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M érlegen az önállóság (1 .) 
A vagyon: a fejlődés kulcsa

Majdnem minden területet visszakapott, illetve 
visszaszerzett Algyő, amit akkor veszített el, mikor az ősi 
települést Szegedhez csatolták. A Szegedtől való leválás 
javította a község életképességét.

Algyő törzsvagyona jelentős mértékben gyarapodott -- 
jelentette ki dr. Piri József, a község polgármestere, mikor 
arra kértük értékelje az önállósodás értelmét. A vagyon 
érzelmi jelentőséggel is bir: az algyőiség tudatát erősíti. De 
közben a vagyon feltétele a település fejlődésének is. 
Szegedhez tartozva Algyőnek nem lehetett önálló fejlesztési 
koncepciója. Az itteni településrészi önkormányzat hatásköre 
szűk volt: az akkor még létező lakóterületi alapból legfeljebb 
az újság, néhány civil szervezet és rendezvény támogatására 
futotta. Ezzel szemben Algyő önállóvá válása adott esélyt 
arra, hogy a szuverén önkormányzati testület számára a 
törvény adta, illetve az önként vállalt feladatok mentén, a 
saját bevételek megnyíltával önállóan gazdálkodva saját 
programot készíthessen a település fejlesztésére. Ez részben 
az alapföladatot ellátó intézmények működési föltételeinek 
megteremtését és javítását, részben beruházásokat jelentett. 
Ehhez föl kellett mérni a település vagyonát.

Az egykori Algyö területeinek nagy részét az önállóvá lett 
községnek visszaadta Szeged városa. Ugyanakkor a barakk 
tábor mintegy 18 hektáros területe a Mól Rt., a repülőtér 
és létesítményei a Démász Rt., a híd melletti mintegy 5-6 
hektáros terület az államkincstár tulajdonába került.

Ezek közül a Mól Rt. megszerzése biztosíthatta a 
tervezett építési telek alakítást, a megfelelő lakókörnyezet 
kialakítását, azaz új főtérrel az egyfőutcás faluszerkezet 
megváltoztatását. A mintegy 60 millió forintért megvásárolt

területen mint tulajdon megszerzésével lehetővé vált mintegy 
40 építési telek kialakítása, melyet darabonként körülbelül 
másfél millió forintos vételáron értékesítettek, s azokon már 
meg is indult az építkezés. E telekalakítással -- annak 
költségeit is beszámítva -- megtérült a vásárlás jelentette 
befektetés. Különösen, ha hozzátesszük, hogy a kisüzemi 
területeket az önkormányzat még ezután értékesíti. Arról 
nem is beszélve, hogy itt jött létre a sportközpont, két 
futball-pályával, illetve egy testépítő szalonnal és büfével, 
melyet bérbeadással hasznosítanak. Továbbá: így olyan, 
közművel ellátott területhez jutottak, ahol felépülhet a már 
megtervezett, de sajnos pályázati támogatást még nem nyert 
tornacsarnok és az új 16 tantermes iskola.

A Démász Rt.-től 50 millió forintért vásárolták meg 
az egykori repülőteret és hangárt, ahol kialakították az 
Algyői szabadidőközpontot, ami szállót, konferencia termet, 
konyhát, ebédlőt és a hozzá tartozó területen horgász tanyát 
jelent. Ez az ingatlan alkalmas sokféle hasznosításra, így 
például lakodalmakra, a nemzetközi partner kapcsolatokra 
épülő nyári diáktáborokra. Tavaly pályázaton mintegy 12 
millió 600 ezer forintért vásárolták vissza a híd melletti, Kistó 
vendéglőt és a hozzá tartozó területet, ahol a szabadidő 
központ horgász célú turisztikai hasznosítását ösztönözik. 
Ezzel jelentősen javultak Algyő amúgy szegényes turisztikai 
adottságai.

Tehát Algyő visszaszerezte korábbi területeit -- kivéve a 
gyepmesteri telep körüli részt, mely a törvény erejénél fogva 
visszajárt volna. Ha Szegeddel nem sikerül megegyezni, 
Algyő önkormányzata a bírósághoz fordul -- igaza 
érvényesítéséért.

(Folytatjuk)



2 Algyői Hírm ondó
Hagyományaink

Dajkamesének tetszik ma már, 
ha a hajdani jeges árról, a tavaszi 
és a zöldárról beszélünk. Hozzá 
kell tennünk, hogy csak az 1970. 
évi, Csongrád megyében is kellő 
riadalmat és félelmet okozó tiszai 
árveszély óta beszélhetünk múlt 
időben. Addig minden év elején 
jöttek az áradások. Egymást érték. 
Azokban az időkben - körülbelül 
az 1960-as évek végéig - az 
ármentesítő társulat gondoskodott a 
fűzfák nyakalásáról, a nyárfák és a , 
kőrisfák szakszerű visszavágásáról 
és a sumarak kiirtása mellett 
a dögfák gyökerestől - való 
kivágásáról. Ezt a téli munkát a 
gátőrök szervezték és ellenőrizték. 
Szelvényekre osztották azt, az 
erdőrészt, amelyet a társulat rájuk 
bízott. Általában két-három ember 
tartozott egy erdővágó bandába. 
Minden második szelvény fáit 
nyakalták (a fa koronájánál baltával 
vágták le a kar-, comb-, sőt 
olykor derékvastagságú ágakat. A 
szomszéd szelvény fáinak ágai 
fogtak föl az olvadás idején érkező 
hatalmas jégtáblákat a jégzajlást, 
így védték a gátat a jég ártása 
ellen, hiszen főleg kanyarulatoknál 
a feltornyosodott jégtáblák komoly 
árveszélyt jelenthettek volna. 
Ráadásul "" az éles jégtáblák 
valósággal bele metszettek a gát 
oldalába, s a helyére/melléje 
beszivárgó víz hamar átmosta a 
gátat, miközben a másik oldalon 
buzgár keletkezhetett. Nyakalandó 
szelvényváltásra általában öt 
évente került sor, így állandóan 
voltak gát védő szelvények. A jeges 
ár idejére az erdővágók a gát 
tetejére hordták .az űrméterekbe 
rakott botfákat (vastagabb ágakat), 
melléjük pedig a rőzsekévéket. A 
fának és a rőzsének bizonyos 
hányada a társulaté maradt,

Zöld ár és fűzfafütyürű
amelyeket be kellett fuvarozniuk a 
gátőr udvarába, igaz, a rozsét kint 
hagyták, mivel azt a bangéton rakták 
kazalba. Ezeket a kévéket akkor 
használták amikor gátmagasítást 
vagy nyúlgátat építettek. A bangét 
a gát támasztó, alacsonyabb 
toldaléka, a nyúlgát a gáttól 
független, ideiglenes építmény. 
Utóbbit akkor emelték, amikor 
valamely értéket - házat, állatok

- már csak az menthette
meg.

Az áradások mellett a belvíz is 
nagy károkat képes okozni.
Ám amíg az árveszélyek ellen gátak 
emélésével lehetséges a 
védekezés, addig a belvíz 
alattomosabb és főként laposabb 
területeken szinte korlátlanul terjed, 
mely helyeken az épületeket 
veszélyezteti.

A tavaszi ár és a zöldár akkor 
szokott összeérni időben, amikor 
nagyon csapadékos az ősz és a tél. 
A lassú, vagy gyorsabb vízlevonulást 
föltétien képes segíteni, ha a 
folyómeder tiszta, vagyis alkalmas 
időben - nem a megáradt folyókat!
- kotorják. Erre az utóbbi 
évtizedekben kevesen gondolnak.
A jeges ár valamikor megihlette 
a szólás'* kitalálására hajlamos 
elődöket. Tápén ismerték, hogy 
"Csuka teröm a nádon, alma mög 
a fűzfákon.” Ez azt jelenti, hogy a 
jeges ár letörte az ártér nádszálait, 
melyekre nem egyszer 
felnyársalódtak a halak, az almák 
pedig megakadtak a fűzfa 
koronáiban.

Az áradások meg-megdézsmálták 
az erdővágókat: akik nem hordták 
a gátra a fát és a rozsét, azokét 
a hirtelen érkező ár elviszi, .és oly 
gyorsan elsodorja, hogy már nem 
lelik meg.

