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Polgármestert és önkormányzatokat Választottunk
Az október 20-ai helyhatósági választásokon 
Algyőn -  a szavazás befejezésekor -  a névjegy
zékben szereplő választópolgárok száma 4 
ezer 282 volt. A szavazásra jogosult állampol
gárok közül 2 ezer 139 fő voksolt a községben 
kialakított 4 szavazókörben. Algyőn a válasz
tási részvételi arány: 49,95 százalékos volt.
A polgármesterjelöltek valamelyikére 2131 
választó voksolt, az érvényes szavazatok száma: 
2113. E voksok a három független jelölt közötti 
megoszlása alapján az algyőiek dr. Piri József 
Antalt 1 ezer 622 szavazattal (az összes 
érvényes voks 76,76%-a) megerősítették 
polgármesteri tisztségében. A
polgármesterségre jelentkezők közül dr. Gonda 
János 438 (20,73%), Molnár Mihály 53 (2,51%) 
szavazatot kapott.
A kislistás képviselő választáson 2 ezer 139 
állampolgár jelent meg, 2 ezer 138 adta le 
szavazólapját, amiből 2 ezer 92 minősült 
érvényesnek, 46 érvénytelennek. A képviselő- 
jelöltekre összesen 18 ezer 541 érvényes voks 
érkezett.
A jelöltek közül a most induló önkormányzati 
ciklusban képviselővé lett a megszerzett 
szavazatok száma és az így kialakuló erősorrend 
alapján:
Juhász Sándor 995 voks (5,37%),
dr. Gubacsi Enikő 928 voks (5,01%),
Borbély János 888 voks (4,79%),
Molnámé Vida Zsuzsanna 879 voks (4,74%),
dr. Gonda János 871 voks (4,70%),
Herczeg József 823 voks (4,44%),
Bakos József 731 voks (3,94%),
ifj. Vidács László 686 voks (3,70%),
Karsai Lászlóné 681 voks (3,67%),
dr. Gubacsi Ede 652 voks (3,52%),
Bakos András 590 voks (3,18%),
Süli-Zakar Mariann 575 voks (3,10%)
Beke Sándor Tamás 562 voks (3,03%).

Egyébként a képviselőjelöltek közül a legtöbb 
voksot, 1 ezer 280-at (6,9%) dr. Piri József 
gyűjtötte össze, mivel azonban polgármesterré 
választották, a község első polgáraként szerzett 
jogot az önkormányzati testületi munkába való 
bekapcsolódásra.
A képviselőségre pályázók, de az önkormányzati 
testületbe be nem jutó, többségében független 
aspiránsok névsora -  az összegyűjtött voksok 
száma alapján: dr. Loydl Péter (független) 522 
(2,82%), Beck Gábor (független) 503, Lakatos 
Albert (független) 472, Belouai Sándor 
(független) 450, ifj. Pálföldi Márton (független) 
403, Kopaszné Demeter Irén (független) 395, 
Kiss Róbert (független) 374, Boldizsár István 
(független) 369, Árnyas Rózsa Mária (független) 
323, Molnár József (független) 321, Tóth 
Gyuláné Juhász Ilona (független) 300, Csúri 
Sándor (Szövetség Algyőért Egyesület, Közéleti 
Egyesület, MIÉP) 299, Tóth Mátyás (független) 
293, Radics Balázs (független) 287, Kiss Tibor 
(független) 280, Lele Lajos Sándor (független) 
272, Molnár Mihály (független) 272, Plánka 
József (független) 263, Németh Sándor 
(független) 196, Kiss János (független) 189, 
Kovács Károly (Szövetség Algyőért Egyesület, 
Közéleti Egyesület, MIÉP) 186, Tóth Árpád 
József (független) 180, Kovács László (független) 
142, Szabó László Csaba (Algyői Közéleti 
Egyesület, MIÉP, FKGP, Szövetség Algyőért 
Egyesület) 109 szavazat (0,59%).
A 10 ezer lakosúnál kisebb települések 
választóinak döntése alapján dr. Gonda János 
a Fidesz Magyar Polgári Párt színeiben, míg dr. 
Piri József mint a Pusztaszeri Tájvédelmi 
Körzetért Önkormányzati Területfejlesztési 
Egyesület képviselője tagja a Csongrád Megyei 
Közgyűlésnek.
Köszönet a választásokon közreműködő köz- 
tisztviselőknek és a bizottsági tagoknak!
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2 Algyői Hírmondó
Baghyné Makra Ilona

Fehér ígnácz emlékére
Sy.áy.húsy. éve. tán, 
hogy a Tisza jobb partján 
felépült egy iskola.
Fehér Ignácz tanítani 
jött oda.
Örömmel végezte munkáját, 
mert tudta jól,
hogy tudására számit Janó,
Pali, Feri, Rozi, Kató.
Tanította írni, 
olvasni,
számolni a gyerekeket, 
kosárfonásra a felnőtteket.
Ezért lett ősi foglalkozás 
Algyőn a kosárfonás.
Dolgozott itt vagy 
huszonöt évet, 
közben megjárta a 

doberdói, isonzói 
harcteret.
A háborúból hazajött, 
a Hangya Szövetkezetben 
elnökölt.
Nyolcvanhat év után
az algyői temető őrködik álmán.

Az étók kötelessége az emlékezés...
Czirok Andrási földműves, ?, 1912., Bakos 
Anna -  Czirok Kristóf, felesége Nagy Erzsébet; 
lakhelye Algyő, Tanya 92. A második 
világháborúban hadműveleti területen, vagy 
szovjet hadifogságban halt meg. Neve a hősi 
halottak emléktábláján szerepel. (Algyő HA. 
50/1949.sz., Szegedi Járásbíróság Pk. 
14196/1949/5.sz.)
Czirok Ede: ?., 1901., Nagy Erzsébet, lakóhelye 
Algyő. A második világháborúban hadműveleti 
területen, vagy szovjet hadifogságban halt meg. 
Neve a hősi halottak emléktábláján szerepel. 
Czirok János: polgári áldozat, Algyő, 1883, 
Győrfi Teréz; lakóhelye Algyő. A község 
elfoglalása után garázdálkodó szovjet katonák 
lelőtték. Neve a hősi halottak emléktábláján 
szerepel.
Következik: Czirok János, id. Czirok János, 
Czirok Lajos.

Családi na/f közi
A „családi napközi” felkészítő tanfolyamra 
érdeklődőket várnak. Jelentkezni: Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat munkatársainál 
személyesen, vagy telefonon: 62/267-866.

A csatáitokért
Algyő Nagyközség Önkormányzata Gyermek- 
jóléti és Családsegítő Szolgálata címe: Egész
séghez utca 42. Telefonszam: (62) 267-866; 
ingyenes zöld szám: 06-80-820-024. 
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Algyőn, az Egészségház u. 42 szám alatt 
Hétfőtől- csütörtökig: 8-15 óra közt 
Pénteken: 8-10 óra közt.
Nagyfán minden hónap első csütörtökjén 15-17 
óra közt az 59-es számú lakásban.
INGYENES JOGI TANÁCSADÁS: 
minden héten szerdán: 1430-1700 óra.
INGYENES PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS: 
minden héten csütörtökön: 15-17 óra közt. 
ADOMÁNYOK ÁTVÉTELE ÉS KIADÁSA: 
Szerdán: 13-15, pénteken: 9-11 óra közt.

