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Mérteden az önállóság (3 .): Nagy és kicsi ügyek
Algyő a visszanyert önállóságának öt éve alatt -  
a folyamatosan szuverén településekhez képest
-  2002-re jutott oda, hogy adottságait föltérké
pezve képes élni lehetőségeivel -  véli dr. Piri 
József polgármester, akit arra kértünk, értékelje 
a Szegedtől való leválás óta eltelt időszakot.
A fél évtized alatt elért eredményeket a jelentős 
adótöbblet jó felhasználásának köszönheti a te
lepülés. Mégis öt év kellett ahhoz, hogy a község 
jövőbeli fejlődéséhez szükséges alapok elkészül
jenek. így például van szilárd burkolatú út
hálózat, teljes a közművekkel való ellátottság, 
működnek az alapintézmények, sőt: a kötele
zőkön (tehát az óvodán, az iskolán, az öregek 
napközi otthonán) túl olyan új is létezik, mint 
például a gyermekjóléti szolgálat. A település 
fejlesztésének irányait az önkormányzat kidol
gozta, többek között az építési telkek 
alakításával biztosítja a folyamatot, melynek 
révén Algyő pezsgő életű település lehet. Az i- 
rány helyességét bizonyítja az is, hogy tavaly 
szeptemberben -  Algyő történetében először -  az 
iskolában két elsős osztályt kellett indítani.
A Szegedtől való leválás kicsit megkésve, de még 
időben történt -  véli a polgármester. Ellenpélda
ként említhető Tápé, ahol másfél éve tető nélkül 
áll a művelődési ház, vagy Kiskundorozsma, 
melynek hiába vannak élő hagyományai, azokat 
nem jelenheti meg önállóan a Szomszédoló 
kulturális seregszemlén sem. Az is tény, hogy e 
Szeged peremének számító részeken a városi 
átlagnál több a burkolatlan, sáros-poros út. 
Ugyanakkor az önállóság nem csak saját intéz
ményeket és új beruházásokat hozott, hanem 
tudati változást is -  vallja dr. Piri József. Az „al- 
győiség” fokmérője is, hogy az önállóság öt éve 
alatt 14 társadalmi szervezet alakult és tevé
keny részese a helyi közéletnek, állandó résztve
vője a helyi rendezvényeknek. Az önállóságból 
fakadó jó érzés olyan apró összetevőkből áll, 
mint például az, hogy az algyői építkezők nem

függenek a szegedi ügyintézés ütemétől, mert 
január 1-je óta itt az önálló építésügyi ha
táskör. Ezen kívül más, kicsinek tűnő, de fontos 
ügyet is elintézhetnek az algyőiek a helyi polgár- 
mesteri hivatalban. De az sem elhanyagolandó, 
hogy a község támogatja azokat a családokat, 
melyek például a régebben elkészült csatornára 
kötnek rá, és ez 100 ezer forintot igényel az 
önkormányzattól minden lakás esetében. Az 
önállóság örömteli hozadéka az is, hogy Algyőn 
létezik a 6 millió forintos lakásépítési tá
mogatás, miközben hasonlóról más településen 
nem is hallottak.
A polgármester abban bízik, hogy a település 
érdekeinek országgyűlési képviselete javul, 
illetve változik az állam fölfogása az Algyőt. 
jellemző adóbevétel nagyságáról, vagyis ezután 
a településtől nem vonják meg teljes egészében 
a kötelező önkormányzati feladatainak ellátását 
finanszírozó normatív támogatást.
A jövőben az önállósághoz hasonló nagyságren
dű változást az jelentené, ha sikerülne (a szuve
renitást helyesen értelmezve és jó régiós politi
kával) Szegeddel és a többi térségi településsel 
összefogva kihasználni az uniós SAPARD-ban és 
más, hasonló programokban rejlő lehetőségeket. 
Példaként említető, hogy a „nagybaniról” szóló 
vita arra szűkül, hogy a dorozsmai vagy a „ka
kas piac” kapjon ilyen szerepkört, azaz nem kis
térségben gondolkodva keresik a legalkalma
sabb helyet. A polgármester azt sem érti, miért 
nem lehet arról beszélni, hogy az algyői 
hőerőmű megépülése esetén ki kapná az adót, 
ugyanis szerinte arról kellene gondolkodni, hogy 
a környezetet ért teher és az adó formájú 
haszon hogyan osztható meg, például egy közös 
fejlesztési alapot képezve. De ugyanilyen térségi 
ügynek véli a Mól te-rülete jelentette ipari bázis 
okos hasznosítását, a kistérségi úthálózat 
átgondolását is.

(Folytatjuk)
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2 Algyői Hírmondó
Tóth Béta: Tiszai tündérek

Magam sem hinném, ha nem velem történik.
Éppen Kovács Lajos csónakasztalosnál gyalultam a ví- 
zenfutó készségek alkatrészeit, a bordázattól kezdve az 
ülésdeszkákig, amikor egy szombaton a déli órákra 
készen álltunk Kenyeres szemészprofesszornak für
gejárású, aranyos kis párevezösével. Ez annyira vágyta a 
vizet, majd leugrott a gyalupadról, amikor az evezőket a 
villákba illesztettük. A mesternek meg az volt a szokása, 
hogv addig nem adta ki kezéből a készet, amíg a vízen 
meg nem jártattuk. Egyedüli segédje voltam, kivittük a 
partra, rá a habokra, épp csak. annyi érkezésem volt, 
hogy beleugrottam. Na, neki a folyásnak. Föl a vastoro- 
nyon tűiig, hajtsd meg, ne, sajnáld, de ügyeld a járását, 
a netáni becsurgását, nyöszörgését, nyikkanatait. Min
dent kivall ilyenkor a csónak magáról. Könnyű járású 
volt, ment suttyanva engedelmesen, mint a kilőtt golyó: 
Ahogy Bertalan emlékoszlop magasságába érek, a távol
ban már látom a Maros betorkolásánál, hogy csigás ka
rikában dudorodik, forog a víz. Épp egy arasznyit emel
kedett följebb a szintnél. Tiszajáró mivoltomban sem ta
lálkoztam még effélével, de hallottam, hogv olykor örvé
nyek kerekednek a Tiszában. Halászok, más vízenjárók 
Szent Péter vizének is mondják, mások csak simán 
veszélyes lefelé húzó vízerejének. Babonások vizlakó is
meretlen hatalomnak, boszorkánymalomnak félik.
Mire közel érek, a forgó örvény teteje megfogja kis csóna
kom, minden evezőcsapások hiábavalóvá lettek. Mintha 
a vízbe valami óriás csigafúró csinálta volna a mélységes 
mély vízkutat, szépen riglispilezve vitt engem vagy húsz 
méter mélységbe a fenékre. Nem sietett, nem szédített. A 
kék eget tenyérnyi nyíláson át láttam, magam fölött. 
Időm se volt a megijedésre.
Ahogy feneket ért fürge csónakom, nézek erre, arra, 
mert világos volt ám itt, mint valami üvegveremben, hát 
látom, nem is messzi tőlem, egv óriási félköríves 
kapubejáraton óriási fölirat: VILÁG MŰHELY. Asztalos
legény létemre megfordultam már néhány műhelyben, 
akár külföldiekben is, de Világmühelyről eddig még 
mesében sem hallottam.
Drága jó tanítómesterem, Spiccer Hermán váltig ma
gvarázta pedig inas koromban, ha valami oda nem való 
méltatlant cselekedtünk (káromkodtunk), hogy 
gyermekem, a műhely a teremtés temploma, abban úgy 
viselkedjél, ahogy az illem, s a lelki finomságod 
parancsolja. Az alkotás templomában a gyalupadok a 
teremtés oltárai. Azokkal úgy számolj, lelkűk van, a 
rajtuk készülő munka olyan lesz, amilyen lélekkel, 
szaktudással bűvölöd a szentségesen szent asztalos- 
ipart!. Életem során ezek az igék sokszor eszemben 
jártak, de most, hogy lépdelek a VILÁGMÜHELY bejá
rata felé, kit látok? Egvkori inas és segédtársamat, 
magát Döme Lajost.
Dombegvházáról Kovácsházára szegődött barátomat, ki 
a második háború végén a Kárpátokban halt meg egy 
aknatüzben, ahogv a hazajutott katonatársai mesélték. 
S most itt állt a VILÁGMÜHELY kapujában, és amint 
haladtam felé messziről megismert, mert látóvá lett, a 
nevemen szólított, ölelgetett, lapogatott. mintha tegnap 
gyalultunk volna utoljára. Nem kérdezősködött, hogy, s 
mint jöttem  ide. Tudott mindent. Csak csudálta, mert 
ide eleven ember nem kerülhetett, hacsak Tündér Ilona 
óvodása nem volt az illető. Annak a keze alatt 
esztergályozódott olyanná a szem, hogv lát vele az illető 
olyanokat, amit a közönséges látó nem is láthat. 
Különben ez kívülről észrevehetetlen. Csak ő látott vele