Népdalaink között is találunk nem
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egyet, amelyek az árról szólnak. 
Egy ilyet őriznek Tápén is:

“Révészök, révészök, jó szívű 
révészök, vigyetök által a Tiszán, túl 
a Tiszán, túl a Tiszán .

Nem lőhet angyalom, nem lőhet 
galambom, a Tiszának nagy az árja, 
a hajónkat elsodorja.

Van egy zsák aranyom, mög 
egy szép leányom, azt is néktök 
odaadom, csak íögyek a túlsó 
parton.

Nem lőhet angyalom, nem lőhet 
galambom, a Tiszának nagy az árja, 
a hajónkat letaszíjja.”

Ez a szép dal felelgetős, s 
szinte látjuk a könyörgő anyát és a 
tanácstalan révészt, amint nézik a 
megáradt Tiszát és tehetetlenek.

Ez idén - legalább is eddig - 
még nem fenyegetett bennünket a 
“szolid szőkeség” árja. A fűzfákon 
már madárnyelv hosszúságúak a 
levelek, indulóban a barkák, s lelki 
füleimmel már hallom, amint a 
madárhangokra felelgetnek a fűzfa 
sípok, algyői nevükön fűzfafütyürűk, 
s ezek a tavaszi dallamok már a 
kiteljesedett tavaszt jelzik - tavaszi 
jeges és zöldár veszélye nélkül.

Amíg a madárdal és a fűzfa 
síp koncertjét idézgetem, fölsejlik 
előttem az 1970. évi gyevi árveszély, 
amikor a gát menti házakat 
bontották, később a megmaradt 
falakra nádat raktak és ott forgatták 
a Rózsa Sándor film tűzvész 
részletét.

Zöldár, szól a cím első része. 
Fiataljaink már aligha hallják a 
tavaszi árnak e nevét, de abban 
reménykedem, hogy fűzfa sípot ők 
is csinálnak, hiszen egyik Tisza 
menti ősi hangszerünkről van szó, 
amelyből (is) alakult ki a pikula.

Ifj. Lele József



A lg yő i H írm o ndó  
Rendezvénysorozat

Hagyományainkhoz híven ebben 
a tanévben is megrendeztük a Víz 
Világnapjától a Föld Napjáig tartó 
rendezvénysorozatunkat, melynek 
során tanulóink új ismereteket 
szerezhettek élővilágunkról, a minket 
körülvevő környezetről, környezetünkkel 
kapcsolatos problémákról.

Ez alkalommal a hulladékgyűjtésnek, 
szelektálásnak illetve újra 
felhasználásának témája került a 
középpontba, természetesen azonban 
más érdekességekkel is találkozhattak 
a gyerekek különböző feladatok, 
előadások, vetélkedők formájában.

A rendezvénysorozat megnyitására 
március 21-én került sor, ahol a 
gyerekek megkapták az előzetes 
feladatokat, melyek az idei központi 
témánk köré csoportosultak. Az alsó 
tagozat számára a nyitó program a 
Víz Világnapján a Vadasparkban 
rendezett városi vetélkedő volt, ahol 
a 4.b osztály "Hópárduc" csapata első 
helyen végzett.

Az idén a következő programokon 
vehettek részt tanulóink: "Mesél a 
tanító néni. . ." program keretében 
minden osztályfőnök hetente egy - 
a környezetvédelemmel kapcsolatos - 
ismeretterjesztő szöveget olvasott fel 
tanítványainak.
Vízvizsgálattal egybekötött tanulmányi

a Víz Világnapjától
sétát tettünk a Tisza-parton, érdekes 
előadásokat hallgathattunk a halakról, 
Magyarország kutyafajtáiról, a
denevérekről és az állatok 
hadtörténetben betöltött szerepéről,
továbbá a szelektiv hulladékgyűjtés 
lehetőségeiről. Ezúton szeretnénk
köszönetét mondani a Kiss Ferenc 
Csongrád Megyei Természetvédelmi 
Egyesület (CSEMETE)
szakembereinek, előadóinak a
programokban nyújtott segítség ükért. 
Túráztunk Atkán, ellátogattunk a 
Füvészkertbe, és voltunk a 
Tropicariumban. Felderítettük és
lefényképeztük községünk illegális
hulladéklerakó helyeit. Játszóházban 
lehetőségünk volt díszüvegfestésre, 
videózásra, alkalmunk nyílt táncolni, 
Activityt játszani. A rendezvénysorozat 
záróprogramjára Ásotthalmon került sor, 
ahol játékos vetélkedőn, az 
"Akadályversenyen" mozgásos, 
ügyességi és gondolkodtató feladatok 
várták a tanulókat.

Amerikai vendégek az Algyői 
Általános Iskolában

Április 4-én az USA Ohio Államában 
levő Perrysburg városból vendégek
érkeztek iskolánkba. A delegáció tagjai 
között voltak iskolaigazgatók, tanárok, 
diákok és szülők. Az ünnepélyes

a Főid Napjáig
fogadást a Zöld Iskolában szerveztük 
meg. Az általános iskola bemutatót 
az alsós és napközis gyerekek zenés, 
táncos műsora követte. Maradandó 
élményt jelentett a kézműves szakkör 
friss mézeskalács kóstolója és az új 
udvari aszfaltjátékok kipróbálása. 
Tanulóink saját készítésű ajándékokkal, 
rajzokkal köszöntek el látogatóinktól.

A Polgármesteri Hivatalban dr. Piri 
József polgármester úr köszöntötte az 
amerikai csoportot és beszélt a 
településről.

A nap fénypontja a nagysikerű esti 
koncert volt, ahol bemutatkoztak a 
perrysburgi előadók. Az iskolaigazgató 
és a polgármester úr köszöntője után 
iskolánk néptáncosai szerepeltek és 
az 5. a osztályosok egy angol nyelvű 
jelenetet adtak elő. Az iskola felkérésére 
a szegedi Fricsay Ferenc Városi 
Fúvószenekar is fellépésével 
köszöntötte az amerikai vendégeket. 
Ezúton szeretnénk ismét köszönetét 
mondani azoknak a lelkes nézőknek, 
akik jelenlétükkel megtisztelték az iskola 
rendkívüli esti programját.
Április 5-én az egyik perrysburgi tanárnő 

a nyolcadikos diákjainkkal töltött néhány 
órát. A gyerekek rengeteget kérdeztek az 
ottani diákéletről, szokásokról, tanítási 
rendről.
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Húsvéti Vásár Budapesten
A Diákvállalkozások Húsvéti Vásáron hat tanulónk - Elekes 

Klaudia 5.b, Godó Zita 6.a, Tóth László 7.b, Bús Melinda 
7.b, Kordás Edina 7.b, Makán Éva 8.a - elnyerte a LEGJOBB 
ELADÓ CÍM-et. Az Algyői Általános Iskola alsós, felsős (4H JAM), 
napközis tanulói és tanárai a szülők bevonásával ötletes, egyedi 
termékekkel készültek Budapestre, a Lurdy Házban megrendezett 
országos bemutatóra és vásárra. 15 csapat - köztük általános és 
középiskoiások - vett részt az egy napos rendezvényen (2002. 
Márc. 23.)és ilyen versenyzők mellett is sikerült elhoznunk az 
egyik dijat. A zsűri értékelte a termékeket, az eladók ötletességét, 
a marketing munkát, a logot. Munkánkra több okból büszkék 
iehetünk. Ilyen sokféle és esztétikus termék egyik standon sem 
volt. Uj kézműves technikáink felkeltették mind a vásárlók, mind 
a versenyzőtársak érdeklődését. A  tanulókat Hegyi Gabriella és 
Szivacski Angéla tanárnő kisérte.

Köszönettel
Hálás köszönettel tartozom mindazoknak, akik megtiszteltek 

azzal, hogy jelenlétükkel emelték az ikonkiállítás megnyitójának 
fényét, továbbá köszönet jár mindazoknak, akik megtekintették a 
kiállítást, és véleményüket a vendégkönyvbe bejegyezték. Továbbá 
megköszönöm a Faluház vezetőjének és minden dolgozójának - 
külön kihangsúlyoznám Beck Gábor nevét -, odaadó segítségét 
ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöhetett. Végül, de nem utolsó sorban 
köszönöm feleségemnek Ibolyának és gyermekeimnek Berninek 
és Attinak önzetlenségüket, türelmüket és biztató szavaikat.

Krisztának és Melindának üzenem, hogy a szigorú kánoni 
szabályzat (melynek maradéktalan betartásával dolgozhatnak csak 
az ikonfestők) kizárólag barna színű szemet engedélyez Jézus 
arcának festésekor.