Adifenttfáró
Minden algyői gyereket és felnőttet szeretettel 
vár az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat Adventváró rendezvényeire az algyői 
Tájházba. Az érdeklődők november 27-én 
(szerdán) 16 órától az üvegfestéssel ismer
kedhetnek; december 4-én (szerdán) 16 órától 
adventi koszorúkat és asztali díszeket ké
szíthetnek; december 11-én (szerdán) 16 órától 
karácsonyi díszeket barkácsolhatnak és cso
magolási technikákat tanulhatnak.

Segítség a munkanélkülieknek
Az „Álláskereső klubba” (a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatnak otthont adó Egész
ségház utca 42. szám alá) november 27-én 12 
és 14 óra között várják a munka nélkül marad
iakat.
Az e segítséget igénybe vevők szolgáltatásként 
munkahelyi lehetőségekkel ismerkedhetnek, 
munkahelyi címeket kaphatnak, képzési lehető
ségekről hallhatnak, foglalkoztatási infor
mációkat (például a gyes-ről, a gyed-ről, a rész- 
munkaidős lehetőségekről, az állásváltoz
tatásról, a katonai szolgálatról) gyűjthetnek be. 
A tanácsadás keretében az ön-életrajz írást, a 
tárgyalási technikákat gyakorolhatják, részt 
vehetnek az állásinteijüra fel-készítésben és 
pályaválasztási tanácsadásban. De egyéni 
beszélgetésekre is sor kerülhet -  például 
álláslehetőségekről. Ebben közreműködik 
Radics Edit (Humán Reform Egyesület). A 
munkaügyi problémákkal kapcsolatos jogi infor
mációkat dr. Rohony Anikó (az algyői Gyermek- 
jóléti és Családsegítő Szolgálat jogásza) adja át.
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A kábeltévé behálózza az egész falut
A kábeltévés hálózat fejlesztésére Algyő Nagy
község Önkormányzati Képviselő-testülete 12 
millió forintot szavazott meg. A település teljes 
egészét lefedő hálózat beruházási munkálatairól 
kérdeztük Ballai Ferencet, a AKTV Kft ügyveze
tőjét.
-  Mi a beruházás célja ?
-  A település teljes lefedése törzskábel kiépíté
sével, korszerű, színvonalas szolgáltatás, csil
lagpontos rendszer kialakítása.
-  A település kétharmad része évek óta élvezheti 
a kábeltévé áldásos jelenlétét. Akik ehhez nem 
jutottak hozzá, joggal érezhették, hogy másod
rendű polgárai lakóhelyüknek. Ezért fontos kér
dés, hogy mikor indul a beruházás. ?
-  Az első ütemben a Berek, a Szüret, a Ladik, a 
Vásárhelyi, a Radnai, a Keszeg, valamint a 
Komp és a Dália utca bekötését tervezzük. A 
második ütemben a Sövény és a Hóvirág utca 
közötti terület csatlakoztatására lehet számí
tani. A harmadik és a negyedik ütemben kerül 
sorra a Fazekas utca és az új lakótelep. És vé
gül, de nem utolsó sorban fontos beruházási cél 
a fejállomás korszerűsítése, a régi berendezések 
cseréje. Minden ütemnél először a törzs és vo
nalhálózatot építjük ki, majd ezek műszaki ára
dását követően lehetséges az egyes előfizetők 
bekapcsolása. A munkát novemberben elkezd
jük, természetesen az időjárástól függően. Sze
relési munkát + 5 fok felett lehet végezni.
-  Hol érdeklődhetnek az új bekötést igénylők és 
marad-e az eddigi kiépítés dija ?
-  Az ügyfélszolgálatunkon, amely a Gyeviép Kht. 
irodájában, a Kastélykert utca 16. szám alatt, 
hétköznap 7 óra 30 perctől 15 óráig működik. A 
bekapcsolás díja marad a korábbi évek összege, 
vagyis 12 ezer 500 forint. Arról, hogy mikortól 
lehet szerződést kötni egy-egy adott területen, 
az érintett ingatlanok tulajdonosait szórólapon 
értesítjük. Hangsúlyozom: a műszaki átadás 
hosszú folyamat eredménye, ezért kérjük leendő 
előfizetőink türelmét, hiszen nekünk is az az ér
dekünk, hogy minél előbb ügyfeleink között kö
szönthessük őket.
-  A jelenlegi fejlesztés előtt is jelentős változások 
történtek. Például az üzemeltető néhány új csa
torna (Spektrum, Minimax, Viva+, National Geog- 
raphic) bekapcsolásával tette a szolgáltatást 
színvonalasabbá. Most szeptemberétől pedig 
élvezhető az HBO -  2400 forintos előfizetési 
díjért. Mi a tapasztalat, az előfizetők elégedettek 
ezzel a csatorna kiosztással ?
-  Igen, ezt bizonyítja az is, hogy idén több új be
kapcsolásunk volt, mint az azt megelőző

években összesen. Ezt úgy tudtuk megva
lósítani, hogy a hálózatunkat is jelentősen fej
lesztettük. Ezek között szerepelt a Bartók Béla 
és az Egészségház utca korszerűsítése, amely az 
egész szolgáltatás műszaki színvonalát jelentő
sen javította.
-  Mikorra várható az internetes rendszer 
kiépítése?
-  Tárgyalunk az Axelero Tiszanettel, mert az 
épülő hálózat már alkalmas lesz erre az új szol
gáltatásra.

Zs. V.

Kész a Itt lakásos ház
Drágább lett Algyő!
Ma 110 millió forinttal töb-bet kapnánk 
falunkért. Akadnak gáncsoskodók, kik nem 
látják a fától az erdőt, nem örvendeznek a 
gyarapodásnak, de én igen. Gazdagabbak let
tünk például a szennyvíztisztítóval, a csa
tornával, az aszfalt vagy csak kohósalakos utak
kal, a játszótérrel, az energiatakarékos világí
tással, a kábeltévével, a telefonnal, az új könyv
tárral, a faluházzal. De a sor folytatható. 
Legújabban további 110 millió pluszt könyvel
hetünk el. Ennyibe került a Fő téren a 14 la
kásos ház, mely hét 2 szobás, 53 m2-es, továb
bá hét 70 m2-es, 3 szobás lakást foglal magába.
-  Honnan a pénz? -  kérdeztük Nagypál 
Miklóstól, az önkormányzat építési osztály 
vezetőjétől.
-  A Széchenyi-terv pályázatán 70 millió forintot 
nyertünk, 40 milliót pedig a község tett hozzá.
-  Ügy hírlik, kevésnek bizonyul a 14 lakás.
-  így igaz. Eddig több, mint 60-an jelentkeztek 
lakónak. Még az idén átadjuk az épületet, majd 
pályázat segítségével választjuk ki, hogy mely 
családok költözhetnek be a lakásokba.
-  Hamar „kinőtt” a téren az épület. Melyik cég 
munkáját dicsérhetjük?
-  A FERROÉP Rt. a fővállalkozó, s valóban 
gyorsan, 5 hónap alatt került tető alá a ház.
-  Szóljunk a könyvtárról is.
-  Azt is átadjuk ebben az évben: az egykori 
gyógyszertár épületének átalakítása 3,6 millió 
forintba kerül. Az összeg felét szintén a 
Széchenyi tervből finanszíroztuk, a másik 50 %- 
ot pedig algyői önkormányzati pénzből.
Jól sáfárkodott tehát az önkormányzat a pályá
zati lehetőségekkel és a saját kasszában 
található pénzzel. Mindenképp többet ér Algyő.