mindenek mögé, fölé. amire kíváncsi volt. Különben úgy 
látott vele, mint akárki más.
„Munkát keresel?” -  kérdezte Döme, pedig tudta, hogy 
Kovács Lajosnál gyalulok. De hát nem csak a 
munkanélküli keres munkát, hanem a szakmát több 
műhelyben próbáló iparoslegény is. Ezért vándorol.
De hogy hiábavaló ne legyen a jöttöm, karon kapott, 
magyarázta a VILÁGMÜHELYT, amelyikben ő valami 
főtündér lehetett. Mentük fél napig is, szakmáról 
szakmára nyitogattuk az ajtókat. O meg magvarázta:
„A Tisza vízbirodalmához a fél Magyarország területe 
beletartozik. Minden fűnek fának, virágnak, a teremtő 
műhelye a mienk, a VILÁGMÜHELY. Itt készül a tavaszi 
rügvek mézgája, a virágok színe, illatok. Mindig a 
legmodernebb eszközökkel. Nemrég számitógépes 
illatkeverők, szinkeverők léptek működésbe Kalmár Laci 
bátyánk, a magvar kibernetika atyja itt az egész 
mozgatója. Tudom, jóban voltatok. Odavezetlek hozzá.” 
De már ott is voltunk.
Szelíd kék szeme derűsen cirógatott, mint valahányszor 
egykori közös egy Ottléteink során. Tíz éve, hogy az égi 
mezőkön műveli a magas matematika szent tu
dományát, ő is tudta sorsom minden fordulatát.
„Az itt elkészített színeket, illatokat tündérseregek a 
szárnyuk végén elhelyezkedő pirinyó tartályokból 
szitálják szerte. Mindig illő időben, illő mennyiségben. 
Nincs nappaluk, éjszakájuk, fáradhatatlanul, 
tüsténkednek.”
Amig karonfogódzva sétálunk az óriási világműhely 
utcáin, tisztaság, rend, fegyelem, csönd körülöttünk. 
Séta közben fölfelé nézve látunk minden halat, rákot, 
csíkot, kérészt; fényvisszaverődést. Kanyarokat, partok 
két oldalát, a fákon fészkelő madarakat. E közben érünk 
a Nagyfa holtágat karéjozó koszorúba.
Nagy nyárfa középütt, pihenőben lévő tündérek tán
colnak az üde réten, egy részük a Tisza tükrén. Innét 
Algvő szélső házait látom. A házaknak mintha fala sem 
volna, beléjük látok. Egv érdekes film az egész látnivaló. 
Minden él. Mozog. A nagylány fésülködik, az anyja 
ebédet főz. Az öcsi túzrevaló gallyat baltáz. az apa csikót 
jártat.
Távolabb, a Nagyfa frissfüvü gvöpén tündérek 
seregeinek. Néhol sorban állnak, mint a katonák. Másik 
kupacban névsorolvasást tartanak. Harmadik helyen a 
bennmaradottak karikába fonódva tündérverbunkóst 
járnak.
Kérdem Dömét, ezek mi csinálnak? „Tündéreket 
soroznak.” Nem mindenki alkalmas ám tündérnek se. 
Ekkor váratlanul elém toppan a mesterem, Kovács Lajos 
csónakasztalos. Egvből rám csörrentett:
„Istenvilágunta várlak, hol tekeregtél, kocsmáztál, 
csatangoltál? Elmented után egv óra múlva visszajött 
nélküled a csónak, nyihogott, kapart az ajtóm előtt. Te 
sehol. Mentem a rendőrségre, hogy elvesztél, a Tiszába 
estél, fultál. Te meg itt lebzselsz?”
„Maga hogy jutott ide a Tündérek pázsitjára?”
„Részeg vagy? Miféle tündérek pázsitjáról beszélsz? A 
nagyfai rabgazdaságban ipari oktató vagvok hetente 
kétszer, a szöröncsétlenek fölött, hogy mikor 
szabadulnak, gyalu, s vele kenyér legyen a kezükben. De 
téged nem értelek!”
Elmesélem, nem hiszi el. Azt mondja mesebeszéd. Mivel 
óvodának a tájára se járt, nem ismert Tündér Ilona nevű 
óvónőt, se Baráth Viktorka nevű tündér-dajkát. Nem 
kapott tőlük tündérlátó szemet. Annyival szegényebb.
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Lettár: 2002
Az algyői önkormányzat idei tennivalói közül -  
dr. Piri József polgármester szerint -  a legjelen
tősebb: a Széchenyi-terv támogatásával születő 
14 lakásos önkormányzati bérház megépítése a 
Fő téren. Ehhez a 113 millió forintos beruhá
záshoz az önkormányzat 80 millió forint állami 
támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás a tör
vények betartásával lezajlott: a szegedi Ferroép 
Kft. az építkezés a nyáron elkezdi.
A polgármester úgy fogalmazott, hogy 1990 óta, 
mióta egyéni képviselőként Algyő közéletével 
kapcsolatban van -  a csatornázás mellett -  a 
másik legnagyobb problémának a 47-es út és a 
Téglás utca kereszteződésében a balesetveszély 
csökkentését tartja. E cél érdekében szorgal
mazta a csomópont megvilágítását, majd Algyő 
önkormányzata elérte, hogy a közútkezelő kié
pítse a jelenlegi útszükítő rendszert. A bizton
ságot, a hosszú távú megoldást szolgálja, hogy a 
Közútkezelő Kht. pályázata nyomán, az önkor
mányzat anyagi támogatásával idén elkezdődik 
az ottani körforgalom építése.
Fontos igény volt, hogy a temetőben -  melyet az 
önkormányzat közhasznú társasága jól karban 
tart -  a ravatalozó épületét fölújítsák, mert egy
részt állaga romlik, másrészt nincs ott egy olyan 
előtér, mely az időjárási körülményektől védi a 
gyászolókat. Az önkormányzat úgy döntött, e 
beruházás első üteme idén elkészül.
Folytatódik a busz megállókban az esőbeállók 
építése, az ottani útszakaszok javítása.

Egyházi kiállítás
Az Anna napi búcsún miseruhák, egyházi 
dokumentumok és tárgyak kiállítását rendezik 
meg a Tájházban. Ennek kialakításához a két 
szervező - Molnár Adél és Ménesi Lajosné -  azt 
kéri az algyőiektől, hogy aki teheti, az bibliát, 
zsoltároskönyvet, vagy a vallás gyakorlásához 
kötődő más tárgyakat (például olvasót, keresz
tet, házi áldást) a búcsú idejére bocsásson a 
Tájház rendelkezésére! Ezeket július 20-ig 
gyűjtik a könyvtárban, illetve a Faluházban.

