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Bélovainé fiakob Erika

Édesanyám szeretete
Édesanyám izeretete úgy melegíti szívemet, 
mint a  tavaszi nap langyos sugarai a földet.
Ha látom, hogy arcán mosoly ragyog.
ltjra boldog kisgyermek vagyok.
fia néha megbántom és szeméből könny pereg,
Ügy ériem tmgarn. mint egy rossz kisgyerek, 
ki arcát karjába temetve azon kesereg, 
hogy megbántotta Út, kit annyira szeret.
Anyák napja van ma, és azm  gondolkodom, 
mit adhatnék Neki ezen a szép napon ?
.\tn'k»r»/ virngot mttfj átnyu/ttu m.
ágy szétütném átadni hálás szeretetetn.
Mim ahogy ű tavaszi nap melegíti a  föld felszínét, 
ágy melegítse át szívem szeretete az ő  szívét.

A TARTALOMBÓL:

MÚLTIDÉZŐ -  Bortuk Ágnes emlékezete (4

ÖNKORMÁNYZAT-Módosították

2003. május, XII. évf. 5. szám

Falunapi rendezvények
MÁJUS 1-3.

Május 1., csütörtök
Helyszín: Sportcentrum

9:00 Sportrendezvények: sovány-kövér labdarugó-mérkőzés, 
lábtenisz, női foci, szkander, duatlon stb.

13:00 Gyevi Kupa Ökölvívó Gála 
15:00 Hipp-hopp és breaktánc bemutató 
15:30 Ovi-foci
17:00 Eredményhirdetés (sportrendezvények)
18:00 Faluház (szabadtéri színpad és környéke)

AZ ALGYŐI FALUNAP MEGNYITÓJA 
Molnámé Vida Zsuzsanna alpolgármester 
UTCABÁL
Közreműködik: a Stone and Robi Duó 
Közben: Nada Hastánc Iskola bemutatója

Május 2,
Helyszín

9:00

10-12
12:00

14:00

14:30

16:00
17:30
19:00
20:00

,, péntek
: a Faluház szabadtéri színpada és környéke 
Halászléfőző verseny a Nők Lapja újságírócsapatának 
közreműködésével
Óvodai -  iskolai műsorok a faluház színháztermében 
„Jó ebédhez szól a nóta!”
Németh József magyar nótákat énekel
Közben: a halászléfőző verseny eredményhirdetése
„Örökzöld slágerek”
Fellép a Parlando Énekegyüttes (Algyő)
„Ernő Afrikában.” -  a Pom-pom együttes zenés 
gyermekműsora
Sztárvendég: CRYSTAL EGYÜTTES (élő koncert) 
a HÓRA SZÍNHÁZ előadása 
Sztárvendég: St. Martin szaxofonkoncertje 
FALUBÁL + színpadi játék a Rádió 88 közreműködésével

Május 3., szombat
..„*.2, okfal Helyszín:: a Faluház szabadtéri színpada és környéke

10:00 DlNAMIX-játszóház és Csoki Tőzsde
13:00 Zenés műsor gyerekeknek

.„6-7. oldal Szenti Gabriella és Száraz Nagy Tamás
15:00 Hagyományőrző együttes

Citerazenekar (Algyő)
17:30 Solid Mjuzik Café gitárkoncertje

ZÁRSZÓ: dr. Piri József polgármester
19:00 Sztárvendég: Szűcs Judit
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POLNER ZOLTÁN
S

Bartuk Ágnes testamentuma 4.
Amikor az Ördöngösök című munkámhoz 

gyűjtöttem adatokat, ilyen emberfölötti erővel 
rendelkező személyekre akadtam, mint Imám Mihály 
(Tápé), Pamuk Pista (Maroslele), Farkas György 
(Szegvár), Sarki Molnár Sándor (Kistőke), Sinka István 
(Szegvár), Veszett Nagy Sándor (Szentes), B. Kurai 
József (Maroslele), Huszka János (Zákányszék). Ezek 
az emberek az állatokkal tudtak olyat cselekedni, hogy 
más parasztembereknek tátva maradt a szájuk, pedig 
azok is értettek az állatokhoz. Afféle ördöngös emberek 
voltak, akiket akár táltosoknak, akár boszorkányoknak 
is tarthattak egy-egy kisebb közösség lakói. Valójában 
azonban tudós pásztorok, ördöngös kocsisok voltak, 
őket -  ellentétben a község boszorkányával -  nevükön 
kellett szólítani. A névhez kapcsolódó mágikus tudás 
tiszteletet parancsolt, és viselőjét kiemelte a hétköznapi 
emberek sorából.

így volt ez Bartuk Ágnes esetében is, aki hat elemit 
és két ismétlőt végzett. Hogy miképpen és miért terjedt 
el róla, hogy látó, arra testvérhúga sem tudott 
válaszolni, de a révülő lányhoz tódult a falu, hogy 
csodát lásson.