Á. S.
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Szüreti mulatság
Algyőn a Szivárvány Óvodában nyílt nap kere
tében szüreti mulatságot szerveztek az óvodá
soknak, a szülőknek és az érdeklődőknek.
A falusi kisbíró, Temkó Bence dobszóval hívoga
tott a szüreti mulatságra. Élményt nyújtó falusi 
népszokásokat elevenítettek föl. Népszokások, 
népi játékok, táncház, szőlőpréselés, mustkészí
tés, terménybáb készítés, gyümölcssaláta készí
tés színesítette a vigasságot. A hagyományte
remt ő rendezvény sikerét, hangulatát emelte az 
Algyői Citerazenekar fellépése. Köszönet a 
zenekar két tagjának, Kotogán Sándornak, Süli 
Tibornak, valamint a 8. osztályos Pataki Andreá
nak, hogy pergő ritmusú zenéjükkel táncra hív
ta az óvodások népes táborát. Köszönet a szü
lőknek, hogy a begyűjtött termésekkel, gyümöl
csökkel hozzájárultak a nap sikeréhez. Az óvo
dai kollektíva lelkes, aktív együttmüködése pá
rosult a szülők megelégedettségével.

Ovis programok
November 12-én kedden virágkötészetet 
tartanak a Pillangó csoportban 
November 25-29. között a gyerekek ajándékot 
készítenek Mikulás napra.
December 5-én (csütörtökön) 7-17 óra között 
lehet befizetni az óvodai térítési díjat.
December 6-án várják az ovisok a Mikulást.

Már a legkisebbek is JAM-esek
Ettől a tanévtől már az első osztályosok is részt 
vehetnek az algyői iskola JAM-es programjában. 
Az 1. osztályos szakkörösök -  az elméleti 
foglalkozások mellett -  ellátogattak Atkára Kiss 
Túri Ferencék tanyájára. Céljuk egy jól működő 
parasztgazdaság megtekintése volt. Az ott 
látottakat, hallottakat érdekesnek találták a 
gyerekek: a programban szerepelt állatok
tenyérből etetése, tyúkólban tojáskeresés, 
tehénfejés, állatsimogatás. A háziak különböző 
szerszámokkal, gépekkel is megismertették a 
kisiskolásokat. így például a gyapjúvágó ollóval, 
a járommal, a hagymavető géppel. A kellemes 
délutánt uzsonnával, a háziak jóvoltából túrós 
lepénnyel fejezték be.

Novemberi iskotanaptő
11-15.: Nyílt nap az iskolában: várják a szülök 
érdeklődését.
14., 13 óra: Napközis bemutató foglalkozás a
IV. csoportban.
14.: Személyi igazolvány készítése Szegeden; 
Későbbi időpont egyeztetés után: JAM üzemlá
togatás a 8. osztályosoknak.
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Gyerekszáj
Síkmértani formákról beszélgetünk az 
óvodában: kör, négyszög....
Ez meg itt a karikaszög! -  mutat rá 
magabiztosan Réka az oválisra.

❖
Bogi mesél a gyermekeknek:... aztán egyszer 
csak beborult az ég ...
Hova? -  kérdezi Dóri őszinte érdeklődéssel.

❖
Ennek a pohárnak nincsen kapaszkodója! -  
keresi Barbi a füles poharát.

❖
Beteg voltam, mert összeért a torkom! -  
magyarázza mandulagyulladása után Martin.

Üzenet egykori iskotámba
„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,

De elcsitult a jókedv-förgeteg 
S helyére ült a döbbent némaság: 
Körülöttünk már az Élet csörtetett. ”

(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba) 
Köszönetét mondok a két szervezőnek: Bús Edé- 
né Tóth Rónának, Gubacsi Béláné Győrfi Iloná
nak, mert 41 év után sikerrel össze tudták hoz
ni október 12-én a Fehér Iskolában a találkozót. 
Hosszú idő telt el az iskola elvégzése óta. Szét
szóródott az osztály -  tanult, dolgozott, féijhez 
ment, megnősült -, élte ki-ki a mindennapi éle
tét. Most, hogy újra együtt voltunk, megismer
hettük egymás életén alakulását, melyben min
denkinek jó és rossz egyaránt kijutott. Az idő 
mindnyájunk felett elszállt, azért a fiatalkori 
vonások megmaradtak, teltebbé, határozottabbá 
váltak. Bizony volt olyan, akit nem ismertek 
meg: például engem. Én meg a fiúkat nem tud
tam beazonosítani -  előnyükre változtak. És a 
nevek! Azok felejtődtek el! Az iskolai beszélgetés 
után, a halászcsárdai vacsora közben régi fény
képeket nézegetve, régi emlékeket visszaidézve 
nagyon jól éreztük magunkat.
Még egyszer hála a rendezőknek, külön köszö
net régi iskola mostani igazgatójának, hogy le
hetőséget biztosított számunka az egykori tan
termünkben.
Köszönet Bányainé dr. Birkás Mária osztály
főnöknek, dr. Bereczky Tiboménak és Kovács 
tanár úrnak -  aki megőrizte egykori humorát -, 
hogy velünk voltaik.
Sajnáljuk azokat, kik nem lehettek itt ezen a kis 
ünnepségen!
Legközelebb biztosan többen leszünk!

Máté Mária 
egykori algyői diák
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Az Algyői Hírmondó melléklete

Míg a kicsik létrehozzák 
egészségügyi

Egészségnapok Algyőn
Az idei év sem múlhat el anélkül Algyőn. hogy legalább egyetlen 
napon ne fordítsunk kiemelt figyelmet testünk, lelkűink 
épségére.
Ehhez kíván segítséget nyújtani az algyői faluház a 2002-es 
Egészségnapok megszervezésével november 8-án és 9-én. ha 
lehet, a korábbiakhoz képest még szélesebb ..választékot'’ 
nyújtva.
Több újdonságot is kínálunk, tehát érdemes ellátogatni a 
faluházba és az egészségházba ezen a két napon.
November 8-án (pénteken) 15 órától, a Faluházban: gyümölcs 
szobrászatra várják a gyerekeket, 
vitamindús alkotásaikat, addig a felnőttek 
előadáson gyarapíthatják ismereteiket.
November 9-én (szombaton) reggel 7 órától negyed 9-ig -  dr. 
Kálmán Antónia belgyógyász közreműködésével -  vérvétel az 
egészségházban. Erre a vizsgálatra előzetesen jelentkezni kell -  
legkésőbb november 7-ig az 517-172-es telefonszámon: a név, 
és a TAJ-szám bediktálásával. November 9-én, az „egészség 
napján" pedig éhgyomorral, a reggeli kávét is mellőzve kell 
megjelenni a vizsgálaton. A levett vért negyed 9 órakor szállítják 
el a szegedi kórház laboratóriumába, tehát aki nem kerül sorra, 
csak egy következő alkalommal vetheti alá magát a vérvételnek. 
Fuss az egészségedért! Ez a jelszava a 9 órakor kezdődő sport 
rendezvénynek, melyen O-tól 150 éves korig kocoghatnak, 
futhatnak, gyalogolhatnak, sétálhatnak a „versenyzők" a 
faluház -  Egészségház utca - Kastélykert utca -  Bartók Béla 
utca -  Búvár utca -  faluház útvonalon. A lényeg, hogy 
kiderüljön: az egészség megőrzéséhez hozzá tartozik a mozgás. 
Algyőn hagyomány, hogy az évente megrendezett 
egészségnapon helybe jönnek a szakorvosok. Szombaton 9 
órától a faluházbeli kínálat: ortopéd szakorvos: fül-orr-gégész; 
látszerész - komputeres szemvizsgálattal; bőrgyógyász; hallás- 
szúrés; vérnyomásmérés; vizeletvizsgálat; légzés-funkciós 
vizsgálat; test zsírszint % meghatározása; életmód tanácsadás; 
dohányzás káros hatásának kimutatása és a passzív dohányzás 
következményeinek kimutatása SMOKERLYZER készülékkel; 
masszázs; természetes gyógymódok bemutatása, és a 
látottakról előadás: a ZEPTER termékek (pl. bioptron lámpa), 
valamint Aloe Vera termékek bemutatása. Az érdeklődők részt 
vehetnek az előadással egybekötött Etka-jóga bemutatón is.
Az egészségházban a szombat 9 órától a különböző vizsgálatok 
jegyében telik: urológus; nőgyógyász várja az algyőieket, lesz 
rákszűrés: fogászati szűrés, fogkő eltávolítás; EKG.
Az egészségnap szombati rendezvényeire -  alkalomhoz illő, 
vagyis ..játszó", sportos öltözetben -  14 óráig minden egészséges 
és az az után vágyakozó algyőit várnak!