IDA VIRÁGÜZLET AJÁNLATA
Rendezvényekre virágtálak, asztaldíszek. 

Teraszra, erkélyre egynyári növények, balkonládák, 
virágföld, táp és növényvédőszerek. 
Csokrokra előrendelést felveszünk.

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-18 óra között,
szombaton 8-12 óra között, 
vasárnap 9-12 óra között.

Telefon: 267-297, Vásárhelyi u. 21.

Algyői Hírmondó

Egy tatátkozó, amely hagyomány
Az „Anna-napi” búcsúhoz kötődik az Ösgyeviek 
Baráti Körének (ÖBK) találkozója -  idén lesz a 
17. A találkozó immár hagyomány, melyet az 
eltelt -  történelminek is nevezhető -  idő igazol.
A vezetőség -  mint eddig minden alkalommal -  
nagy várakozással tekint a találkozó elé és sze
retettel várja az ÖBK tagjait

július 27-én 12 órakor.
A találkozó résztvevői 10-től 12 óráig gyüle
keznek. Az elnöki megnyitó 12 órakor hangzik 
el, majd dr. Piri József polgármester tájékoztatja 
a megjelenteket a község életéről.
A zászlószen-telést a Parlandó Kórus műsora 
követi.
Ebéd után örökzöld melódiák hangzanak föl, 
majd beszélgetéssel, tánccal, mulatozással foly
tatódik a találkozó.
A rendezvény zártkörű, belépés: meghívóval, az 
előre befizetett részvételi díj alapján.

ÖBK vezetősége

Kötelességünk az emlékezés
Boldizsár András honvéd, Algyőn 1922. 
november 30-án született Molnár Mária és 
Boldizsár Ferenc gyermekeként; lakhelye: Algyő, 
Pesti u. 31. Ceglédre a páncélos gépágyús 
zászlóaljba 1943. október 4-én vonult be. A 
katonai szolgálatot az 52. légvédelmi tüzér 
osztály 1. ütege, a 2. páncélos hadosztály köte
lékében teljesítette. 1944 áprilisában Galíciában 
az 1. hadsereg arcvonalában került. 1944. 
június 27-én a Topolska felé vezető úton, a 
Lomnica hídjánál saját kézigránátjának 
felrobbanása miatt elesett. Még 27-én Dolinánál 
bajtársai eltemették. (HL.,HM.22.oszt.ir.688.d. 
és HL. Veszteséglajstrom 14. köt.)
Bukovics Lajos lakhelye Algyőn volt. Ő a máso
dik világháborúban, hadműveleti területen, 
vagy szovjet hadifogságban halt meg. Neve a 
hősi halottak emléktábláján szerepel.
Burányi János honvéd, címzetes őrvezető Algyőn 
1921. március 30-án Kiss Róna és Burányi 
János gyermekeként született, a Vásárhelyi u. 
50. alatt lakott. 1944-ben a Ceglédi 3/1. 
harckocsi zászlóalj nehéz harckocsi századában 
teljesített katonai szolgálatot. Alakulata a 2. 
páncélos hadosztály kötelékében 1944. április 
elején Galíciában, az 1. hadsereg arcvonalába 
került és részt vett a Kolomea visszafoglalására 
indított támadásban. A harcokban a 
Szlobodalesnai erdőben aknagránát telitalálat 
érte és 1944. április 24-én hősi hálált halt. 
(HL.HM.22.oszt.ir.638.d.és 
HL.Veszteséglajstrom 13. köt.)
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Ovi-infó
A Szivárvány Óvodába a 2002-2003. nevelési 
évre felvett új gyermekek névsorát az intézmény 
hirdetőtábláján nézhetik meg a szülők.

Értekezlet az óvodában
Tájékoztatják a szülőket, hogy az új gyermekek 
szülei részére augusztus 29-én 17 órakor 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET
tartanak az óvodában.
A szülőkkel együtt játék-délelőttre várják a 
gyermekeket augusztus 30-án pénteken 9-től 
12 óráig.
A nyáron az óvónők előzetes családlátogatáson 
szeretnének megismerkedni a gyermekekkel. 
Fogadják őket szeretettel!
Az algyői óvodában a nevelési év kezdete: 
szeptember 2.

Nyári takarítási szünet
Idén nyáron augusztus 5. és augusztus 30.
között, 4 héten át tart az óvodában a takarítási 
szünet.
Ám augusztus 26-tól 30-ig óvodai felügyeletet 
biztosítanak. Ezen időszak alatt azok, akik a 
gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani, 
ezt írásban (indoklással) jelezzék az 
óvodavezetőnél.

Oviból az iskolába
A leendő első osztályos gyermekek az iskolai 
tanévnyitó ünnepély előtt fél órával az óvodában 
gyülekeznek.
A tanévnyitó ünnepély időpontjáról később 
tájékoztatják a szülőket.

Étkezési díj
Minden napközit igénylő gyermek részére az 
étkezési térítési díjat az óvodában 
augusztus 30-án (pénteken) 8-16 óráig
kell befizetni-

Gyermeksport
Idén július 22 és 26. között az algyői 
Szabadidőközpontban sporttábort szerveznek az
5-9 éves korú gyerekeknek.
Jelentkezni lehet július 15-ig a Faluházban.
A részvételi díj 4 ezer forint.
Várják az óvodás és alsó tagozatos gyermekek 
jelentkezését.
Számítanak az Ovi-fociban aktívan közremű
ködő gyermekekre.

Búcsú az ói/odától
„Mi nem születtünk varázslónak ....” -  június 
14-én délelőtt a Szivárvány Óvoda óvodásai 
ünnepre készültek. Minden iskolába lépő 
kisgyermek fokozott várakozással érkezett az 
óvodába, valamennyien érezték, hogy ez a nap 
más, mint a többi.
Először a kisebb gyermekek mondták el rövid 
köszöntőiket, majd a búcsúzó csoportok (Katica, 
Pillangó, Törpike, Kacsa) kaptak szót. Megható 
volt látni és hallani a több év alatt összetartó 
közösséggé forrott nagycsoportosok énekét, 
verseit.
A Törpike csoport fergeteges zenés tánca tapsra 
buzdított mindenkit, még vidámabbá téve a 
délelőttöt, majd ezután csalt könnyeket a 
felnőttek szemébe Halász Judit üzenet értékű 
dala, melyet a gyermekek őszinte reakciói 
kísértek.
Végül Karsai Lászlóné óvodavezető elismerően 
szólt a gyermekekhez, és köszönetét fejezte ki a 
szülői szervezet leköszönő tagjainak a több éves 
aktív segítő munkáért.
Az igazi felhőtlen szórakozást a délután 
megrendezett kerti party jelentette. A közös 
táncot a lobogó tűz körüli sütkérezés követte. 
Szülők és gyermekek egyaránt jól érezték 
magukat, és még egy óvodai élménnyel 
gazdagabban térhettek haza.