Bakó Tibor

MÁJUS



A gátbiztos . . .  ...munkahely, otthon, 
paradicsom...

Egy páva hozott össze hajdan az algyői gátőrrel. Régen 
volt, nem mostanság történt.

Még a múlt század hetvenes éveinek elején, mikor is a 
nejem szólt esténként: Gyere a kertbe, mert valami nagy, 
madárszerű állat bóklászik kint.

Sokadik unszolására megnéztem, s láss csodát: gyönyörű 
pávát láttam. Nem tagadom, féltem tőle, mert nagy volt, s ki 
tudja a szándékát...

Bátortalanul megfogtam és visszacipeltem a jószágot 
a gazdájához, Mátó Pista bátyámhoz, az akkori algyői 
gátőrhöz.
Most új őr vigyázza a gátat. Ki ő? - kérdeztem az embereket. 

Hát a Zoli, tudod a Zoli - válaszolták. Persze nem tudtam, 
Ismerjük hát meg együtt az olvasóval!

Varga Zoltán otthonában, egyszersmind munkahelyén 
fogadott.
- Hogyan lett a gát vigyázója?
- Pályázatot Írtak ki, amit megnyertem. Ilyen egyszerű...
- Pályáztak mások is. Mivel volt Ön több?
- Fene tudja! Azzal talán, hogy korábban mezőőr voltam, Így 
ismertem a vidéket, de segítettem kaszálni az elődömnek is.
- Emlékszem, a múltban a gátbiztosi posztot úgy emlegették, 
hogy azt betölteni csak protekcióval lehetett. Rangja volt 
annak. Ma is van?
- Igen, szerencsére. A mi munkánk kapocs az ATIVIZIG, 
a természet, az imádott Tisza között. Természetesen nem 
azért kell őrködni, hogy el ne lopják a töltést, hanem azért, 
hogy azt ne furkálják össze a vakondokok, mezei rágcsálók. 
A gátnak mindig épnek kell lennie, hiszen nagy úr a víz. A 
töltést rendszeresen kaszálni kell, amitől nem csupán szép a 
rézsű, hanem tisztán látható az esetleges sérülés.
Varga Zoltán 1976-ban született, tősgyökeres algyői. Négy 
éve házasodott, s a neje szüleinél éltek korábban párjával, 
Pető Melindával és a két éves Szilárd kisfiával. A kölyöknek 
igazi paradicsom a nyugodt vidék.
- Varga úr! Valóban nyugodt a vidék?
- Az! Nem adnám semmiért.
- Kissé kiesik a községtől ez a tanya. Nem félnek mondjuk 
éjjelente?
- Nincs mitől. A feleségem talán tart egy kicsit, de majd 
megszokja. Egyébként ő is vízügyi alkalmazott.
- Milyen hosszú szakaszt felügyel?
- 3700 métert, Vesszőstől a hídig. Naponta adunk jelentést 
a vízállásról, a lehullott csapadékról, télen a jégről.
- Nekem oázis ez a kis birodalom. Tart állatokat, hiszen ez 
gátőrszokás.
- Egyelőre csak egy kutyusunk van, de tervezzük az 
állattartást. 2001. decemberében költöztünk. A szűk 5 hónap 
rövid idő. Ön is tudja, az Isten sem egy nap alatt teremtette 
a világot..,
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A Ig yő i H ír  m ondó  
Egy tabló margójára

Mindig öröm számunka, ha olyan jeles évfordulóról 
adhatunk számot, mint egy közelgő osztálytalálkozó.

2002. június 8-án az 50 évvel ezelőtt végzett - az országban 
szétszéledt - diáktársait kutatta fel Herke István, és várja 
Őket újra az algyői iskolába.

A régi osztálynaplót lapozgatjuk együtt, sok ismerős név, 
olyanok, akik már fiatalon messze kerültek a falutól és 
néhányan, akik már nem jöhetnek el a találkozóra, de azért 
nincs senki, aki nem fogadta volna örömmel a meghívást.
1952-53-ban végzett osztályról van szó, a hetedik osztályban 

még 51-en voltak, a nyolcadikat már csak 21 fő végezte el. 
Oka: néhányan túlkorosak voltak, munkát kellett vállalniuk, 
vagy a rossz tanulmányi eredményeik miatt maradtak ki.

Szinte az első koedukált osztály volt Algyőn: 18 lány és 12 
fiú.

Jó néhányan továbbtanultak, középiskolát végeztek, 
szakmunkás-bizonyitványt szereztek, főiskolai, egyetemi 
diplomát ketten mondhatnak magukénak.

Kik voltak a tanáraitok? Faggatom a szervező nyugdíjas 
testnevelő tanárt.
- Öt, volt tanárunkat sikerült megtalálni. Csánk Elemérné ma 
Szegeden él, történelmet tanított. Csongrád Veronika (Újvári 
Józsefné) számtan-mértant tanított, Hódmezővásárhelyen él. 
Farkas Éva (Varga Józsefné) magyar nyelvet tanított, Pécsett 
él. Czirok Magdolna (Várhelyi Flóriánné) ének, magyar nyelv, 
énekkar, Szegeden él. Újvári József testnevelés, úttörő 
csapatvezető volt, Hódmezővásárhelyen él.

Tanáraink voltak még: Bakos Mihály igazgató, Maár István 
igazgató helyettes, Érik Zoltán (biológia), Streitman Lászlóné 
osztályfőnök, Tóth Ilona (testnevelés), id. Lakos Pál (orosz 
nyelv).

Megint csak a napló kerül elő, nézzük a neveket, 
számolgatjuk, kik nem élnek már, kik hova költöztek.

Az 51 főből 10 fiú és 4 lány már nem él. A végzett tanulók 
közül jelenleg 22 fő Algyőn él, 7 fő Szegeden, a többi az 
ország minden részében.

Fél évszázaddal ezelőtt, tizenévesen indulva a világnak. 
Tervek, vágyak, fogadkozások kora...

Mi valósult meg mindabból, amit ifjonti szív és lélek 
elhatározott?

Kívánjuk, hogy a június 8-i 50 éves osztálytalálkozón 
erre is derüljön fény a minél nagyobb létszámban jelenlévő 
osztálytársak beszélgetése során, mindez jó hangulatban, a 
kellemes emlékek felidézésével történjék.

m á ju s  i " y í M



A lg yő i H írm o ndó  
Falunapok

Az idei rendezvénysorozatot dr. Piri 
József polgármester nyitotta meg a 
Faluházban. Körünkben volt dr. Botka 
László országgyűlési képviselő, Simicz 
József, Deszk polgármestere és Tóth Béla 
író. Új algyői vonatkozású könyvet is 
átadtak az ünnepségen, melyen részt vett 
a szerző, Kovács Antal nyugalmazott algyői 
tanár.

Ezúttal is ir ki pályázatot a Faluház 
irodalmi, képzőművészeti és kézműves 
kategóriákban. A pályamunkákból készült 
kiállítást Dr. Dubecz György jegyző 
méltatta.

A végeredményt Molnárné Vida 
Zsuzsanna ismertette. Irodalmi mű 
mindössze 3 érkezett, igy ebben a 
kategóriában nem adtak ki díjakat, a

másik kettőben viszont szép számmal volt 
induló.

A képzőművészek között 
Süli Z. Zita 3 ., Pataki László 2 ., Bakó

Tibor pedig 1. lett.
A kézművesek sorrendje:

3. Fodor Jánosné, 2. Herke István, 1. 
Oláh Ernő.

Különdijat kapott Molnár Balázsné.
Következett a "Szülőfalum, Algyő" című 

könyv bemutatója. A kiadvány - melyet a 
polgármester kiválónak értékelt - borítóját 
Süli András Algyői állomás című képe 
díszíti. Az író-tanár beszélt művéről:

- Különös története van ennek a kéziratnak, 
hiszen még 1948-ban írtam és bár a 
zsűri elfogadta, 54 évig feküdt íróasztalom 
mélyén. A könyv az önkormányzat 
támogatásával, a Faluház gondozásában 
jelent meg.

Kovács tanár úrról hadd említsem meg, 
hogy Budapesten végzett a pedagógiai 
főiskolán matematika-fizika szakon, ahol 
tanárának tudhatta Öveges professzort is.