Ambrus Katalin

Tüdőszürés
A tüdőszűrő autóbusz nem elő
ször parkol néhány napon át Al
győn. Legközelebb 2002. no
vember 11-15. között elérhető 
helyben a tüdőszürés az algyői
ek számára! A szűrő program 
részleteit külön plakáton teszik 
közzé.

Újul a program
Társadalmi vitára kész az 
Egészség évtizedének Johan 
Béla nemzeti programja, amely 
a korábban kormányhatározat 
formájában kihirdetett népe
gészségügyi program megújított 
változata. Az Országgyűlés elé 
2002 decemberének közepéig 
benyújtandó népegészségügyi 
program kilép az Állami Nép
egészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat keretei közül, a koráb
binál fokozottabban épít a civil 
szervezetekre.
Folytatódnak a népegészségügyi 
program keretében megkezdett 
szervezett szűrővizsgálatok

Módosítások
Az egészségügyet és a társada
lombiztosítást érintő törvények 
módosító csomagja tartalmazza 
a megyei egészségbiztosítási 
pénztárak önállósága visz- 
szaállítását. a betegek jogai 
képviseletének részleteit.
A kórháztörvény november má
sodik felében kerül a kormány 
elé.
Várhatóan 2003-ban az Ország- 
gyűlés megvitatja a szociális 
törvények módosításait is. így 
például a gyermekvédelmi tör
vényt, a családok támogatásáról 
szóló, illetve a fogyatékosügyi 
törvényt.

II. szám
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HIRDETÉSEK
Kertépítőknek

Gömbszivarfák, gömbkőris- 
fák, gyümölcsfák, nagymé
retű tuják, szelídgesztenye - 
fa, datolyaszilvafa, köszmé
te, ribiszke, szeder, málna, 
áfonya, fügefa, örökzöld 
illatos tulipánfa, rózsaszín
virágú galagonya, gömb
juharfa, gömbmeggyfa, se
lyemakácfa, páfrányfenyöfa, 
vérszilvafa és juharfa vörös 
levéllel, fűzfa, nyírfa, 
mogyorófa eladó.
Rózsák, szomorú eperfák, 
gömbtuják, kúszótuják rho- 
dodendron, pampafű, bam
busz, sziklakerti talajta
karó- és sövénynövény, (fa
gyai. buxus, kecskeregó, 
tüztövis). Falra, kerítésre 
felfutó növények (iszalag, 
lilaakác, loncok, trombita
folyondár). Csüngő ágú bar
kafa, díszcseresznyefa el
adó.
Szeged, Körtöltés utca 31.
(Tescótól 100 m).
Telefon: 62/486-387 
Nyitva:
hétfő -  csütörtök: 10-17, 
pénteken: 10-15, 
szombaton: 8-12 óra közt.

Ruházati vásár
A TELEKLÁN „D” címkével 
ellátott termékeket kínálják 
2002. december 3-án 9-12 
óra között az algyői falu- 
házban.
Nézze meg újdonságainkat! 
Nézze meg választékunkat! 
Termékeink közvetlenül a 
gyártótól.
Szeretettel várjuk!

DACIA 1310
Dácia 1310 1984-es, 83
ezer 500 km-rel, felújított 
karosszériával, friss műsza
kival, megkímélt állapot
ban eladó.
Érdeklődni: a 62/ 267-294 
telefonszámon 16 óra után.

A mozgás (a többpróba is): az élet
A iskolák sportversenyében a többpróbát és a váltóbajnokságot is 
Algyő nyerte a körzetben. A versenyben Forráskút, Szatymaz, 
Deszk, Algyő iskolájának diákjai vettek részt.
A NAP többpróba bajnokságon szeptemberben a lányok között az I. 
korcsoportban II. helyezett: Gombos Emese, Hakucsák Zsófia, 
Horváth Erika, Kotogán Nikoletta, Portörő Renáta, Fehér Vivien; a II. 
korcsoportban I. helyezett: Tóth Edit, Szabó Eszter, Ajtai Mária, 
Lengyel Dóra, Baranyi Anita, Jani Lilla; a III. korcsoportban I. helye
zett: Budaházi Enikő, Nagy Enikő, Terhes Dóra, Makai Evelin, Liptay 
Anita, Karácsonyi Edina; a IV. korcsoportban II. helyezett: Kovács 
Dóra, Lévai Zita, Zombori Barbara, Rózsa Bettina, Sándor Alexandra, 
Kordás Edina.
A fiúk közül az I. korcsoportbem II. helyezett: Kiss Márk, Pap Vilmos, 
Tix Norbert, Kovács Ádám, Héjjá Roland, Bulaházi Gergő; a II. kor
csoportban I. helyezett: Balogh Ádám, Kovács Dezső, Belovai Tamás, 
Nyúlás Levente, Molnár Richárd, Zsoldos Norbert; a III. 
korcsoportban III. helyezett: Horváth Mátyás, Suti Zsolt, Rácz 
Balázs, Hegyi Gergő, Mihály Tamás, Boldizsár Dániel, a IV. kor
csoportban II. helyezett: Rácz Gábor, Balogh Norbert, Pádár Attila, 
Tóth László, Kispál Dániel, Márta Roland.
Októberben a váltóbajnokságban a lányok között az I. korcso
portban II.: Boldizsár Mária, Fehér Vivien, Kotoltán Nikolett, Portörő 
Renáta, Gombos Emese, Császár Enikő', a II. korcsoportban I.: Tóth 
Edit, Szabó Eszter, Lengyel Dóra, Bakó Bernadett, Baranyi Anita, 
Fábián Mária; a II. korcsoportban I.: Nagy Enikő, Szabó Brigitta, 
Terhes Dóra, Karácsonyi Edina; a IV. korcsoportban II.: Nagy 
Andrea, Kovács Dóra, Zombori Barbara, Kordás Edina.
A fiúk versenyében az I. korcsoportban IV.: Kis Márk, Bezdán Pál, 
Suti Márk, Kovács Ádám, Kocsis Krisztián, Tix Norbert; a II. kor
csoportban II.: Balogh Ádám, Kovács Dezső, Belovai Tamás, Révész 
Richárd, Pádár Gergő, Molnár Richárd; III. korcsoportban III.: Suti 
Zsolt, Horváth Mátyás, Varga Péter, Juhász Péter, a IV. kor
csoportban II. helyezett: Rácz Gábor, Pádár Attila, Csemus Sándor, 
Kispál Dániel.
A NAP többpróba bajnokság egyéni versenyében az I. korcsoportban
I.: Kovács Ádám; a II. korcsoportban I.: Balogh Ádám, II.: Belovai 
Tamás, I.: Tóth Edit; a III. korcsoportban I.: Bulaházi Enikő, III. 
Nagy Enikő; a IV. korcsoportban I.: Kovács Dóra ,1.: Rácz Gábor .