Szalainé Tombácz Erika
óvodapedagógus

Katonayyermekes édesanyák
A Honvédelmi Miniszter minden évben anyák 
napja alkalmából erkölcsi és anyagi elisme
résben részesíti azokat az édesanyákat, akiknek 
öt vagy több gyermeke teljesített katonai 
szolgálatot. Az elismerésre -  a területileg 
illetékes önkormányzat egyetértésével, annak 
írásbeli javaslatával -  a megyei hadkiegészítő 
parancsnokság terjeszti fel az édesanyá-kat.
Az elismerés feltétele, hogy az édesanyák öt 
vagy több fiú, illetve leány gyermekének 
bármely formájú és időtartamú, becsülettel 
teljesített katonai szolgálati ideje legyen. 
Továbbá a gyermekek feddhetetlen előéletű a 
társadalmi normáknak megfelelő életet éljenek, 
valamint az, hogy az édesanya korábban ilyen 
elismerésben nem részesült.
Az algyői önkormányzat kéri, amennyiben vala
kinek tudomása van a településen élő, a felté
teleknek megfelelő édesanyáról, szíveskedjen 
tájékoztatni a polgármesteri hivatalt, hogy a 
katonagyermekes édesanyát javasolhassák erre 
az elismerésre.
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Általános iskolai napló: Mi történt júniusban >
Az algyői általános iskolások a JAM Alapítvány 
tanévzáró ünnepségére meghívást kaptak. 
Budapesten, a Hotel Marriottban rendezett 
programon értékelték a diákvállalkozások 
vásárát, ahol az algyői csapat elnyerte a 
„Legjobb eladó” címet. A zsűri elismerését fejezte 
ki termékeik ötletgazdagsága és igényes 
kivitelezése miatt. (A JAM programok tanára: 
Hegyi Gabriella.)
Június 4-én idegen nyelvi bemutatót tartott 
az Algyői Általános Iskola. A rendezvényen a 
szülők is részt vehettek. A műsorban minden 
idegen nyelvet tanuló csapat bemutatkozott 
dallal, tánccal, jelenettel, szereplésüket nagy 
tetszés fogadta. Felkészítő tanárok: Bán Judit, 
Janek Erzsébet, Jánó Judit, Kulcsúmé Hinze 
Mária.
Vidám napközizáró műsorral búcsúztak azok a 
gyerekek a tanévtől, akik délutánjaikat is 
lelkesen töltik az iskola falai között. Minden 
csoport számára lehetőség nyílt, hogy bemutat
hassa mi az, amire büszke, mit tanult az elmúlt 
tanévben. A tikkasztó melegben sem lankadt a 
kedv, a produkciók vidámra sikeredtek. A prog
ramra ellátogató szülök és pedagógusok láthat
tak néptánc és társastánc bemutatót, karate és 
boksz ízelítőt, modem táncot, megzenésített ver
sek dramatikus előadását, hallgathattak vidám 
verseket és jeleneteket. A gyerekek is megfogal
mazták. miért volt jó nekik napközisnek lenni. 
Év végi jutalmat és oklevelet kapott kiemelkedő 
közösségi és tanulmányi munkájáért, illetve pél
dás magatartásáért Bakos Lilla l.a, Szuetnyik 
Nikolett l.c, Boldizsár Mária l.b, Szűcs László l.b, 
Kiss Bence 2.a, Győrfi Judit 2.b, Török András
3,b, Székács Krisztina 3.b, Gáli Veronika 3.b, 
Bakos Lóránt 3.b.
Ebben az évben is eljutott egy algyői tanuló 
(Belouál Vivien 4.a) mesemondás kategóriában a 
Nyíregyházán rendezett SULIEXPO-ra, május
24. és 26. között. A versenyen kilenc ország 
képviseltette magát több kategóriában. A ren
dezvénynek nemcsak a diákok csoportos és 
egyéni bemutatkozása volt része, hanem a 
résztvevők által képviselt iskolák kiállítása, vá
sára. A gyerekeket a három nap alatt gazdag 
program várta. Láthattak légi bemutatót, 
kipróbálhatták a búvárkodást, gyönyörködhet
tek Nyíregyháza állatparkjában. Gyermeknapon 
a SULIEXPO emblémáját formáló óriástortával 
kedveskedtek a szervezők a résztvevőknek. A 
színvonalas produkciók, valamint a programok 
biztosították, hogy a gyerekek élményekben 
gazdagon térjenek haza.
Június 17-én szervezte meg az iskola Egészség

5

napját, melyen különféle programok várták a 
gyerekeket. A diákok a napot reggeli tornával 
kezdték, majd a felső tagozatosoknak rendőr 
tartott előadást a kábítószerek, a dohányzás, az 
alkohol káros hatásairól, egy pszichológus pedig 
beszélt a serdülők pszichoszexuális prob
lémáiról. Ezen kívül minden tanuló hallhatott 
az egészséges táplálkozás formáiról, valamint a 
nyár veszélyeiről, a balesetek megelőzésének 
módjairól. Az alsó tagozatosok kóstolót kaptak 
egészséges ételekből, ehhez segítséget nyújtott a 
FLORATOM Kft., az Ági vegyesbolt, a Mini Pék
ség Kft., (mely a tanévben az iskola több rendez
vényét támogatta péksüteményekkel, kenyerek
kel), a Saci vegyesbolt, valamint a vásárhelyi 
utcai Mini COOP ABC. Segítségüket köszönik. 
Június 20. volt az iskolában a Diákönkormány
zat napja (a DOK-nap), ahol a gyerekek a peda
gógusok segítségével különféle programokban 
vehettek részt. így például kerékpártúrán, 
Tisza-parti őrjáraton, de volt sport, falfestés, 
társasjátékok, kézműves foglalkozás is.
A különböző versenyeken júniusban is szépen 
szerepeltek az algyőiek. A TIT országos levelező 
versenyén német nyelvből 11 lett Hegyközi 
Gergely, történelemből Zombori Barbara 7., 
Kordás Edina 15., Boldizsár Dániel 25.,' Miklós 
Norbert 21. helyezett lett.
Az országos német nyelvi levelező tanulmányi 
versenyen 376 versenyző közűt 4. helyezést ért 
el Baráth János, Csízik Anita; Bakos Gabriella 
5., Bús Renáta pedig 6. helyezett lett.
A TITOK Angol országos levelező versenyen a
25. helyen végzett (92.5%-os eredménnyel) Zom
bori Edina, Hakucsák Eszter, Barta Lilla, 
Budaházi Enikő; 26. helyezést ért el (92.1 %-os 
eredménnyel) Malustyik Ádám és Bezdán Imre. 
Németh Bettina 8.a osztályos tanuló a Litte- 
rátum Nyelvi Országos Levelező Versenyen 16. 
helyezést ért el 91.5%-os teljesítménnyel.
A tanév végi „leltár” alapján elmondható: az 
algyői iskolában 55 kitűnő tanulót jutal
mazhattak meg, közülük 19-en nevelőtestületi 
dicséretben részesültek kiemelkedő tanulmányi 
munkájukért, példamutató magatartásukért. 
Négy évig kitűnő volt: Bakos Nikolett 4.a, Berta 
Bettina 4.b, Budaházi Beatrix 4.a, Kotogán 
Beatrix 4.b. Az Algyői Általános Iskola 
Alapítványa díjait többen is megkapták. A Iüs 
herceg díjat: Bakos Nikolett 4.a és Berta Bettina
4.b; az Algyői Általános Iskola Kiváló Tanulója 
díjat: Lévai József, Rácz Ágnes és Zöld Szabolcs 
8.b osztályos tanuló.
A javító vizsga időpontja: augusztus 28., 8 óra.
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Egy hét Bogácsán
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Barangoló tábor
Az algyői csapat, 21 gyermek és 6 felnőtt tábo
rozni indult június 24-én -  a Kaluhaz szerveze- 
sében, Molnámé Vida Zsuzsanna vezetésével -  
Bogácsra. Ott „faházakban volt a szállásunk 
emeletes ágyakban alhattunk.
Megérkezésünk után, a sivatagi hőség ellen a- 
zonnal a strandra mentünk. A Szentiván- 
éjszakai programok között népi szokások felele
venítése, tűzugrás, az égbolt távcsővel való vizs
gálata is szerepelt -  hála Ménesi Lajostié Juszti- 
kának. Az est fénypontja a „lángoló" parázson 
sült vacsora, a mindenféle finomsággal megtö
mött kis „batyu", amiben volt krumpli, virsli, 
szalonna, hagyma, kolbász. De más tábori 
étkekről is érdemes megemlékezni: ettünk
pizzát, tejfölös sajtos tészta, tejberizs, de 
ebédeltünk étteremben is, például 
Mezőkövesden a Kispipában.
A Szál aj ka-völgyben a gyerekek láthatták a bör
tön múzeumot, és a híres lipicai lovakat is. A 
kisvasút elvitte a csapatot a Fátyol vízeséshez. 
Ezt követte az Egri vár elfoglalása, majd emlék
tárgyak vásárlása. A fáradhatatlan gyerekek, a 
felnőttekkel bebarangolták a környéket.
A harmadik napot a helyi strandon töltöttük.
A kirándulókhoz kegyes volt az idő a negyedik 
napon is, amikor Mezőkövesden megnéztük a 
Matyó múzeumot, Kisjankó Bori házát, a tánc
pajtát, a bútor múzeumot, a fiúknak legjobban 
tetsző ipari gépparkot. Hajdú Ráfis János a ma
gángyűjteményét 1979-ben nyitotta meg, aki 
személyesen vezette végig a csoportot, megen
gedve a még most is működő locomobilokra. Ott 
láthattuk még a mosógép és centrifuga ősét is.
A Zsóri fürdőben megvártuk a zárórát: a legjobb 
a hullámfürdő volt. Az esti számháború igazolta: 
mennyire nehéz veszteni. Ám fáradtságnak sem
mi jelét sem mutatták a fiúk, a lányok. Ezért el
mentünk az éppen ott tartózkodó körliintáshoz, 
aki -  nem lévén vendége -  örömében megenged
te, hogy féláron kipróbáljunk minden játékot. 
Bogácsot pénteken hagytuk el. A közeli Cserép
faluban mi is megnéztük a Suba-lyukat, ahol az 
ősember csontjaira bukkantak a régészek. A 
bükki nemzeti parkban meredek, sziklás út ve
zetett a barlangig. Érdemes volt fölmászni és 
szétnézni!
Ez volt az első „messzi tábor” a Faluház tör
ténetében. Bevallhatjuk: minden várakozásun
kat felülmúlta. A gyerekek fegyelmezettek, il- 
lemtudóak, fegyelmezettek és aranyosak voltak. 
Köszönjük a tartalmas programokat! Várjuk az 
ismétlést.