Szombaton is akadt program bőven. A 
népzene kedvelőit a deszki Bánát zenekar 
szórakoztatta, üdítő perceket szerzett a 
játékos vetélkedő, és a szórakoztató műsor 
a színházteremben. Ismét siker volt a 
halléfőző verseny, melyet a Faluvédő
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Egyesület színeiben induló Herceg József 
nyert meg. Második az óvoda, harmadik a 
nyugdíjasok csapata lett.

Vasárnap az óvodásoké és az iskolásoké 
volt a színpad, őket követte a karatésok 
látványos bemutatója.

Nagy sikert aratott az örökifjú Kemény 
Henrik bábműsora a legendás Vitéz László 
főszereplésével. Színpadra lépett a 
Hagyományőrző együttes,
operettslágereket adott elő a Parlandó 
kórus, megismerhettünk két nagyszerű 
gitárost és új oldaláról mutatkozott be az 
Algyői Citerazenekar.

Este a két sztárvendég, Délhúsa Gjon 
és Krisz Rudi teltház előtt tett pontot a 
háromnapos rendezvény végére, amely - 
eltekintve a szombati mostohább időjárástól
- azt hiszem mindannyiunknak örömünkre 
szolgált.

Ács S. Sándor

t

Színház és egy kis repülés (1931.)

irodaíomtortenet
Antoine de Saint-Exupéry:

A kis herceg
Saint-Exupéry Lyonban szüle

teti, grófi családban. Hivatásos 
pilóta lett, a polgári repülés egyik 
úttörője.

Nem hagyott terjedelmes 
irodalmi életművet az utókorra. 
Mondhatnánk, hogy kalandos 
élete folytán nem is lett volna 
rá több ideje, hiszen 1944-ben 
gépét Korzika felett lelőtték a 
németek. Élt 44 évet. Viszont, 
amit ránk hagyott, azok egytől- 
egyig remekművek.

Adéli futárgép (1929.) Éjszakai

A harci pilóta (1941.) magyarra 
még nincs lefordítva.

1943-ban irta a “ Kis herceg" 
-et, azt a gyönyörű, filozofikus 
mesét, melyet leginkább az éltre 
már érett nézők érthetnek 
igazán, de természetesen 
minden korosztály talál e 
remekműben valami csemegét.

Egy megkapó, allegorikus 
történetről van szó, valahol a 
képzelet és a valóság határán.

Színházunk merész vállal
kozásba fogott. Május 26-án 
délután 17 órakor bemutatjuk e 
csodálatos mesét.

Színháztörténeti eseményről 
van szó: a "Móra Ferenc"

Népszínházban játssza először 
egy kisherceg korú fiú a 
szerepet. Ezidáig kistermetű 
színésznők alakították akár csak 
Nyilas Misit, Móricz darabjában.

Hosszú pályafutásom során 
soha nem jutott volna eszembe 
elővenni ezt a remekművet 
(újraolvasáson kívül), ha Algyön 
nem fedezek fel ökölvívóim 
között egy igazi kisherceget, 
Révész Máté személyében. 
Aztán a "Rózsát “ alakító 
Budaházi Bea, akit az iskola 
karácsonyi műsorában láttam 
meg. Fantasztikus gyerekek!
A felnőtt főszerepet, a pilótát, 

akivel e csodálatos kaland 
megesik, a nagyszerű Cseszkó

Misi alakítja. A többi kisebb- 
nagyobb szerepeket Bakó 
Ferenc, Horváth Henrik, Kátó 
Sándor, Kiss Róbert, Mihály 
Helga és Tóth Anikó játsszák.

A darab rendezője Osztás 
Anett, akit a Jóisten rendkívüli 
lelki érzékenységgel áldott meg 
és óriási, gyermekek iránti 
türelemmel.
Bízom benne, hogy vakmerőnek 
tűnő vállalkozásunk sikeres 
lesz.
Természetesen benne van a 
hibalehetőség is. Tessenek 
belegondolni: a főszerepeket két 
8-9 éves gyerek játssza.

2002
Kátó S ándor
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^  *56 V ’_______ ,< - '_________ ,y ^ ________^  HÁZIORVOS RENDELÉSE t
Dr. Bállnd Sándor

Május 6-10 12.30 -17  óra
Május 13-17 7.30 -12  óra
Május 21 -24 12.30 -17  óra
Május 27 -31 7.30 -12  óra
Június 3 - 7 12.30 -17  óra

d-| Telefonszám: 06-30/260-38-99_____ fa

^  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: 267-202 ^

+HÁZIORVOSIRENDELÉS+ t
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt:

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

Május 02-03 7.30 - 11.30
Május 06-10 12.30 -16.30
Május 13-17 7.30-11.30
Május 20-24 12.30 - 16.30
Május 27-31 7.30-11.30
Június 04-07 12.30 - 16.30

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 
^ jgazoló okmányokat._________________________ |-ET

Anyakönyvi hírek 
Születtek:
Március: Suti Alexandra 3040gr sz. 03. 11. szülők: 
Vajna Edit, Suti Zsolt; Gyurcsik Andrea 3120gr sz. 03. 
10. szülők: Kispeti Zsuzsanna, Gyurcsik Endre; Major Ernő 
2880gr sz. 03. 26. szülők: Salka Helga, Major Ernő;
Április: Molnár Judit 351 Ogr sz: 04.18. szülők: Flórián 
Éva, Molnár Gábor;
Házasságkötés:
Temesvári Zoltán, Lasanc Gabriella: 03. 16.; Bakos Zoltán 
Ferenc, Kálmán Eszter Zita: 04. 08.; Szabó Dezső Ferenc, 
Oláh Julianna Katalin: 04.16.

Haláleset:
Pál Mihály: 2002.04.14.

A lg yő i H írm o n d ó  
bJ 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 12.00
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

(Szeged) terhes-diagnosztika: 
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
Telefon:42l-02l / 256 mellék 

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

^ _______ Kedden 13.00-tói 15.00 óráig ^
HÁZIORVOS RENDELÉSE t

Törökné Dr. Kálmán Antónia
Május 06-10 07.30 - 12 óra
Május 13-17 12.30 - 17 óra
Május 21-24 07.30 - 12 óra
Május 27-31 12.30 -17  óra
Június 07-07 07.30 - 12 óra

ám: 06-30/249-57-08,62/267-909 ^

^  Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA ^
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyő, Bartók B. u. 76 .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 fa jtá ja  
Ultrahangos fogkő-eltávolltás

MOL-utalványt elfogadok. ^
/  UROLÓGIAI 'i

Szűrővizsgálatot tartunk az Egészségházban 
2002. május 14-én 13. OO-órától 

rendel: Dr. Oroszi Tamás szakorvos
\ _____________________________________________ /
Orvosi ügyelet rendelési időn kívül

ORSZÁGOS M EN TŐSZOLGÁLAT 
K Ö Z PO N TI ORVOSI Ü G Y E L E T E  

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

T elefon : 474-374 
H étköznap 16.00 tói m ásnap reggel 7.30 óráig 

Szom bat, V asárnap, Ü nnepnap 
7.30 -tó i m ásnap reggel 7.30 -ig

mailto:drtothma@axelero.hu
http://web.axelaro.hu/drtothma
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Egy algyői leány olim piai 
bajnokokkal versenyez