Halálos lehet a diszkódrog is
A kábítószer fogyasztás veszélyeiről az algyői iskola drogellenes 
programjain is szó esett, de nem lehet eleget ismételni: a köznyelv
ben könnyű drogként emlegetett szerektől (a marihuánától, az úgy
nevezett diszkódrogoktól) pszichés függőség alakul ki fogyasztó
jukban. Ezek metamphetamin- és amphetamin-származékok, úgy
nevezett gyorsító szerek, melyek használata látszólag csökkenti a fá
radtságot és átmenetileg az éhséget, a szomjúságot is. De már az 
első marihuána-cigaretta elszívása után jelentkezhetnek paranoid 
tünetek, például üldözési mánia. E drogok kiválthatják a kiserek re
pedését, amely évente mintegy 40 fiatal agy- és szívhalálát okozza.
A kemény drognak nevezett kábítószerek közé sorolt ópium
származékok (a morfium, a heroin, a métádon és a kokain) a pszic
hikai mellett, rövid időn belül fizikai függőséget is kialakít él
vezőjében. A bajban segít a szegedi drogcentrum: 62/436-355.

II. szám
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Tarol az allergia
Allergiától szenved a világ népességének egyötöde. Asztma, szé
nanátha, ekcéma, csalánkiütés írható -  többek között -  az al
lergia számlájára.
Ha növények által okozott allergiáról van szó, leginkább a 
parlagfüvet hibáztatják. Hazánkban szinte irtóhadjárat indult e 
gyomfajta ellen, pénzbüntetést is kirónak azokra, akik nem 
parlagfümentesítik telküket, lakóterületüket. Dr. Nékám Kristóf 
allergológus professzor, a Magyar Allergológiai és Klinikai 
Immunológiai Társaság főtitkára és kórházi gyakorló orvos is 
hangsúlyozza: a parlagfű valóban okozhat allergiát, hiszen a 
virágpor, a növényi pollen az egyik leggyakoribb allergén anyag. 
De szerinte allergia ürügyén semmiképpen nem lehet csak és 
mindenkor a parlagfüvet felelőssé tenni. Mert az allergiát 
kiváltó ok igen sokféle lehet: egészen a genetikai hajlamtól a 
különféle étel- és környezeti ártalmakon át, az életviteli, 
életstílusbeli, szokásbeli előidéző tényezőkig.
A parlagfű meglehetősen agresszíven hat a rá érzékenyekre és 
az irtása indokolt, de az is bizonyos, ha nem lenne hazánkban 
egyetlen parlagfű sem, akkor is sokan szenvednének allergiás 
tünetektől. Újabban a fekete üröm legalább annyi gondot okoz 
és talán nem is véletlenül, hiszen pollenszerkezete rokon a 
parlagfűével. Északon, ahol egyáltalán nincs parlagfű, a 
lakosság 30 százaléka allergiás az év bizonyos szakaszaiban. 
Ott a nyír pollenje okoz túlérzékenységet, délen pedig az olíva 
virága. Tehát helyileg változik az allergiát okozó pollen és 
kiirtani sem a nyírt, sem az olívát emiatt nem fogják.
Az allergia okai rendkívül összetettek. Ki gondolná például, 
hogy ha az anya terhessége alatt dohányzik, a csecsemő 
háromszor-négyszer inkább hajlamos lesz allergiára. Mindig az 
összhatás számít, bár az ismert allergének közt szerepel a 
pollen, az állati szőr, némely étel, a szervezetben lévő 
gyulladások, gyógyszerek, de még ismeretlen anyagok is 
szerepet játszhatnak a tünetek előidézésében.
Németországban végzett kísérletek azt támasztják alá például, 
hogy a túlzott tisztaság sem ajánlott, a kedvezőtlenebb 
lakáskörülmények között, zsúfoltan lakók körében kevesebb az 
allergia.
Világszerte gyarapszik az allergiások száma. A skandináv 
országokban készült vizsgálatok szerint a csúcs 2020-30 táján 
következik be, amikor a lakosság 70 százaléka küszködhet 
allergiás túlérzékenységgel. Svájcban a statisztikák szerint 
minden 15-20 évben megduplázódik az allergiások száma. 
Nálunk. Magyarországon mintegy 2 millió allergiás van, évente 
sok új beteg jelentkezik. Sokféle gyógyszer létezik az allergia 
erősségének lefékezésére, de ezek csak akkor hatásosak, ha 
tudjuk a kiváltó okot és időben kezdjük a kezelést.
A megelőzés szempontjából fontos, hogy minél kevesebb legyen 
környezetünkben a veszélyes, a szervezetet irritáló anyag. Kevés 
Magyarországon az allergiológus: mindössze 180 szakorvos 
dolgozik és ennyi nem elég egy jól működő hálózathoz. A 
korszerű gyógyszerek mellé korszerű, egészséges életmódra 
lenne szükség -  ez lehet az egyetlen út a „civilizációs 
betegségnek” tartott allergia megfékezésére.

L. Gy.

A fogszú ragályos
A szülők átadhatják gyerme
keiknek a fogszú (caries) leg
gyakoribb előidézőjét, a Strep- 
tococcus mutáns elnevezésű 
baktériumot. Minél nagyobb 
számban van ugyanis jelen ez a 
baktérium a szülők nyálában, 
annál valószínűbb, hogy a gyer
mek fertőződik -  állítja Gottfried 
Schmalz, a regensburgi egyetem 
fogászati tanszékének profé sz- 
szora. Ezért helytelen, ha a szü
lő lenyalja gyermekének kana
lát, ám fogszúfertőzési szem
pontból teljesen veszélytelen a 
felnőttek csókolódzása, mert 
csak kisgyerekek fertőződnek 
meg ezzel a baktériummal, akik
nek szájában még nem alakult 
ki teljesen a baktériumflóra. 
Egyébként a fogász szakmán be
lül élénk vita folyik arról, hogy 
milyen mértékben játszik szere
pet fertőzés a fogszú kiala
kulásánál. Bizonyítottnak te
kinthető ugyanis, hogy a Strep- 
tococcus mutáns mellett további 
harminc, más baktérium is elő
idézhet fogszút. A caries csak 
akkor képződik fogon, ha bakté
riumok savvá alakítják át a cuk
rot és a sav kikezdi a fogakat.