Harcsás Gizella

Nagy izgalommal készültem az első, önálló tábo
rozásomra. Hétfőn reggel Bogács felé vettük az 
irányt. Délben érkeztünk meg. Elfoglaltuk a 
szállásunkat, ebédeltünk és a délután hátralevő 
részét fürdéssel töltöttük el. Este Szentiván-éj 
ünnep volt. Tüzet ugrottunk, a tüzet körül ülve 
beszélgettünk. Második nap kisvasúttal men
tünk el a Fátyol vízeséshez. Voltunk lovas mú
zeumban is. megnéztük az ősember barlangját. 
Hosszú lépcső vezetett fel. Nagyon elfáradtunk, 
mire felértünk. Cserépfaluban is látogatást tet
tünk. Nagyon tetszett a mezőkövesdi fürdő, ahol 
élveztem a hullámverést.
Remekül telt ez a hét! Pénteken szomorúan 
pakoltam össze. Remélem, jövőre ismét lesz 
barangoló tábor, ahova én is elmehetek!

Jakab Anita

Ültessen kertjébe déligyümölcsöt!
Fagyálló és termő citromfa, füge, kivi, 

gránátalma, datolyaszilvafa, 
szelídgesztenye.

Piros, sárga, lila, fehér leander, ibolyafa,
babér, citrom, narancs, és mandarinfák, 

óriáscitrom, kávécserje, termő golgotavirág, 
trópusi paradicsomfa, pepinó, afrikai sárga 

leander, angyaltrombita.

Fagyálló kerti pálmák, selyemakácfa,
vöröslevelű japán juharfa, sziklakerti 
törpefenyök, bambusz, pampafű, tavi 

növények.

Tündérrózsák több színben.
Csüngő ágú barkafák, rozmaring, hortenzia, 
liliomok, cédrusok, tulipánfa, fás babarózsa, 
cédrusciprus, kúszó lonc, lilaakác, vadszőlő, 
trombitafolyondár, óriásvirágú fagyálló kerti 

hibiszkuszok stb.

Termesztő-edényben nevelt növényeink 
egész évben biztonságosan 

telepíthetőek.

Szeged, Körtöltés u. 31. , 62/486-387, a 
TescótóMOOm

Nyitva:

Keddtől péntekig 12-17 óra között, 
szombaton 8-13 óra között.
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Kukucskáló manók
A7. Iparművészeti Múzeumban rendezték meg a 
Magyar kézművesség 2002, valamint a Kossuth 
és kora című kiállítást, ahol kiemelt díjazásban 
részesült az algyői Molnámé Süli-Zakar Zita. Eb
ből az alkalomból mutatjuk be a tehetséges 
fiatalt az Algyői Hírmondóban.
- Bár sokan ismernek Algyön, mégis kevesen 
tudják pontosan: mivel foglalkozol?
- Kisplasztikákat készítek, de grafikával is fog
lalkozom. Az Iparművészeti Múzeum pályázatá
ra a tápai Török Gizella gyékényszobrász hívta 
föl a figyelmemet. Azért a kisplasztikámért kap
tam a díjat, amelynek a Kukkolók címet adtam, 
mert egy érdekes formájú fadarabot ábrázol, 
melynek két oldalán két kis manó bújik meg és 
onnan kukkol. Szerintem és a zsűri szerint is 
nagyon aranyosak.
- Hány pályamunka közül emelték ki az alko
tásodat?
- Körülbelül 150-200 mű szerepelt a pályázaton, 
és ebből az első húszat díjazták. E körbe -  nagy 
örömömre -  én is belekerültem.
- Mi volt a díj?
- Kaptam egy oklevelet, pénzjutalmat, továbbá a 
Mi Otthonunk magazin elnöke felajánlotta, hogy 
lapjukban ingyen hirdethetek.
- Hogyan kerültél kapcsolatba a kézművesség 
ezen ágával?
- Már általános iskolás koromban a Dózsa 
iskola kerámia szakkörébe jártam. Ott a 
munkáinkat rendszeresen bemutatták a kiállí
tásokon. Ezután a Tisza Lajos szakközépiskola 
francia női szabó szakára jártam, majd az 5. év
ben a modellező technikus szakot is elvégeztem. 
Jelenleg is készítek megrendelésre ruhákat. Né
metországban töltöttem 1999-ben egy évet, ott 
kezdtem újra rajzolni, illetve agyagozni. Mindig 
is az agyagozás. a kisplasztika állt hozzám a 
legközelebb. Leginkább emberi alakokat szere
tek megmintázni, ezen kívül kedvencem még a 
manófigurák ábrázolása. Járok a Kacsóh 
Pongrác Művészeti Iskola kerámia szakkörébe, 
ahol korongozással, mázazással és a cserepek 
festésével foglalkozunk.
- Van-e már kereslet a munkáidra?
- Már több embertől kaptam megrendelést, ez 
általában úgy történik, hogy meglátják a kész 
munkámat és arról kémek másolatot. Ilyen 
megrendeléseket kaptam már Németországból 
is. A jövőben szeretnék nyitni egy üzletet, de 
addig is szívesen dolgozom tovább, csak jó len
ne a hálószobából egy rendes műhelybe át
költözni!