Fekete Erzsébet 18 éves atléta. 11 éves 
Kora óta versenyszerűen sportol és nem is 
akármilyen eredményekkel büszkélkedhet. 
Az Algyői Általános Iskolából indult, majd 
szegedi atléta lett, aki először kisebb- 
nagyobb versenyeken indult, majd oraszágos 
illetve világversenyeket nyert.
- Hogyan Is kezdődött?
- Algyőre jártam általános iskolába, s mivel 
mindig is szerettem sportolni, az atlétikai 
csapatban is benne voltam. Ötödikes 
koromban elmentünk az iskolával egy városi 
atlétikai versenyre. Mindenkinek két 
versenyszámban kellett indulnia, s mivel 
nekem rövidtávfutásban jó eredményeim 
voltak, ez a szám adott volt. Ekkor ajánlotta 
a testnevelő tanárom, hogy mi lenne, ha 
megpróbálkoznék a medicinlabda hajítással. 
Megfogadtam a tanácsát, amit nem bántam 
meg, mert megnyertem a versenyt, sőt 
felfigyelt rám egy szegedi edző, Kéri Ferenc, 
aki a . SZVSE-ben tartott edzéseket. 
Felajánlotta, hogyha van kedvem járjak le 
hozzájuk atlétizálni, immár versenyszerűen. 
Elfogadtam az ajánlatát.
- Mennyiben változott meg az életed?
- Annyiban, hogy itt már minden nap két órát 
edzettem. Ez annyit jelentett, hogy iskola 
után felültem a buszra, elmentem edzésre 
ami az egész délutánomat kitöltötte. Estefelé 
értem haza, és a tanulás még csak ezután 
következett. Ez Így megy a mai napig.
- Nem megy-e a tanulás rovására a sport?
- Ezt sokan nem tudják elképzelni, hogyan

lehet a sportot és a tanulást egyforma 
intenzitással végezni. Az én tapasztalatom 
az, hogy sokkal könnyebben tanultam és 
tanulok ma is, ha előtte egy jót edzettem. 
Persze sokszor van olyan nap, amikor semmi 
kedvem edzeni, ilyenkor jön a tépelődés 
"most menjek, vagy ne m enjek"; és általában 
megyek, mert hát ugye egy jó társaságból 
még egy napra sem érdemes kimaradni.
- Mesélj egy kicsit a sportágadról!
- Először rövidtávfutással próbálkoztam, 
ami nem is ment rosszul. Majd az edzőm 
azt monta, jó dobóatléta lenne belőlem és 
kezembe nyomott egy súlygolyót. Nekem 
sem volt ellenemre a dolog, s így elkezdtem 
súlyt lökni. Majd jöttek az eredmények. 
1997-ben Görögországban a korosztályos 
világbajnokságon 4. lettem, és rá egy évre 
Spanyolországban ezüstérmet szereztem. 
1999-ben új edzőhöz kerültem, mert úgy 
éreztem, ő hatékonyabban dolgozik, és így 
többet ki tudok hozni magamból. Ennek 
a váltásnak meg is lett az eredménye. 
Sorozatban nyertem a megyei és országos 
versenyeket. Ő ajánlotta, hogy próbálkozzak 
meg a kalapácsvetéssel is. Elkezdtük tanulni 
az alapoktól, mivel ez teljesen másfajta 
dobótechnikát igényel. Már ebben a számban 
indultam el 2000-ben a Magyar 
Köztársaság Atlétikai Világnapján, ahol 
első helyezést értem el és aranyérmet 
akaszthattak a nyakamba, ami ma is 
gyűjteményem legszebb darabja.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen 
eredményeket érjen el? Tehát, mik az 
erényeid illetve, ha vannak, a hátrányaid?
- Adobóatlétáknak nagyon robbané-konynak 
kell lenniük ahhoz, hogy minél távolabbra

lökjenek, hajítsanak. Azt szokták mondani, 
hogy gyorsabbnak kell lenni még egy 
sprintfutónál is. Ez annyit jelent, hogy rövid 
idő alatt kell felgyorsulni a lehető legnagyobb 
sebességre. Mivel tőlem nem állt távol a 
futás, ez a része a dolognak nem okozott 
akkora gondot. Ezenkívül fizikálisán is jók 
a képességeim, azaz úgy érzem erőben 
sincs hiány. A hátrányom talán az, hogy 
elég alacsony vagyok,157 cm. Minden 
versenyen én vagyok a legkisebb, ezért már 
kaptam gúnyos megjegyzéseket. Persze 
csak a versenyek elején. Ezenkívül még a 
technikámon is van mit csiszolni.
- Térjünk rá most már a számokra. Milyen 
teljesítményekkel lehet világversenyeket 
nyerni?

Az egyéni csúcsom 4 kg súlygolyóval 
11,50 m. Kalapácsvetésben 41,05 m, amit 
2001-ben a jugoszláviai nemzetközi 
bajnokságon értem el, s ezzel az egyéni 
csúccsal meg is nyertem. Arról még nem is 
beszéltem, hogy már diszkoszvetésben is 
indulok, amiben 32,90 méterrel ugyanezen 
a versenyen a 2. helyet szereztem meg.

Milyen versenyekre készülsz 
mostanában?

Az első, az idénynyitó verseny 
Békéscsabán lesz április végén, most erre 
készülök. A legnagyobb idei versenyem 
a budapesti Országos Bajnokság lesz, 
júniusban. Ezen a versenyen, mint mindig, 
az ország összes ismert atlétája is rajthoz 
áll. Számomra nagyon jó érzés, hogy 
beszélgethetek pl. a kalapácsvető olimpiai 
bajnok Kiss Balázzsal, vagy a világbajnok 
Gécsek Tiborral. Ez olyan, mint egy nagy 
család, Jó érzés hozzájuk tartozni.

Molnár Adél

ÖKÖLVÍVÁS
2002. április 4-7. között rendezték meg az utánpótlás 

Válogatott Országos Bajnokságát, ifjúsági korcsoportban. A 
versenyeknek Esztergom városa adott otthont.

Mindazok a versenyzők, akik elődöntőbe kerültek 
(mindenképpen érmesek), automatikusan válogatott
kerettagok lettek.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség ezekre a fiatalokra 
számít a továbbiakban. Nemzetközi versenyeken, Európa- 
bajnokságon, Világ-bajnokságon - sőt egyesek számára a 
2004-es Athéni Olimpián - való részvétel is lehetséges.

Az Algyő SK két versenyzője verekedte be magát a magyar 
válogatott keretbe: 57 kg-ban Fekete Sándor 75 kg-ban 
Balogh Attila.

Attila április 12-15. között újabb győzelmet ért ei a 
Szolnokon lebonyolított Országos Bajnokságon. Ő már 
biztos résztvevője az augusztusban megrendezendő Európa- 
bajnokságnak, melyre Lvov (régen Lemberg) - Ukrajnában - 
kerül sor.
Köszönjük Nekik a lelkiismeretes, vér-veritékes munkát (még 

Húsvétkorsem kímélték magukat), amelynek eredményeként 
dobogóra állhattak és hallgathatták meghatódottan 
himnuszunkat.

Kátó Sándor
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Késve, de nem 
feledve!

Késve, de nem feledve emlékezünk vissza 
most február 18-ára, az óvoda Farsangi 
Mulatságára. Ebben az évben a Faluház 
adott otthont ennek a rendezvénynek, 
mindnyájunk megelégedésére. Csodálatos 
jelmezek, fergeteges hangulat, és jól 
szervezettség jellemezte a mulatság minden 
percét.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
résztvevőnek, az óvoda dolgozóinak, a 
Szülői Szervezet tagjainak, a szülőknek 
lelkes segítségüket, a gyerekeknek pedig, 
hogy a jókedvük együtt járt a fegyelmezett 
jó viselkedésükkel.

Kovácsné Bacsa Erika
OVI-BAL

Március 9-én, joggal mondhatjuk, hogy 
hagyományt teremtve, újra megrendezésre 
került az óvoda Alapítványi Bála.

Az óriási előkészületet fantasztikus siker 
koronázta.

A műsort az Algyői Általános Iskola 
vendégszerepléseként nyitótánccal kezdtük. 
A Bécsi keringőt 4 pár táncolta: Kutasi

8
Emese, Lévai József; Herczeg Ágnes, Tóth 
László; Makán Éva, Pataki Attila; Vidács 
Orsolya, Nagy Némedi Nándor. Ezúton is 
köszönjük a gyerekeknek és Barta Edit 
tanárnőnek, aki a táncot betanította.