Az anyatej okosít
Az anyatej erősíti az újszülött 
szervezetének fertőzés elleni vé
dőrendszerét, óvja a különféle 
allergiás betegségektől. Ez már 
eddig is köztudott volt, ám az is 
kiderült, hogy az anyatej meg
alapozza a csecsemő intelli
genciáját. Ezért, ha tehetik, az 
édesanyák legalább hat hónapig 
adják meg az esélyt a gyerme
küknek. Egy dániai kutató- 
intézet munkatársai, megállapí
tották, hogy akiket 7-9 hónapig 
anyatejjel tápláltak, azoknak a 
27 éves korban készített intelli
gencia tesztje magasabb értéke
ket mutatott. Az anya és gyer
meke közötti fizikai kapcsolat is 
fontos: a pszichológiai fejlődést 
segíti.

II. szám
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Előny az oviban
Egészségnapot rendeztek 
november 6-án az algyői 
óvodában. A dohányzás el
leni programot Toldy Eszter, 
a Szív kincsesláda 
foglalkozást Patakiné Laczik 
Etelka vezette. A gyerekek 
gyümölcssalátát készítettek 
a Margaréta csoportban. A 
fogápolást középpontba állí
tó foglalkozást Kovácsné 
Budai Éva irányította. A 
tisztálkodás, testápolás fon
tosságára Szalainé Tombácz 
Erika irányította a figyel
met. Az egészséges táplál
kozás kapcsán a sárgarépa
torta készítésének titkait dr. 
Dózsa Győrgyné árulta el. A 
tartásjavító tornát Klement 
Jánosné vezette. Az ovis 
egészségnapot a SOLE 
Tejüzem, a Dél-alföldi Tele
pülés Egészségterv Egyesü
let támogatta.

Bajnokság
A Csongrád Megyei Gyer
mekbajnokságon az algyői 
Balogh Ádám távolugrásban
11., 60 m-es síkfutásban II.; 
Makai Evelin kislabdado- 
básban I., Nagy Enikő meg
11., 60 m-es síkfutásban II.; 
Kovács Dezső kislabda- 
dobásban III.. Szabó Brigitta 
60 m-es síkfutásban IV., 
távolugrásban IV., Bánfi 
Zsolt 800 m-es síkfutásban
V. helyezettként végzett.

E (j É§ZSÉ<!P© M T
az Algyői Hírm ondó kiadványa

Megjelent: az Országos  
Tisztifőoi'vosi Hivatal 

tám ogatásával

Projekt felelős:
Móltiámé Vida Zsuzsanna.

Levélcím:
6750 Algyő, B úvár u. 5., 

Telefon, fax: 62/ 517-173  
e-mail: 

faluhazw, niail.tiszanet.hu

Két végén égetjük a gyertyát?
Csongrád megyében az országos átlagnál többen halnak meg 
a keringési rendszer megbetegedéseiben -  derült ki az Állami 
Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Csongrád 
Megyei Intézetének a lakosság egészségi állapotáról készített 
jelentéséből.
A felmérést Nagy Zsuzsanna  megyei tiszti főorvos ismertetette 
a Csongrád megyei közgyűlés júniusi ülésén.
A lakosság egészségi állapotának bemutatásához a KSH 
1999-2000. évről készült, legutolsó feldolgozott adatait vették 
alapul, illetve az ÁNTSZ intézetéhez előzetesen beérkezett 
2001. évi adatokat.
Ezekből kiderül: a Dél-Alföldre évtizedek óta jellemző magas 
öngyilkossági halálozás valamelyest csökkent, de még mindig 
országosan a legmagasabbak közé tartozik.
Ugyanakkor az emésztő- és az anyagcsere-betegségekből 
adódó halálozás kedvezőbb, a légzőrendszer megbetegedései 
okozta halálozás pedig kedvezőtlenebb az országos átlagnál.
A megye lakossága 2000-ben 417 ezer 668 fő volt; a 
megyében a halálozás évek óta meghaladja, az élve születés 
viszont nem éri el az országos értéket. Ezt jól mutatja a 
természetes fogyás mértéke, amely a megyére nézve 2000-ben 
6,04 ezrelék, míg az országos érték 4,83 ezrelék volt.
A vezető halálokok 2000-ben a következők voltak: a keringés 
megbetegedései (ez a csoport teszi ki a halálozások csaknem  
felét, 57 százalék, a daganatok (23 százalék), az erőszakos 
halálokok (közlekedési balesetek, öngyilkosságok), az 
emésztő- és légzőrendszer megbetegedései, illetve az 
anyagcserés betegségek. A keringési rendszer betegségei 
miatti halálozások megoszlása: ischaemiás szívbetegség 33 
százalék, agyér-betegség 21,6 , az érelmeszesedés okozta 
halálozás pedig 27,8 százalék.
A daganatok miatti halálozást tekintve a légcső-, hörgő- és 
tüdő-daganatok miatti halálozás áll az első helyen, majd ezek 
után következnek a vastagbél és az emlő daganatai.
A jelentésből kiderült; az erőszakos halálok csaknem fele 
öngyilkosság volt 2000-ben a megyében, a közlekedési 
balesetben pedig 63-an hunytak el.
Csongrád megye járványügyi helyzetéről szólva a megyei tiszti 
főorvos elmondta: a tébécés betegek száma az elmúlt évekhez 
viszonyítva kisebb ingadozásoktól eltekintve nem mutat 
változást: az év utolsó napján 78 nyilvántartott tbc-s beteg 
volt Csongrád megyében.
Továbbra is nagy ütemben nő azonban az allergiás eredetű 
felső-légúti megbetegedések száma: a 2001. évi nyilvántartott 
betegek száma az 1993. évihez képest csaknem  
nyolcszorosára nőtt, és 2001-ben csaknem hatezer embert 
érintett. Szintén nő az asztmás betegek száma: 2001-ben több 
mint ötezren voltak, ez 1994. és 2001. között közel száz 
százalékos növekedést jelent.

II. szám
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(ALQYŐ TEMETŐ)

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓ:
❖ toboz-, szalma-, moha-, műfenyő 

Koszorú,
❖ műfenyős sírcsokor
❖ gyertyák, mécsesek.

Árvácska rendelést felveszek.

Az üzlet nyitva tartása:
hétfőtől péntekig: 7-től 11, 13-tól 16 óráig, 
szombat-vasárnap: 7-től 1 1 óráig.
Telefonszám : 06-20/442-15-83,

este: 62/419-775.
"Rci-uHcIcst tclc.fcmon is fc.lvcsccU.

V á i'om  Uc.dvc.s vásá rló im a t!

Tótl\ CTIoiaű

SÍRKŐ-MŰKŐKÉSZÍTÉS
SÍRKÖ VEK S ÍREM LÉK EK  KÉSZÍTÉSE 

TÖ BBFÉLE SZÍNBEN:
> MŰKŐBŐL. MÁRVÁNYBÓL. 5 ÉV 

GARANCIÁVAL.
^ GRÁNITBÓL SZINTÉN TÖBBFÉLE SZÍNBEN 

ÖRÖK GARANCIÁVAL
EGYÉNI ELKÉPZELÉSEK ALAPJÁN IS KÉSZÍTÜNK 

BÁRMILYEN SÍREMLÉKET. 
VÁLLALUNK 60 ÉV GARANCIÁVAL KRIPTA 

KÉSZÍTÉST. MELYET A MEGRENDELŐ EGYEDI 
IGÉNYI ALAPJÁN ALAKÍTUNK KI.