Molnár Adél

Harmonikával a Világ körül
A harmonika az utóbbi 30-40 évben hazánkban 
háttérbe szorult, de szerencsére mindig akadt 
valaki, akinek jóvoltából még az elektronikus 
gépzenéhez szokott fiatal is ismeri ezt a hang
szert.
E nálunk méltatlanul elhanyagolt hangszer a 
környező országok népzenei, könnyű és komoly
zenei életében a mai napig töretlenül jelen van. 
Hozzáértő kezekben olyan hangvilág megterem
tésére képes, amely semmi máshoz nem hason
lítható. Akik látták, hallották már például az 
algyői Faluházban, vagy a tévében, azok meg
győződhettek róla, hogy Orosz Zoltánnak ilyen 
keze van.
Zenei tanulmányait 4 évesen, édesapja, Orosz 
József felügyelete mellett kezdte. Tizenhárom 
évesen, korengedménnyel felvették a Bartók Bé
la Zeneművészeti Szakközépiskolába harmoni- 
ka-orgona szakra, majd 1989-ben a főiskolára. 
Muzsikált Presser Gáborral, Gerendás Péterrel, a 
Republic együttessel, Heilig Gáborral, játszott 
Hernádi Judit lemezén, s néhány éve ő is tagja 
Zorán együttesének. Nemrég pedig olyan siker
rel játszott, a Titanic-film szalonzenekarának 
koncertjén, hogy az együttes felkérte őt a követ
kező lemezükön való közreműködésre.
A Pódium duót 1992-ben alakította Ursu Gábor 
lant és gitárművésszel, aki mindkét hangszeren 
magas színvonalon játszik. Az együttes Szinga
púrtól Párizsig a világ számos pontján megfor
dult, de legszívesebben mégis Magyarországon 
koncertezik.
A Magyar Rádió rangos zenei elismerését, az 
eMerTon-díjat 2000-ben kapta meg, amikor az 
év nosztalgia együttese lett. A duó kezdettől fog
va mindig is szívesen játszott francia zenét, hi
szen ebben a műfajban a harmonikának meg
határozó szerepe van. így évek óta visszatérő 
vendégek a francia nagykövet ünnepi fogadá
sain, melyeket a francia nemzeti ünnep alkal
mából július 14-én rendez.
Párizsban 1996-ban Bardóczy Attila színmű
vésszel (ének) részt vett egy nemzetközi sanzon 
versenyen, ahonnan első díjjal tértek haza.
Ebből a műsorból a tavalyi algyői falunapokon 
láthattunk, hallhattunk ízelítőt. Most, alig egy 
év elteltével egy tervezett dél-alföldi szereplés
sorozat részeként július 12-én este fél 8-kor 
ismét a Faluház vendége lesz a

PÁRATLAN PÁROS.
Ha felejthetetlen zenei élmény tárát gyarapítani 
szeretné, feltétlen jöjjön el és utazzon velünk a 
hangok és szívdöglesztő ritmusok világába!

Bakos József

JÚLIUS
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HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Dr. Bálind Sándor

Július 1-5.: 13°°- 17°°óra
Július 22-26.: 1300 -  170() óra
Július 29-augusztus 2.: 13°° -  170()óra

Telefonszáma:
06-30/260-38-99.

Július 8-19. között, dr. Bálind Sándor 
szabadságának időszakában betegeit 

dr. Tóth Mária látja el.

+ HÁZIORVOSI RENDELÉS +
A  dr. TótA Máz/art/osí ő t. tá/éfiaztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

a következők szerint rendel:

Július 01 -tői 05-ig: 12
>11 . /•  >( i 

- 16 ,

július 08-tól 12-ig: 7 * -  n * 1..

július 15-től 19-ig: 12 ’'" -  16 ''".

július 22-től 26-ig: 7 * - 11’'".

július 29-től 31-ig: 12 ■,n - 16''".

Augusztus 01-től 02-ig: 12 ’ "-tó l 16
11

->g-

augusztus 05-től 10-ig: 7 * -tó i 1 1'" -•g-

augusztus 12-től 16-ig: 12 '"-tó i 16'
0  • 

-lg-

augusztus 21-től 23-ig: 7 -tó i 1 1’11■ig-

augusztus 26-tól 30-ig: 12 ''"-tói 16’
0  • 

->g-

Szeptember 02-től 06-ig: 07 ''" - 113".

Telefonos elérhetőség:
06-60/381-863, 06-62/267-202

Kérem, a rendelésre a TÁJ számát Igazoló 
okmányát hozza magával!

e -m a il cím e: drtothma W'.axclcro.ini 
hon lap : .hUp:/Avcb.a\clcro.lni/drlolhma

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos

Rendel:
Hétfő, szerda:

Kedil, csütörtök: 12m-  18°°
Péntek: 9 a0- l f °

M ó l-u ta lv á n y t e lfo gad u n k  

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók Bélau. 76. I. em. 5. 
Rendel:

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig. 
Telefon: 06-20/965-09-97.

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn 
kívül is.

• Fényre kötő fehér tömések.
• Porcelán pótlások minden fajtája.
• Ultrahangos fogkő-eltávolítás.

MOL-utalványt elfogadok.

HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Töröknédr. Kálmán Antónia

Július 1-5.: 073ü -  12°° óra
Július 08-12.: 123,) -  17°° óra
Július 15-19.: 0730 -  12°° óra

Telefonszáma: 06-30/249-57-08.
Július 22 - augusztus 02. között 

Törökné dr. Kálmán Antónia 
szabadságon van.

Betegeit július 22-26. között 
dr. Bálind Sándor látja el.

DR. M OLNÁR MÁRIA
csecsemő és gyerm ek-szakorvos rendelési ideje 

jú lius 08-30 között

Betegrendelés:
Hétfőn 10-tól 12 óráig,
Kedden 10-től 12 óráig.
Szerdán 13-tól 15 óráig,
Csütörtökön 10-től 14 óráig.

Szabadság miatt 
tanácsadás és rendelés:

pénteken: 10-től 12 óráig.

Orvosi ügyelet 
rendelési időn kívül:

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. 
Telefon: 474-374

Hétköznapon:
16°°-tól másnap reggel 7:!0 óráig; 

Szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 
7;!0-tól másnap reggel 7;!0 óráiig.

JÚLIUS
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Távtanulás
Számítógép-kezelői ismereteket is tanulhat a 
könyvtár Szofi Pontján!
Az algyői könyvtári használónak nem kell Sze
gedre utaznia, hogy megtanulja az alapvető szá
mítógép használati tudnivalókat, mert a könyv
tárban elhelyezett jegyzetek, munkafüzetek és 
CD-k használatával ezt helyben megteheti. 
Amikor úgy érzi, hogy egy-egy témát elsajátított, 
akkor bejelentkezhet a Szofihoz, és ott leteheti a 
vizsgát.
Mindez a tanulni vágyónak csak a szabad
idejébe kerül. A Szofi Ponton elhelyezett munka
gép segítségével naponta fél óráig ingyen tanul
hat, sőt a Szofival való kapcsolattartáshoz (e- 
mailhez) meghatározott ideig az internetet is té
rítésmentesen használhatja. Természetesen 
ehhez a jelentkezőnek könyvtári tagnak kell 
lennie (a könyvtári tagság ingyenes), és vállalnia 
kell a távtanulást.
A könyvtárba beiratkozott olvasók kedvezményt 
kapnak a vizsgadíjból, a tanulókat pedig további 
kedvezmények illetik meg.
Érdeklődni telefonon a 62/517-170 számon, e- 

mailben a bibl@altZVO.hll címen lehet.

Használt könyvek Vására
A könyvtár állományából kiselejtezett könyveket 
nyitvatartási időben július 15-től 50 és 100 
forintos áron árusítják -  amíg a készlet tart.

Leltár a könyvtárban
Állományellenőrzés miatt július 29-től
augusztus 5-ig az algyői könyvtár zárva lesz. 
Ezen időszakban lejáró kölcsönzésekért
késedelmi díjat nem számolnak fel.

Tájház és bejelentkezés
Az algyői Tájház júliusban és augusztusban a 
táborok és szabadság miatt zárva lesz, azonban 
előzetes bejelentkezésre a látogatók rendelkezé
sére áll. Hívható telefonszám: 06-20/463-75-78 
vagy 62/517-170.