Ezután egy kissé elérzékenyülve 
gondoltunk a Tanitók és Tanítványaik 
kapcsolatáról Balu dalával (Dzsungel 
könyve), majd következtek az óvodás 
gyermekek müsorszámai.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 
rendezvény sikeres lebonyolításában:
A BáltámogatókAlgyö Nagyközség önkormányzata, 

A-Föváll Kft Juhász Sándor, Algyői Általános Iskola, 
Algyői Faluház és Szabadidőközpont, Balázs Zsolt, 
Dóczi Szilvesztemé, Goboker Kft, Polip Kft Benárik 
Ádám, Eichhorn-Hisz Ipari Kft, Mini Pékség Kft Tihanyi 
Ernő, Szalmáné Simon Éva, Szegedi Mozgókép 
Kft Minlplex, Szivárvány Óvoda, Testszervlz Papné 
Szabó Tünde, Tóth Gáborné, Travel Trió Zenekar, 
Vidács László Önkormányzati Képviselő, Szűcs BT. 
Komáromi Miklós, Tólhné Búza Angéla, Kovács 
Istvánná, Bús Beáta, Varga Sándorné. Köszönjük 
mindazon gyermekek szüleinek, akik a műsorhoz a 
jelmezeket biztosították.
Tombolatárgyakat adományoztak: Ági Vegyesbolt, 

Alkony 2000 BT, Almárium ajándékbolt, Áron Katalin, 
Bai Istvánná, Bakos Antalné, Bakosné Lele Anikó, 
Beck Gábor, Benyák Istvánná, Bibor József, Boldizsár 
Attiláné, Boldizsár Gáborné, Borbély Károly, Borzáné

Fekete Ibolya, Bús Ferenc, Czine Attila, Czine Lajos, 
Czine Lajosné, Csányi Anikó, Dr. Bolka László, 
Danó Katalin, Faház Söröző Czirok Sándor, Gercsó 
Györgyné, Gercsó Tibor, Gomba Csoport, Gonda 
Andrásné, Gonda Jánosné, Gyevi Üzletház, Hevesiné 
Sebők Andrea, Icu Virágüzlet, Iván Zsuzsanna, Jani 
Zoltánná, Jaksa Zoltánná, Juhász Sándorné, Kalocsai 
Mihály, Karsai Lászlóné, Kecskeméti Zoltánná, 
Kenderfonó Nyugdljasklub, Kis Istvánná, Kacsa 
Csoport, Kissné Kiss Zsuzsanna, Kopaszné Demeter 
Irén, Kovács Ferencné, Kovács Istvánná, Kovács 
Sándor, Kovácsné Bacsa Erika, Kovácsné Budai Éva, 
Krizsán Jánosné. Makra Mihályné, Mesterházy Zoltán, 
Miklós Péterné, Oláhné Bakos Boglárka, Ozsváth 
Lászlóné, Pál Sándorné Ajándékbolt, Papné Kertész 
Mónika, Papné Szabó Tünde, Pillangó Csoport, Piri 
Gáborné, Platán Söröző Tóth István, Rozgonyi János, 
Solymosiné Fehér Szilvia, Somosiné Szél Szilvia, 
Süli Erzsébet, Süliné Biacsi Erika, Szalai Hetényi 
Imréné, Szászi Gyuláné Virágüzlet, Szegedi Mozgókép 
Kft, Szűcs Lászlóné, Szükiné Benke Márta, Tanács 
Ildikó, Tariné Krizsán Anikó, Terhes Mihályné, Tóth 
Gáborné, Tóthné Búza Angéla, Törpike Csoport, Varga 
Sándorné, Vidács Tiborné, Vörös Szilvia.
A Bál vendéglátásához hozzájárultak: Bakosné. 
Benke Márta, Boldizsár Attiláné, Borzáné Fekete Ibolya, 
Gomba Csoport, Jani Zoltánná, Kardos Anita, Karsai 
Lászlóné, Kecskeméti Zoltánná, Kissné Boldizsár 
Anikó, Kissné Kiss Zsuzsanna, Kovács Istvánná, Oláh 
Ernőné, Papné Kertész Mónika, Papné Szabó Tünde, 
Temkó Pál, Tóth Gáborné, Törpike Csoport, Varga 
Sándorné, Vidács Tiborné.

Algyői Hírm ondó

Iskolai hírek
Március 20-án megyei versmondó versenyen Rácz 

Kristóf 1.a oszt. tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítette: 
Torma Tiborné
-Ápr. 16-án rendeztük az alsó tagozatban a matematika 

háziversenyt, ahol évfolyamonként versenyeztek a tanulók. 
Eredmények:

1. oszt. felkészítő tanár (Ördöghné Pungor Erzsébet)
1. Szücs László 1 .b 2. Jani Attila 1. b 3. Gábor Zsuzsanna 1. b

2. oszt. felkészítő tanár ( Szebeni Lászlóné)
1. Kiss Bence 2,a 2. Sebők Ágnes 2.a 3. Kovács Kitti 2.a

3. oszt. felkészítő tanár ( Kis Nóra)
1. Székács Krisztina 3.b 2. Török András 3 . b 3. Pap Márton 3,b

4. oszt. felkészítő tanár (Kériné Bódi Judit, Kiss Ferencné) 
1. Kotogán Beatrix 4.b 2. Kovács Anett 4.b 3, Bakos Nikolett 4.b

- Április 17-én Közlekedésre nevelés címmel megyei 
vetélkedőn vett részt Kiss Bence 2.a osztályos tanuló. 
Felkészítette: Szebeni Lászlóné
- Városi Kazinczy versenyen első helyezést ért el Pap 
Márton 3,b oszt. Ápr. 19-én a megyei versenyen képviseli 
iskolánkat. (Felkészítette: Kis Nóra)
- A Víz Világnapján, a Vadasparkban rendezett városi 
vetélkedőn az iskola "Hópárduc'' csapata (4,b) 1. helyezést 
értei.
- A felújított kézilabdapályán pályaavató mérkőzést tar

tottunk: a Tápéi Általános iskola 5-6., és 7-8. osztályos 
focistáit láttuk vendégül. Eredmények: 5-6. oszt.:Algyő-Tápé: 
10:1, 7-8. oszt.: Algyő-Tápé 1:2
Állatkiállítás a napköziben
Iskolánk hagyományainak megfelelően Állatkiállításra került 

sor április 17-én a napközis nevelők szervezésében. A 
gyerekek nagy örömmel hozták kedvenceiket (kutyákat, 
macskákat, nyulakat, csibéket, tengerimalacokat, hörcsö
göket, papagájokat, pintyeket, valamint volt még liba, kakas, 
madárpók, teknős), amiket a zsűri előtt felvonultattak. A 
zsűrinek rendkívül nehéz dolga volt, hiszen látható volt itt 
15 éves teknős, 24 éves liba. A zsűri értékelését a kutyák 
ugatása, a liba gágogása festette alá. A büszke gazdik 
nagy örömmel vitték kedvenceiknek az iskola által gondosan 
összeválogatott, egyénre szabott jutalmakat (érme, eleség).

Az állatseregletet csak a közelgő vihar tudta szétoszlatni. 
Májusi program
Május 1. Munka ünnepe - tanítási szünet
Május 6. 7.00-17.00 ebédbefizetés

6-10. Erdei iskola Bugacon 5.a
6-10. Szülői értekezlet anyák napjával egybekötve
8 . Alsó tagozatos kistérségi helyesírási vetélkedő Rúzsán 

10. 9.oo-tól Madarak és Fák Napja - kistérségi
vetélkedő a Zöld Iskolában 

13-17. Erdei iskola Bugacon 5.b
13-17. Nyílt napok az alsó tagozatban, leendő elsősök fogadása 
20. Pünkösd - tanítási szünet
26. Gyermeknap
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A könyvtár nyitva tartása megváltozott!
Március 23-ától június 30-ig szombatonként is várjuk 

Önöket
o internetezésre 
o szövegszerkesztésre
o 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, keressenek fel bennünket! 

Szeretnénk elkerülni a tartozások bíróság általi behajtását.
Köszönjük: Könyvtárosok

Számítógépes távtanulási lehetőség a könyvtárban. Jöjjön, 
érdeklődjön.
Ünnepi könyvhét a könyvtárban:

Június 5-én 11 órakor Békés Pál író beszélget 5. 
osztályosokkal a könyvtárban.
Június 13-án 18 órai kezdettel "Magyar sorskérdés” címmel 

Kilyén Ilka marosvásárhelyi színművésznő irodalmi előadása 
a Faluházban.

Közeledik "A hely, ahol élek" című pályázat beadási 
határideje!

Kedves Olvasóink!
Ha valaki figyelmét elkerülte volna az előző két számunkban 
közzétett pályázati felhívásunk, ismételten szeretnénk 
közzétenni azt:

A fenti címmel pályázatot hirdetünk gyerekek, illetve 
felnőttek részére. Kérjük írjátok (írják) le:
- Mit jelent számotokra algyőinek lenni?
- Igaz történetek, mesék Algyöről, az algyői életről
- Beszélgetés öregekkel, jelentős algyői személyekkel 
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)
A pályamüveket a Könyvtárban vagy a Tájházban kell leadni 
május 31-ig.

