóverseny általános 
iskolásoknak
Helyszín: Könyvtár, 13 óra 30 perc 
Április 12.

„Dal a jövőről" -  Dinnyés József megzenésített 
Ratkó József verseket ad elő 

Helyszín: Faluház, 10 óra 15 perc 
Április 13.

Nyugdíjas Klubok Találkozója 
Vendégek: Röszke, Mórahalom, Dorozsma 
Helyszín: Faluház 
Április 18.

A környezetvédelmi hónap zárása -  fórum , vetélkedő 
Helyszín:

Általános Iskola (Algyő, Kastélykert u. 59.) 
(bővebb információ: Iván Zsuzsanna Általános 
# Iskola igazgatója, tel.: 267-284)
Április 19.

Részképességben sérült gyerekekkel foglalkozó 
tanárok, szakemberek konferenciája a Homokháti 
Iskolaszövetség és a dél-alföldi régi környező 
általános iskolái számára 
Helyszín: Faluház 

(bővebb információ: Iván Zsuzsanna Általános 
Iskola igazgatója, tel.: 267-284)

Április 26-28.
ALGYŐI FALUNAPOK 

Bővebb felvilágosítással készséggel állunk 
rendelkezésére:

Molnárné Vida Zsuzsanna a Faluház igazgatója, 
tel.: 517-173 

Ambrus Katalin művelődés szervező, 
tel.: 517-172; vagy 30/853-2846
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Kirándulás
Erdélybe

Május 17-től 20-ig.
(4  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.

(10.000-Ft előleg befizetésével)

^  K I A D Ó
Algyőn belterületi föld művelésre kiadó.

Érd.: 06/309 033 999. telefonon
V_______________________________________________
J  Szeretné a fenyő természetes

illatát otthonába varázsolni?
NATURFA FENYŐBÚTOR-MINTATEREM: 

-gardróbszekrények,
•előszobaszekrények,
•étkezők, tálalók, székek,
-hálószoba-és nappaliszekrények.

Egyedi elképzeléseit megvalósítjuk a legszebb 
minőségben, közvetlen gyártói áron.

Szeged, Dankó Pista u. 23.
Tel.: 62/407-644
Nyitva tartás: H-P: 9.00-12.00, 13.00-17.00

^  Szó: 9.00-13.00 r
_ j Fehér, rántani való cstke

előjegyeztethető. Kb. 1 ,2 -1 ,4  kg 
Szállítás május 6-án. 280 ,- Ft/db. 

Érd.: Algyő, Kosárfonó u. 9. 
Tel.: 0 6 -30 /4 6 33 7 3 2

H e l y r e i g a z í t á s
A hírmondó márciusi számának 12. oldalán tévesen jelent 

meg dr. Botka László fizetett választási hirdetése. 
Helyesen: A kép alatti aláírás: 
dr. Botka László Algyő országgyűlési képviselőjelöltje. 

Az érintettektől elnézést kérünk.

 ̂Berkó Autóvillamosság Autószerviz^
Személy-és kisteherautók javítása 

Injektoros autók szervizelése -Vizsgára felkészítés -Vizsgáztatás 
-Motorfék és egyéb javítások -Vezérműszíjak és vízpumpák cseréje 
-Anyagbeszerzés CASTROL-ESSO olaj érlékesílése.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 

h  Rádiótelefon:20/9258-386
■*1_____________________________________________ P

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 ^

Nagyfán Műanyagipari cég 
fizikai munkakörbe munkatársat keres 

Férfi/nő Érd: 0620/9287-743 r
Algyői Kézilabda Egyesület

Újra nyertek az algyői lányok. Hagyományosan nehéz mérkőzést 
vívtak az algyőiek. Békés megyében minden megszerzett pont 
nagy fegyvertény! Most is fogcsikorgatva sikerült kiharcolni ezt az 
eredményt. Leginkább a védelemnek köszönhető ez a győzelem, 
amely hatvan percig kitűnően állt a lábán. Leginkább a kapusunkat 
kell kiemelni, Pigniczki Júditot, aki végig szenzációsan védett. 
Ezzel a győzelemmel megmaradt az esély, hogy minél előkelőbb 
eredményt érjenek el a lányok.

13:18(5:9) 
Nézőszám: 100 fő

Női kézilabda mérkőzések 
14. forduló: Békés-Algyő KE 
Helye: Békés Sportcsarnok 
Játékvezetők: Horváth, Jártass 
Algyő kezdőcsapata: PIGNICZKI-Homai 1, Arany 1, NAGY 3, 
SOLYOM 3, BÚKOR 1, FARKAS Zs. 3.
Cserék: Scholtz, Frank 3, Tóth 2, Károlyi, Nyilasi, Szabó H. 1, 
Horváth.
Edző: Dankó Ervin
Női ifjúsági: Békés-Algyő KE 11-30 
Arany 6, Farkas Zs.5, Tóth Á .4, Horváth 4.
Edző: Dankó Ervin

Algyői Hírmondó , az önkormányza t lapja
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, 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
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