Száz éves az iskola
Az Algyői Általános Iskola a 2002-2003-as tan
évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból Baginé, az iskola volt igaz
gatója egy kiadványt kíván összeállítani. Kéri, 
hogy akinek birtokában van bármely, főleg a 
kezdeti időkből készült fénykép és egyéb doku
mentum (tankönyv, füzet), adja kölcsön -  a 
Tájházban, a Faluházban vagy a Könyvtárban.

Új helyre költözik a könyvtár
Aki az utóbbi két évben járt könyvtárunkban, 
láthatta, hogy jelentős fejlődésen mentünk ke
resztül. Nagyon sok, szép, új könyvvel gyara
podtunk. Köszönhetjük ezt részben az önkor
mányzatnak, de az utóbbi időben kibővült pá
lyázati lehetőségeknek is. A Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma érdekeltségnövelő pályá
zati lehetősége arra ösztönzi az önkormányzato
kat, hogy biztosítsanak dokumentum beszerzési 
keretet a könyvtáraknak, sőt ezt a keretet éven
te emeljék is. Ebben az esetben a minisztérium 
minden évben a beszerzési keret 25-30%-át adja 
pályázat formájában. Az elmúlt két évben így 
mintegy 700 dokumentummal gyarapodtunk. 
Könyvtárunkban kapott helyet a teleház is. így 
most 6 számítógéppel rendelkezünk. Mindennek 
nagyon örülünk, a lakosság a teleházat megis
merte, és kezdi használni.
Azonban az épületet kinőttük, a raktárunk fala 
kidőléssel fenyeget, az olvasóknak udvari WC-t 
kell használniuk (amit télen a fagyásveszély 
miatt el kell zárni, tehát gyakorlatilag nincs 
lehetőség a toalett használatára). Ehhez járul 
még, hogy a régi vil-lanyhálózat nem bíija a sok 
számítógép miatti terhelést és a parketta 
lyukadózik. Az épület felújítása a kettős 
tulajdon miatt nehézkes, ezért döntött az 
önkormányzat képviselő-testü-lete úgy, hogy a 
volt gyógyszertár épületét kell átalakítani 
könyvtárrá.
Annak állaga jó, területe duplája a mostaninak. 
Külön szobában kapna helyet a teleház, 
azonban a kézikönyvtárat és középiskolások 
olvasmányait is ott kell elhelyeznünk. Ám a 
kettős funkció nem zavarja egymást, hiszen a 
számítógépeket fejhallgatóval használják a
látogatók. A legkisebbek olvasmányait külön 
szobában alakítjuk ki. Itt egy sarkot is szeret
nénk létrehozni számítógépes és hagyományos 
játékokkal. Az utca felöli egyetlen nagy helyiség 
(111 m-) szolgálna a kölcsönzésre,
olvasósarokra, rendezvények tartására. Lesz egy 
könyvraktár és az ÁNTSZ-követelmé-nyeknek 
megfelelő mellékhelyiségek. Ezt a könyvtárat 
már mozgáskorlátozottak is használhatják,
hiszen lesz rámpa és mozgáskorlátozott WC is. 
Nagyon szeretnénk, ha a régi bútorainkat is ki 
tudnánk cserélni, azonban az e célra benyújtott 
pályázataink nem voltak sikeresek.
Ha a munkálatok megfelelően haladnák, akkor 
úgy tervezzük, hogy Algyő Napján már az új 
helyen várhatjuk olvasóinkat.

Ménesi Lajosné
könyvtárvezető

JÚLIUS
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GYEV1ÉP Algyői Településüzemeltetési és 
-fejlesztési Közhasznú Társaság

Algyő, Kastélykert u. 16.

2001. évi beszámolójának főbb adatai

M É R L E G

Eszközök adatok ezer forintban
A. Befektetett eszközök 67 984
B. Forgóeszközözök 4 083
C. Aktív időbeli elhatárolások 202

Eszközök (aktívák) ősszeren 72 269

F orrások
D. Saját tőke 70 533
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek I 736
G. Passzív időbeli elhatárolások 0

F orrások  (passzívák) összesen 72 269

ER ED M ÉN Y -K IM U TA TÁ S

A. Összes közhasznú bevétel 25 621
B. Vállalkozási bevétel 6 618
C. Összes bevétel 32 240

D. Közhasznú tevékenység költségei 25 720
E. Vállalkozási tevékenység költségei 8 229
F. Összes tevékenység költsége 33 950

S Z Á L L Í T Á S ,  F U V A R O Z ^

1500 kg-os kisteherautóval
75 Ft/km + 600 Ft/óra 

2 tengelyes 2500 kg-os nagyméretű utánfutóval 
96 Ft/km + 600 Ft/óra bruttó áron. 

ÉRDEKLŐDNI:
GYEVIÉP Kht. telephelyén

(volt művelődési ház)
Algyő, Kastélykert u. 16. Telefon: 267-567. 

Munkanapokon: 7°°-töl 15°° óráig.______

[FdCoÉr sámösral wslé ©sBofes
előjegyezhető, szállítás 

július 12-én.
Algyő, Kosárfonó u. 9. 

Telefon: 06-30/463-37-32

Villanyszerelés -  Magánházak 
lakások felújítása és új szerelése

♦ Digitális kaputelefon-rendszer 
kiépítése, javítása.

♦ Fogyasztás-mérőhely kiépítése, 
bővítése.

♦ Elosztó gyártása, beépítése, 
javítása.

♦ Villanybojler javítás.
♦ Keverőtárcsás mosógép és 

centrifuga javítása

Kovács Gábor villanyszerelő 
Algyő, Vadvirág u. 37.

Hibabejelentés:
268-850, vagy 06-20/311-21-30

Többet olcsóbban!
Megnyitottam 100 Ft-os üzletemet 

a Sövény u. 14-ben,
ahol üres gázpalackját is kicserélheti.

A kínálatból:
> baby testápoló (40 ml) 400 Ft
x- 50 db szemeteszsák 145 Ft
x- mosópor 195 Ft-

tól
x- körömlakk lemosó 100 Ft
^  WC gél (200 ml) 280 Ft

és még sok más áruval várom 
kedves régi és új vásárlóimat.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 900-1 130.

13°0—18°°;
szombaton: 900- i3 00;
vasárnap: zárva.

cXoesisné Mikó
JÚLIUS
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Avon: Egynapos gyaloglás az életért
2002. június 16.: egy felejthetetlen nap, húsz
ezer lépés az életért.
Idén októberben nem lesz AVON-futás, pedig e 
programon az elmúlt években, a Nőegylet szer
vezésében mi is részt vettünk és hatására Al- 
győn is sokan kezdtünk el futni, kocogni, és ér
tettük meg: az egészségért tenni kell.
Volt viszont június 16., az AVON által második 
alkalommal szervezett gyaloglás, mely nem ver
seny volt, hanem egy közös séta, s melyen ezer- 
hétszázan vettünk részt az országból.
Az AVON egy napos gyaloglás az életért egyszer
re volt sporttevékenység, jótékonyság és közös
ségi élmény. SPORTTEVÉKENYSÉG, hiszen a 
Szentendre -  Budapest közötti 22 kilométeres 
táv megtétele komoly fizikai teljesítményt jelen
tett. JÓTÉKONYSÁG, hiszen a gyaloglók által 
összegyűjtött pénzből (24 millió forint) mam- 
mográf készüléket vásároltak, és ezt éppen 
Szeged kapta meg, hogy itt szolgálja a mellrák 
elleni küzdelmet. KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY, hiszen 
a több mint öt órás út alatt eddig ismeretlen 
emberekkel kerültem kapcsolatba és találtam új 
barátokra, ahol a gyaloglók -  férfiak és nők, 
idősek és fiatalok -  felfedezhették mindazt, ami 
bennünket, embereket kortól és nemtől 
függetlenül összeköt.
Most is és a jövőben is azért gyaloglunk, hogy az 
országban elegendő számú mammográf gép 
legyen, és ezzel életeket mentsünk.
Az AVON egy napos gyaloglása számomra arról 
szól, hogy nem lehetünk közömbösek a társa
dalmat komolyan érintő problémák iránt. Ezek 
közé tartozik a mellrák is. Sajnos bármelyi
künkkel megtörténhet, ezért kell segítenünk 
egymáson.
Ahhoz, hogy megtegyem a 22 km-es távot, mini
mum tízezer forint adományt kellett összegyűj- 
tenem, ez volt a gyaloglás feltétele. Az adományt 
a Magyar Rákellenes Liga számlájára fizettem 
be. Támogatóm, az Algyői Nőegylet. Szeretném 
megköszönni, hogy segítségükkel ott lehettem, 
és így közösen járultunk hozzá ahhoz a nemes 
célkitűzéshez, melyet az AVON határozott meg: 
javítani az emlőrák magyarországi gyógyításá
nak feltételeit, és így egyre több nő életét 
megmenteni.
Jövőre is lesz gyaloglás. Jó lenne, ha innen, 
Algyőről egyre többen fontosnak éreznék, hogy 
ott legyenek. Érdemes megismerni a közös 
vonásokat, érdemes felfedezni egymást!
„Aki megment és megszabadít, jeleket és 
csodákat cselekszik ...”
(Dániel próféta)