A résztvevők könyvjutalomban részesülnek, valamint a 
legjobb munkák megjelennek a már készülőben lévő algyői 
évkönyvben, mely terveink szerint október 1-jén jelenik 
meg.

Simon Miklós festőművész kiállítása nyílik 
2002. május 14-én 17 órakor 

a Faluház Galériájában.
Magyarországon, Szeged-Tápén él és dolgozik. 

Műhelyében tűzzománc magániskolát és nyári művésztelepet 
működtet.
A Szegedi Szépmíves Céh alapító tagja.
A Szabad Képző-és Iparművészek Szövetségének tagja.

"A világ határozott síkokkal való körülhatárolása mindvégig 
tudatos szándéka marad. Rendteremtő akarat sütött 
ki a geometrikus kontúrok közül előlobbanó mély tüzű 
színekből is, az “Udvarban" és az “Új híd” című képein, 
melyekkel nemzetközi sikert aratott egy párizsi kiállításon. 
Képein eggyémarkoló, summázó szerkesztésmód gondolati 
elmélyültséggel, különös hangulatú, az ikonfestészet áhítatát 
idéző átszellemültséggel ötvöződik. “

(Dér Endre: Párbeszéd a művészetről, Művészet, 1967.)

Óvodai info
Kézműves foglalkozásra várjuk az érdeklődő szülőket, 
gyermekeket (gyöngyfűzésre)
2002. május 3-án du. 16 órától.

Az óvodában 
édesanyákat: 
május 9-én délelőtt

nyílt nap keretében köszöntjük az

május 10-én délelőtt

Gomba csoportban 
Törpike csoportban 
Pillangó csoportban 
Süni csoportban

Anyák napi ünnepség az óvodában:
Kacsa csoportban május 9-én 15,30 órakor
Katica csoportban május 10-én 15,30 órakor
Margaréta csoportban május 10-én 16 órakor

Szeretettel meghívjuk a kedves szülőket május 14-én, kedden
15,30 órakor az angol csoport nyelvi játékok bemutatására.

- “Kihívás napján” május 22-én sportnapot tartunk az 
óvodában és a sportcentrumban. Akik kedvet éreznek egy 
kis mozgásra, csatlakozhatnak.
- Gyermeknapi rendezvény gazdag programjára május 
26-án vasárnap a Szabadidő Központban a szülőkkei együtt 
várjuk a gyermekeket.
- Május utolsó hetében szülői értekezletet tartunk az 
óvodában. Csoportonkénti időpontokról a hirdetőtáblán 
tájékozódhatnak.

- Óvodai étkezési térítési díj befizetése:
2002. június 4. kedd 7 -17  óráig.
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Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat tájékoztatója

Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
minden héten csütörtökön: 14.00-17.00-ig 

Ingyenes jogi tanácsadás:
^minden héten szerdán: 14.30-17.00-ig 
Ügyfélfogadás: Algyön 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 15 .00-17.00-ig az 59-es 
számú lakásban.

Adományok átvétele és kiadása az Edzőteremnél (Algyő, 
Kastélykert u, régi gyógyszertár):
Szerdán: 13. 00-15. 00-ig 
Pénteken: 9. 00-11. 00-ig
Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes 
Prevenciós programok: „Álláskereső klub"
Ideje: 2002.május 29-én 15.00 - 17.00 - ig 
Helye: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Algyő, Egészségház u. 42.
Szolgáltatások:
Munkahelyi lehetőségek ismertetése. Munkahelyi címek adása. 
Képzési lehetőségek ismertetése. Foglalkoztatási információk: 
(gyes-, gyed-, részmunkaidős, állásváltoztatás 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 
‘‘Családi napközi" felkészítő tanfolyam.

Ideje:2002. máius 03.
Helye: Algyő Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti és 
Családsegítő
A "családi napközi" felkészítő tanfolyamra jelentkezőket, 
érdeklődőket várunk. Jelentkezni, érdeklődni: Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatnál, vagy telefonon 62/267-866 
'‘Ruhabörzét "-t tart Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat.
Ruhák, bútorok, játékok, egyéb használati tárgyak.
Ideje: 2002, május 23.-án 14.00-18.00-ig Helye: Edzőterem Algyő

Családi gyermeknap 2002. Helye: Szabadidőközpont Algyő 
Ideje: 2002.május 26.-án (vasárnap)de 9.00-tól kezdődik 
Minden érdeklődőt szertettel várunk.
Munkalehetőséget, albérletet keresünk!
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!

Kérjük Algyő Község lakosságát, hogy aki albérleti lehetőséget 
tud ajánlani, címét szíveskedjék leadni irodánkba!
Albérletet, házat vagy házrészt keresünk hosszú távra (1-2 évre). 

Együttműködésüket, segítő szándékukat köszönjük!

10 Algyői Hírm ondó
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VÁSÁROK A FALUHAZBAN
Május 2. használt ruha
3. ruha, cipő, aprócikk
7. műanyag
8. ruha, cipő
9. ruha, cipő
14. műanyag
15. ruha, cipő
16. ruha, műszaki cikk
17. méteráru
21. műanyag
22. ruha, cipő
23. katonai ruha
24. használt ruh;
28. műanyag
29. ruha
Június 4, műanyag
5. ruha, cipő
6.

/
műanyag

. . .

FALUHAZ MÁJUSI PROGRAMJAI
Május 14 17.00 Simon Miklós festőművész kiállítása a 

Galériában
22. 13.00 Inkubátor Alapítvány műszer-átadása
25. SZOMSZÉDOLÓ GALA a Szabadidőközpontban
26. 17.00 Gyermeknap: Antoin de Saint Exupery:

A kis herceg c. művének bemutatója a 
Faluház Színháztermében 

Állandó programok a Faluházban (klubok, szakkörök, 
fogadóórák)
Hétfő: Falugazdász: 08.00-12.00

Karate: 16.30
Fitness: 18.00

Kedd: Hagyományőrzők: 17.00
Citerazenekar: 17.00
Parlando kórus: 16.00

Szerda: Sakk: 17.00
Társastánc: 17.00

Csütörtök: Gyermek néptánc: 14.30
Karate: 17.00
Nyugdíjas klub: 17.00
Citerazenekar: 17.00
Fitness: 18.00

K ettőm  re lu xa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-30/9530-395  _____________

/  Egyéves tojótyúkok és választási \
malacok eladók: |

550,-Ft/db, 12. OOO, - Ft/db. |
Simon János, Algyő, Pestiu. 33. Tel:267-041 j)
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Templomi csönd 

Tőkés László a Faluházban
A legnemesebb dolog őrzőjével, a testben lakozó lélek 

vigyázójával, az emberi jóság lelkipásztorával - az egyik 
legnagyobbal - hozott össze jósorsom. Tőkét kovácsolok 
minden szavából, gondolatából, tetteiből. Meggyőződésem, 
akik hallgatták szavait, mind hasonlóan tesznek, Nem tehet 
senki másként, hiszen világos, emberhez szóló beszéde 
erre kényszerit valamennyiünket. Erre köteleznek hős 
cselekedetei, azon ember jósága, aki életét tette fel a 
szabadság oltárára 1989-ben Temesváron.

Ki ő? Ki az, ki a lelkek vigyázója, a barátság, a segítés 
szószólója? Ö Tőkés László a királyhágó-melléki református 
egyházkerület püspöke.

A papi palástjától megfosztott embert a hite, a lelkiismerete, 
az emberséget mélyen tisztelő személyisége a temesvári 
vérfürdő után püspökké rukkoltatta elő. Algyőn járt április 
havának 18-ik napján.

Előbb templomunkat kereste fel, ahol találkozott dr. Kardos 
Mihály gyevi plébánossal. Tőkés László rövid látogatása alatt 
imádkozott vendéglátójával, majd a Faluházba ment.

“Az egyházak lehetőségéi a polgári társadalomban" cimmel 
tartott előadást. Papírokkal kezében szólt az ottlévőkhöz, 
de egyszer sem nézett jegyzeteibe. Minek is, hiszen 
mondandóját hite diktálta. Érvelt, hogy a tisztelendői szolgálat 
mellett békésen megfér a politizálás. Beszédét, ami felért 
egy misével templomi csöndben hallgattuk, majd kérdeztem 
öt:
- Püspök úr! Önt kiutasították 1989-ben Temesvárról.
- Téved. Engem és feleségemet egyszerűen elhurcoltak.
- Máté fiát korábban kimenekítették a városból. Miként 
sikerült kijátszani a Securitatét?
- Bátor rokonok siettek a segítségünkre.
- Hová cipelték önöket?
- Egy falu lett az otthonunk. Régi történet, elmúlt. A lényeg, 
hogy győzött a jó a gonosz felett.