FENTI MUNKÁKAT NEM CSAK ALGYŐN, 
HANEM AZ ORSZÁG BÁRMELY TEMETŐJÉBEN 

ELVÉGEZZÜK
EZ ÉVI MEGRENDELÉS ESETÉN A JÖVŐ ÉVI 

MUNKÁT IDEI ÁRON VÁLLALJUK EL.
RÉSZLETFIZETÉS MEGOLDHATÓ!

VÁLLALUNK MÉG: SÍRFELÚJÍTÁST. SÍR
KIEMELÉST. SÍRTISZTÍTÁST. BETŰVÉSÉST. ÉS 
BÁRMILYEN SÍREMLÉKKEL KAPCSOLA-TOS 
MUNKÁT.

Várom kedves megrendelőimet!
KOVÁCS MIHÁLY SÍRKŐ-MŰKŐKÉSZÍTŐ

ÉRDEKLŐDNI:
ALGYŐ, TEMETŐ, VAGY: VIRÁGÜZLET

TELEFONON: 06-62/419-775
06-20/323-0118

T ö lb lb e t  o lc s ő lb lb a m !

Megnyitottam

100 Ft-os üzleteimet
a Sövény utca 14-ben, ahol
üres gázpalackját is kicserélheti.

A  kínálatból:
>  hideg zsíroldó 750 ml 375.-Ft,
r  fürdőszoba tisztító 750 ml 320,-Ft,
'r  körömvirág krém 250 ml 490,- Ft,
és még sok más áruval várom régi és új
vásárlóimat.

Nyitva tartás:
>  hétfőtől péntekig 900- 1 130, 13°°-1800 óra,
'r  szombaton 900-1300 óra,
r  vasárnap zárva.

Kocsisné Ildikó

ÖZ ÉKSZQR&OLT NOVEtl&EPI PJflfILflTfl
♦ arany- és ezüst ékszerek,
♦ egyedi ékszerkészítés,
♦ javítás, vésésé, kőfoglalás rövid 

határidővel,
♦ tört arany felvásárlás,
♦ női-, férfi-, gyermek karórák, fali és

ébresztőórák,
♦ órában elemcsere, szíjcsere,
♦ füllyukasztás,
♦ gyógyító ásványokból készült 

szerencsefák, medálok, marokkövek
kaphatók.

Nyitva tartás:
♦ hétfő, szerda, péntek: 10-12, 14-17 óra,
♦ kedd: 13-16 óra,
♦ csütörtök: 13-17 óra.

T i  szíté.lette l I<ös2:cm tjül< a z

£ ^ 2 s e b e t  é s  K a + a lm
n e v ű  a lg y ő i  la l< o s o l< a t!

ID A  V IR Á G Ü Z L E T
Telefon: 267-297 

Hétfőtől péntekig: 8-18 óra között.

NOVEMBER
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HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Dr. Bálinti Sándor

November 11-15.: 1230 -  17w  óra
November 18-22.: 730-  12(,0óra
November 25-29.: 1230- 1700 óra
December 02-06.: 730 -  12°° óra

Telefonszáma:
06-30/260-38-99.

A dr. Tát 6 /fázíwtfesf St. tá/éúoztat/a Önt:
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
a következők szerint rendel:

November
November
November
December

11-től 15-ig: 
18-tól 22-ig: 
25-től 29-ig: 
02-től 06-ig:

r".
16*
/><>

12
7 - 11
12 - 16 '

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

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

e-mail címe: drlolhmaftr.axclcro.hu 
honlap: .hltp://\vcb.íixclcro.hu/drlothma

HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Törökné dr. Kálmán Antónia

November 11-15.: 
November 18-22.: 
November 25-29.: 
December 02-06.:

1230 -  17°° óra 
073o_ 12°° óra
l 23o _  17oo ó ra
073o_ 12°° óra

Telefonszáma: 06-30/249-57-08.

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos

Rendel:

Hétfő, szerda: H1' -141*
Kedd, csütörtök: 12°°- lt fm
Péntek: 9no-14fí"

Mol-utalványt elfogadunk 

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202

Algyő központjában, négylakásos téglaépítésű 
társasházban, egy emeleten lévő 2,5 szobás, 
parkettás, gázfűtéses, vízórás, erkélyes lakás, kis 
veteményes- és virágos kerttel eladó.

Érd.: 06-30/542-3003

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyermek-szakorvos 

Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 
Telefon: 268-038
Betegrendelés:

Hétfőn 8-tól 12 óráig,
Kedden 8-tól 11 óráig.
Szerdán 13-tól 16 óráig, 
Csütörtökön 8-tól 10 óráig, 
Pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtökön 1030-tól 1430 óráig.

Védőnői fogadóóra:
Csütörtökön 9-től 10 óráig.

Terhes tanácsadás:
Hétfőn 830-tól 10 óráig.

Terhes diagnosztika (Szegeden):
Rendel: dr. Kanyó Ádám
telefon: 421-021/256 mellék

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u. 42., tel.: 268-038 

Kedden 13-től 15 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 730 óráig; 

Szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 
730-tól m ásnap reggel 730 óráig.

Ha kedvet érzel ahhoz, hogy belekóstolj egy kicsit a 
„ k i fu t ó k  v i l á g á b a " ,  
erre lehetőséged lesz az idei
SZÉPSÉGNAPON

<2002. decem ber 7 . ) ,
amit fe rg e te g e s  DIVATBEMUTATÓ zár. 

Erre várjuk a jelentkezést 5-25 éves korig.

r személyesen az algyői faluházban, 
r  Re nyák Izabellánál a 06-30-25-22-138-as 

telefonszámon.

Próbák előtti megbeszélés: 
november 13-án 19 órakor a faluházban.

NOVEMBER



Anyakönyvi hírek
Született: Szeptember 6-án Fóris Attila (1670 
gr), szülei: Csóré Anna és Fóris Attila; 17-én 
Lantos Szabina (3930 gr), szülei: Kaproncza 
Melinda és Lantos Sándor, 20-án Kónya Kristóf 
(3540 gr), szülei: Ábrahám Rita és Kónya Ákos. 
Október 15-én Szabó Dániel (3700 gr), szülei: 
Szél Ildikó és Szabó Attila.
Házasságot kötött: Szeptember 4-én Czirok 
Károly és Horváth Gabriella, 7-én Somogyi 
András és Judt Mónika Bernadett, 18-án Paulik 
Szabolcs István és Harmati Anita, 21-én Varga 
Zoltán és Szűcs Eszter Éva.
Elhunyt: Szeptember 7-én Lehőcz László, 14-én 
Ballai Jánosné (Papdi Aranka); október 8-án 
Karácsonyi István, 20-án Sebők Jánosné (Elekes 
Mária).