Leiéné Gonda Irén

Anyakönyvi hírek
Született:
Május 24-én Juhász Fanni (3900 gr), szülei: 
Juhász József, Kun-Szabó Anikó; 27-én 
Janecskó Márk, szülei: Janecskó László, Vidács 
Andrea; június 7-én Péter Fanni (3710 gr), 
szülei: Péter József, Hegedűs Edit.
Házasságot kötött:
Május 18-án Dobó János és Matiz Petra 
Gabriella, 22-én Ficsur Zoltán és Róna Sarolta, 
25-én Krammer Gyula és Farkas Emese Katalin; 
június 1-jén Czirok Sándor és Baka Rózsa 
Andrea, 15-én Kiss Róbert és Bozsity Szuzanna. 
Meghalt:
Május 21-én Jankó György Józsefié Farkas 
Erzsébet, 22-én Terhes Pál, június 1-jén Bús 
Mihály Imréné Kucsai Anikó, 2-án Farkas 
József, 9-én Varga József

Fotó a táplálásról
Az Anyatejes világnap alkalmából idén július 
31-én programot szerveznek Algyőn. Ennek elő
készítéseként a védőnők arra kérik az édes
anyákat és az édesapákat, hogy az összeállí
tandó fotóalbumhoz kölcsönözzenek fénykép- 
felvételeket, melyek a gyermek egészséges 
táplálást, fejlődését tükrözik.
A kicsik táplálást bemutató fotókat a 
gyermekrendelőben várják a védőnők.

Redőny reluxa harmonika ajtó, 
szalagfüggöny és napellenző 

készítés 
Telefon: 06-30/953-03-95
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Értesítem ügyfeleimet, hogy 
megnyitottam ügyvédi irodámat:

Szeged, Vár utca 2. szám, I. emelet 
14. ajtó alatt;

Aliroda: Algyő, Hóvirág u. 7.
Időpont egyeztetés: telefonon 

06-30/975-07-40, 06-62/267-086

DR. GUBACSI ENIKŐ
JÚLIUS



Anna Napi Búcsú
Július 26. (péntek)
17a0 Erdélyi népművészeti kiállítás Csiszár 
Piroska gyűjteményéből; Miseruhák kiállítá
sának megnyitója

Helyszín: Tájház 
1830 Komolyzenei koncert 

Helyszín: Templom

Július 27. ( szombat)
ÍO00 Ősgyeviek Baráti Körének találkozója, 
Fellépnek: Parlando Kórus, Réti Csaba 

Helyszín: Faluház

Július 28. (Vasárnap)
900 Martonosi delegáció érkezése, fogadása 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Faluház 
ÍO30 Mise, Celebrál: Martonos testvértelepü
lésünk plébánosa és Kardos Mihály 

Helyszín: Templom 
1600 Ünnepi programok

a 62. Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövész-dandár Fúvószenekara és mazsorettek 
felvonulása;

Útvonal: edzőterem -  Kastélykert -  Géza
-  Búvár utca
Menettánc: Algyői Hagyományőrző Népi 

Együttes, martonosi népi együttes, a méhkeréki 
román és a vaskúti német nemzetiségű 
együttes, továbbá a lengyelországi gurál népi 
együttes és a török Égei-tenger melléki együttes 

Útvonal: edzőterem -  Kastélykert -  Géza
-  Búvár utca

1700 Néptánc gála a menettáncban 
résztvevőkkel

Helyszín: a Faluház szabadtéri színpada 
1900 EzGáz Együttes koncertje

Helyszín: a Faluház szabadtéri színpada 
2000 Utcabál; Közreműködik: Indigó Együttes 

Helyszín: a Faluház szabadtéri színpada 
és a tér

2030 Táncház; Közreműködnek: a
menettáncban résztvevő együttesek

Helyszín: a Faluház nagyterme 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
Kellemes nyarat, jó  pihenést kívánunk!

a Faluház kollektívája

Adományokat Vár a Tájház
Az algyőiek jóvoltából a Tájház gyűjteménye 
szépen gyarapodik. De további tárgyak, 
dokumentumok kerülhetnek elő a házak rejtett 
zugaiból. A család tárgyaitól nehéz megválni, de 
ezeket az értékeket a jövőnek őrzi meg a Táj ház. 
A Tájháznak ajándékozott tárgy adományozó
jának nevét megörökítik.
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Kilencedik alkalommal rendeznek Algyőn
lovasnapot. A mindig nagy érdeklődéssel várt 
esemény idén is augusztus 18-án (vasárnap) -
mint annyi éven keresztül -  az Algyői Gazdakör 
és a helyi önkormányzat hathatós segítségével 
jön létre.
A program:
9-11 óra: kezdő ló, kezdő lovas ugrószám 100 
cm-en,
11-1230 óra: Gazdakör vándorkupa, lovas
ugrószám 120 cm-en,
1230-13 óra: ebédidő,
13-14 óra: fuvaros verseny,
14-15 óra: korlátugratás.
A pálya szélén most is lesz étel és ital, mi szem 
szájnak ingere. A belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel vár a szervezőbizottság!

Fatujárő fesztivál
Augusztus 17-21. között, a Falujáró fesztivál 
keretén belül Algyő a litván Folk Dance Group 
Ritums néptánc csoportot látja vendégül.
A néptáncosok szállása az algyői Szabadidő 
központban lesz. Megismerkednek az Algyői 
Hagyományőrző Együttessel, községünk 
nevezetességeivel, majd augusztus 17-én 
délután fellépnek Pitvaroson. A következő nap 
Hódmezővásárhely nevezetességeié, majd 
Tiszaszigeten mutatkoznak be. Az augusztus 
19-i ópusztaszeri kirándulás végén találkoznak 
az algyői civil szervezetekkel.
Algyő augusztus 20-án fogadja a Falujáró 
fesztivál pitvarosi, tiszaszigeti vendégeit, külföldi 
(lett, litván, indiai, török) csoportjait, melyek 
gála műsoron mutatkoznak be. Másnap 
Szegedre kirándulnak a táncosok, este pedig a 
tábortüzes-énekes programon pedig indiai és 
litván csoport is vendégeskedik.

Hírmondó: szeptemberben
Tudatjuk Kedves Olvasóinkkal, hogy -  a 
hagyományoknak megfelelően -  az Algyői 
Hírmondó augusztusban „szabadságra megy”. 
Azaz lapunk következő számát 2002 
szeptember elején adjuk át olvasóinknak.

Algyői Hírmondó. A helyi önkorm ányzat lapja.
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