A romániai forradalom történéseit dokumentáló “A vég’1 
cimű Oltványi Ottó- Oltványi Tamás által írott műbe, a Tőkés 
Lászlóról szóló fejezetet kértem dedikálni. Odakanyarította 
nevét, ám amikor szerettem volna, hogy írja oda "püspök", 
csak ennyit mondott: Azt nem, hiszen a könyv 1990-ben 
jelent meg s akkor még nem voltam püspök.

Kedves, végtelenül szerény embert ismertem meg Tőkés 
Lászlóban, olyat, aki emberségből ad mintát.

Ács S. Sándor

X  Albérleti lakást keresünk hosszabb 
! időre 3 fiatal külföldi varrónőnek
! Eichhorn Ipari Kft.

Algyő, Téglás u. 132.
! Tel.: 267-045
\  Tel.: 267-233

Nyugdíjas Klubok Találkozója
Április 13 -án szombaton nyugdíjas találkozót rendeztünk 

mintegy 150 fő részvételével. Meghívott vendégeink voltak 
a röszkei, a mórahalmi és a kiskundorozsmai klub tagjai. 
Tiszteletükre az algyői óvodások szép táncokat mutattak 
be, melyet tapssal díjaztak a vendégek. Itt szeretném 
megköszönni az óvónőknek a gyerekek felkészítésében 
végzett munkáját. Az ovisok szereplése után Gágyorné 
Évi, Szilágyiné Marika és Kátó Sándor szavalt; Ők szintén 
nagy tetszést arattak, köszönjük a közreműködésüket. Ebéd 
után néhány algyői klubtag boszorkánytáncot járt, mellyel 
megalapozták vidám, táncos összejövetelünk hangulatát. 
Nagyon jó zenekar húzta a talpalávalót, így a vidám hangulat 
estig sem hagyott álább. Remélem sikerült öregbítenünk a 
környező települések nyugdíjasaival meglévő jó viszonyunkat 
és még sokszor fogunk hasonlóan vidám rendezvények 
keretében együtt szórakozni. Köszönöm a szervezésben és a 
lebonyolításban részt vevő klubtagok munkáját és a rengeteg 
tombolaajándékot. Külön szeretném megköszönni a Horizont 
étterem vezetőinek Makó Lászlónak és Bitó Árpádnak a 
tombolatárgyakhoz nyújtott támogatásukat, valamint Vámos 
Zoltán cukrászmester adományát.

Özv. Maszlag Józsefné (Nyugdíjas Klub vezető)

^  ALMARIUM
Ajándék és papírkereskedés I

a Bartók Béla utcai COOP ABC-ben |
Kínálatunk: ]

Kerámia és fazekas termékek, kerti virágtartók, kaspók, seiyem-ésj 
favirágok, zöldségtároló - savanyító edények.

Májusi ajánlatunkból 
Kültéri virágedények: kézi korongozású muskátlis cserepek, fali virág
tartók, kaktusztálak, cserép csirke itatók többféle méretben. írószer, 
képeslap, ievélpapír, boríték, bélyeg, csomagoló papír, tasakok, sza
lagok, füzetek, kerámia teás-kávés csészék, készletek, vázák, kaspók, 
perselyek, szines üvegek, selyem virágok, illó olajok, füstölők, plüss 
játékok, stelázsi papír, rajzszeg, kerpp papír, foto albumok, mappák, bér
lettok, fénymásoló papír, fonott kosarak és egyéb apró ajándéktárgyak. 
Nyitvatartási

Hétfőtől - péntekig: 08.30*12.00 14.00-18.00
""N Szombaton: 08.30-11.30

E l v e s z e t t
Április 26-án, pénteken elkóborolt a sövény u. 3-ból egy 
kéthónapos szürkésfekete színű, kajlafülű, drappos lábú 

németjuhász keverék kutya. Reggel a Nautilus környékén, 
a buszmegállóban látták. Kérem, aki megtalálta, 

befogadta, értesítsen a 
268-628, vagy a 20/493-4030 telefonon. 

Szívességét megköszönöm, költségét megtérítem.
.y
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Újra megnyílt

A kutya-, macska- kisállat eledel bolt a régi 
helyen, a Búvár utca - Téglás utca sarkán.

Kapható: protein, csirkeláb, és fej-, darálék, szalámik, 
valamint száraztápok, konzervek, madaraknak magok, 

halaknak heti menü.
Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

1 Telefon: 490-804; 30/229-7217 r

Matemat ika ,  Fizika
Korrepetálás, felvételi előkészítés középiskolásoknak, 
vizsgára, ZH-ra felkészítés főiskolások, egyetemisták 

részére matematikából (pl. analízis, algebra, 
valószínüségszámítás) Algyőn.

Telefon: 30/472-3741,62/268-751

Angol társalgás, 
korrepetálás,

nyelvvizsgára felkészítés Algyőn.
^  Telefon: 30 /472 -3741 ,62 /268-751  ^

__i A z ékszerbolt májusi ajánlatai
-ballagásra arany-, ezüst ékszerek és órák árából 

-5%
-egyedi aranyékszer - készítés 

-javítás, vésés, kőfoglalás rövid határidőre 
-törtarany felvásárlás 
-órában elemcsere 

-fájdalommentes füllyukasztás 
-gyógyító ásványokból készült szerencsefák, kulcstartók, 

marokkövek, medálok, kaphatók 
Gyevi Üzletház

Nyitva tartás:
Hétfő - Szerda - Péntek: 10.00 - 12.00 és 14.00 -17.00 
Kedd: 13.00-16.00

Csütörtök: 13,00-17.00

T ö b b e t  o l c s ó b b a n !
Megnyitottam "100 Ft-os üzletemet a Sövény u.
14-ben, ahol üres gázpalackját is kicserélheti!

A kínálatból:
100-as papírzsebkendő 75,-
Öblítő konc. 260,-
Felmosó vödör 280,-
Folyékony súroló 150,-
3 db-os törlőkendő 100,-
8-as wc papír 170,-

Es még sok más áruval várom kedves régi és új 
vásárlóimat.
Ny(tva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 

Szombaton: 9.00-13.00

A Igyői Hírm ondó
/  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \

/volt kuktor/ N
2002. március 01.- 2002. szeptember 30. között

Hétfőtől-szombatig 07°° -1900 óráig
Vasárnap 07°°-11”  óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér 
újság, aluminium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia /
Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, 
ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető,

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

Munkanapokon: 07°°- 1500 óráig
\  Telefon: 267-567 /

Az Algyői Idősek Napközi Otthona

fellvételt hirdet 1 tő gondozói álláshelyre 
A munkakör betöltésének feltételei: eü. középfokú végzettség, érettségi. 

Előny: felnőtt szakápolói végzettség, időskorúak ellátásában szerzett gyakorlat. 
Feladatkör: gondozói feladatok ellátása 12 órás, folyamatos munkarendben, az 

ellátottak fizikai és mentális gondozása. Bérezés: a Kjt szerint. 
Jelentkezési határidő: 2002. május 27. Felvételi elbeszélgetésre 
_______ Időpontegyeztetés a 267-046-as telefonszámon.__________T ”

*  Szállítás, fuvarozás 4
1500  K g -o s  k is te h e ra u tó v a l  

7 5 ,-F t /k m + 6 0 0 ,-F t /ó r a
2 te n g e ly e s  2 5 0 0 k g -o s  n a g y m é re tű  

u tá n fu tó v a l 9 6 ,F t /k m + 6 0 0 ,F t /ó ra  
b ru ttó  á ro n  

É rd e k lő d n i a G Y E V IÉ P  K h t. 
T e le p h e ly é n  (v o lt  M ű v e lő d é s i H á z)  

A lg y ő , .K a s té ly k e r t  u. 16 
T e l: 2 6 7 -5 6 7  

M u n k a n a p o k o n : 0 7 .0 0 -  1 5 .0 0  ó rá ig

3^ Villanyszerelés -  Magánházak^ lakások^L 
felújítása és uj szerelese

- 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 ^

31 A lgyői H iriTIO ndO .azönkorm ányzatlapja  
Megjelenik havonta egyszer.
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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

2002 MÁJUS sH