Konferencia
A dél-alföldi régió városi művelődési intéz
ményeinek konferenciáját november 5-6. között 
Algyőn, az Oktatási és Szabadidőközpontban 
tartotta.
A dél-alföldi régió megyei művelődési központjai 
két éve közösen rendezik meg minden év őszén 
a régió városi művelődési intézményeinek két 
napos konferenciáját. Két éve a Bács-Kiskun 
Megyei Közművelődési Intézet rendezte Kiskun- 
majsán, tavaly pedig a Békés Megyei Művelődési 
Központ Bélmegyeren. Idén Csongrád megye a 
házigazda.
A rendezvényt Ocskó Margit igazgató nyitotta 
meg.
Algyőt mint a közművelődést pártoló 
önkormányzatot dr. Piri József polgármester és 
Molnámé Vida Zsuzsanna, a faluház igazgatója 
mutatta be. Az aktualitásokról és tervekről kez
deményezett konzultatív beszélgetésben főszere
pet vállalt Koncz Erika közgyűjteményi és köz- 
művelődési helyettes államtitkár (NKÖM), 
Harsányi László, az NKA elnöke, Halmai 
Gábomé népművelő, országgyűlési képviselő. 
Idegenforgalom és turizmus a városi közmű
velődésben címmel Darabos Andrea igazgató 
(Kiskunfélegyháza, Művelődési központ), Kovács 
Lászlóné, a csongrádi művelődési központ igaz
gatója, valamint Csasztvan András, a szarvasi 
művelődési ház vezetője tartott előadást.
Az EU-csatlakozás kulturális, jogi kérdéseinek, 
problémáinak leltározásában mint szakértő köz
reműködött Koreny Ágnes információs me
nedzser (Európai Uniós Bizottság, Budapesti 
Delegáció), Nyerges Gusztáv igazgató (Európai 
Uniós Információs Pont), dr. Pap István (a Békés 
Megyei Művelődési Központ igazgatója.

Algyői Hírmondó

iskolások f56-rőt
Új stílusú műsorral köszöntötték október 22-én 
az algyői iskolások az 1956-os forradalom 
évfordulóját. A felső tagozatos szereplőket Kiss 
Erika és Jánó Judit tanárnő készítette fel. A 
műsorban szerepelt: Szabó Szilvia, Széli
Szabolcs, Soós Gergő, Bakos Gabriella, Elekes 
Klaudia, Mészáros Zsolt, Pálinkó Csaba, Antal 
Szilvia, Tóth Annamária 6.b; Zombori Anna, 
Papp Dániel, Tóth Orsolya, Kiss Alexandra, 
Molnár Letícia, Fodor Dóra 7.a; Pataki Andrea 
8.b osztályos tanuló.

Kedves Algyőiek!
Szeretném megköszönni azoknak a bizalmát, akik 
szavazatukkal engem is támogattak az önkormányzati 
választáson. Engedjék meg. hogy az újonnan 
megválasztott képviselőtestületnek és az egész 
településnek további sok sikert kívánjak!
Tisztelettel:

Beck Gábor

Kedves Algyőiek!
Ezúton köszönöm meg mindannyiuknak az 
önkormányzati választáson való részvételt és 
azt, hogy bizalmukkal megtiszteltek.

ifj. Vidács László 
önkormányzati képviselő

Teljes körű lakásfelújítás

Családi házak építése

UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS 
Felvizesedett házak alsó szigetelése 

Csempézés, burkolás

Kéményfelújítás

NEMES GÁBOR
Algyő, Szamóca u. 36.

Telefon:
06- 30-2932- 832, 06-62-268-655

Redőny. reluxa, harmonika ajtó. 
szalagfüőgöny és napellenző készítés.

Telefon: 06-30/953-03-95

NOVEMBER
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Köszönet az önkormányzattól
Köszönjük a választópolgároknak, hogy szava
zataikkal hozzájárultak megválasztásunkhoz! 
Kéijük, kísérjék figyelemmel az algyői önkor
mányzati képviselő-testület munkáját, támoga
tásukkal segítsék annak eredményes műkö
déséti

A képviselő-testület tagjai

November a faluházban
5-6-án: A dél-alföldi régió városi művelődési in
tézményeinek konferenciája a Szabadidőköz
pontban.
9-én 9-ről 14 óráig: Egészségnap.
11-15-én: Tüdőszűrő a faluház parkolójában. 
16-án 19 órától: a Móra Ferenc Népszínház Nóti 
Károly kabaré-estje a faluház színháztermében, 
belépő: 300 forint.
27-én 18 órától: Irodalmi kávéház -  József 
Attiláról dr. Bíró Zoltán tart előadást.
30-án 19 órától: Nőegyleti bál
December 6-án 17 órától Mikulás váró Szenti
Gabriella és Száraz-Nagy Tamás zenés, gyermek
műsora.

Vásárok a fatuházban
November

12-én műanyag,
13-án ruha,
14-én műanyag,
15-én ruha,
19-én műanyag,
20-án ruha,
21-én méteráru,
22-én iparcikk, katonaruha,
26-án műanyag,
27-én műanyag, ruha,
28-án műanyag,
29-én ruhavásár.

December
3-án műanyag,
4-én ruha,
5-én műanyag,
6-án bálás ruha vásár.

Bérletárusítás
A december havi bérleteket december 2-án, 3- 
án, 4-én, 5-én -  az algyői polgármesteri hiva
talban 9-től 17 óráig árusítják.

____ f f

FE N YŐ  -  ezüst, zöldezüst, konténeres és 
földlabdás karácsonyra és parkosításra eladó 
Algyö, Téglás u. 77., Telefon: 62/267-047, 

Palóci Imre.

Kabaré-est
Nóti Károly műveit bemutatja az algyői Móra 
Ferenc Népszínház november 16-án 19 órakor 
a faluházban.

A nyúl
Szereplők a színre lépés sorrendjében: Irénke -  
R. Nagy Mária, Szekér -  Kátó Sándor, Süvegné -  
Ambrus Kata, Süveg -  Bakó Ferenc, Berger -  
Dubecz György.

Mme Sabin elrablása
Szereplők a színrelépés sorrendjében: Portás -  
R. Nagy Mária, Francois -  Tóth Edit, Paladero -  
Cseszkó Mihály, Sabin -  Bakó Ferenc, Pamlaire
-  Dubecz György, Mme Sabin -  Ambrus Kata.

Rendező: Kátó Sándor

Jubilál a sportkör
Ötven éves lesz az Algyői Sportkör, melyet 
1952-ben alapítottak.
A félévszázados, mégis sportos jubileum 
alkalmából november 20-án 18 órakor a
faluház galériájában megnyílik az algyői sport 
történetét, a helyi sportélet emlékeit bemutató 
kiállítás.
Az Algyői Sportkör november 23-én sport bált
rendez a faluház színháztermében. Az esten -  
díjkiosztó gála keretében -  átadják az Évszázad 
Algyő edzője, az Évszázad Algyő Sportolója, az 
Évszázad Algyő csapata címet.
Az élőzenés show-műsor „mellékleteként” -  
igény szerint -  vacsorával is szolgál a 
Halászcsárda csapata. Belépőjegy -  szemé
lyenként: vacsorával 1 ezer 952 forint, vacsora 
nélkül 952 forint. Érdeklődni: a 06-30/265-70-
3 1-es számot tárcsázva lehet.

A pénztár nyitva tartása Változott
A polgármesteri hivatal pénztárának új nyitva 
tartása: hétfőn: 9-12 és 13-15 óra között; 
kedden és csütörtökön: zárva; szerdán: 9-12 
és 13-17; pénteken: 9-12 óra között.
Járatlevél befizetés: a pénztári órákon kívül is 
lehetséges az előadónál, a pénztárban.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.

Felelős kiadó: dr. Piri József.
Felelős szerkesztő: Molnárné Vkla Zsuzsanna. 

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 
Borbély .János, Karsai Lászlóné, Kis Mihály né,

Ménesi Lajosné, Kis Nóra.
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2., Könyvtár. 

Nyomás: GOLD PRESS Nyomda 
Készült: 1500 példányiján