„Tudja, a pitvaron körösztül jöttek be a népek, hogy 
beszéljenek Ágnissal. Nők, férfiak. Ágnis aludt, oszt 
gyütt be a nép. Mind letérgyelt oda az ágya elé, és 
mondta: jaj, neköm ez a bűnöm, ez a bűnöm. De ahogy 
mögvallották, elszédültek. Begyün az én anyám, 
mintha még most is úgy látnám, no asszongya én nem 
fogok elszédülni, mert Szent Mihály arkangyal az én 
védőszentem. Mit ád az isten, ű is elszédült. Vót egy 
olyan hosszú folyosó, oszt akik ott vótak, 
fiatalembörök, mögfogták így hónaljukat, és sorba 
kihúzták őket. Anyámat is kihúzták. Ágnis ekkor olyan 
tizenhét-tizennyolc éves vót. Gyönyörű szépen énekölt. 
Szent éneküket énekölt!”

„Arra is emlékszöm, ami a templomba történt. Ott 
vót az unokatestvéröm, Ágnis, Ilka, mög az anyám. 
Aszonta, hogy mikor a pap fölemeli az oltári 
szentségöt, akkor ű összeesik. Aszongya, vigyázzatok, 
hogy nagyon ne üssem mög magamat. És úgy is vót. 
Összeesött, amikor a pap fölemelte a szentségöt. 
Láttam. Én is ott vótam a templomba. Akkor a pap azt 
mondta a harangozónak, hogy húzza ki a sekrestyén 
körösztül. Az én anyám mög mögfogta a lábát, akkor 
vót új cipő a lábán, hogy le ne essön. A pap nem 
engedte. Érre az anyám meglükte a papot, a pap mög 
visszalükte. Az én anyám ezért hét napig ült is, mert 
lecsukták. Tudja mit mondok magának, mikor kivitték 
a sekrestyén körösztül a templomkertbe, ott elaludt. 
Hoztak a szomszédok pokrócot, mög párnát a feje alá. 
Az összes nép mind kimönt oda, senki nem maradt a 
templomban, csak a pap mög a harangozó. Ágnis mög 
aludt és énekölt.”

Amíg Piroska néni egykori adatközlőimhez hasonló 
dolgokat mondott el, az összevetés lehetőségére 
gondoltam, és arra, hogy bizonyára a legdöntőbb 
események emlékei maradtak meg. Azok, amelyek a 
legnagyobb hatást gyakorolták az emberekre. Ha 
titokban is, de biztosan föltették a falu lakói a kérdést, 
vajon normális-e Bartuk Ágnes? Kérdeztem az idős 
hölgyet, adatközlőmet én is. Tagadta, hogy baja volt, 
hogy hibádzott egy kereke. Csak mikor elaludt... Igen 
ám, de akkor mi volt vele?

„Hát mi vót vele? Hát az orvosok se tudták. Az én 
apám az égadta világon mindönhova elvitte. Vót az 
elmén is. Ott is vót. Nem tudtak rajta segíteni semmit 
se.”

„Arra is nagyon emlékszöm, hogy éjszaka is kimönt 
a temetőbe. A sírokról szödött virágot. Hazahozta a

virágot egy jó nagy dobozban. Aludt, és amikor aludt, 
fölvött egy virágot. Tele vót embörökkel a konyha. 
Fölvette azt a virágot és feje fölé fölemelte. Addig nem 
engedte el, amíg nem az nyúlt érte, akinek szánta. 
Mögfogta őt is, de nem engedte el. Soha nem felejtöm 
el, vót egy asszonynál egy ilyen karonülő gyerök, és 
ahogy az hozzáért, elengedte.”

Különc viselkedésére, betegségére lehet, hogy ma 
már magyarázatot találnának az orvosok. 
Megállapíthatnák a diagnózist, akkor viszont arra is 
fény derülne, hogy milyen egy táltos, egy extázisbán 
szenvedő sámán. Hiú ábránd, hogy vérszerinti testvére 
kifecseg valami titkot. Legalábbis így gondoltam. 
Csalódnom kellett. Nem jutottam közelebb a 
megoldáshoz a beszélgetés során. Pedig újra és újra a 
„különlegesről” kérdeztem Piroska nénit. Nem látott-e, 
nem tapasztalt-e valami olyat nővérén, amit sohasem 
látott az életben?

„Emlékszem, mikor azt mondta, na gyünnek a 
boszorkányok. Mielőtt kimöntek Amerikába, 
elmöntUnk a nagynénénkhöz, az mög a Fölvégbe 
lakott. Mikor möntünk hazafelé, egyik felől Ilka, másik 
felől Vilma fogta. Én mög anyám möntünk utána. 
Aszonta Ágnes, édösanyám, levetkőztetnek. Kilépött a 
szoknyábul. Aszongya, siessünk, aszongya, már levetik 
még az alsóruhámat is. Édösanyám aszongya, énekölje 
el a boszorkányok nótáját! A pinának nincsen álla, 
mégis kinő a szakálla... Mire hazaértünk már csak az 
inge maradt rajta. Levetkőztették. Anyám szödte össze 
a ruháját.”

1913-ban aztán eltűnt Bartuk Ágnes Algyőről. Ilka 
húgával, anyjával kiment New Yorkba. Ilka ott 1914- 
ben férjhez ment. Ágnes boszorkányos gyógyító 
tudományára azonban ott is szükség volt.

„Ennek az Ilkának a férje -  hogy igaz, nem-e -, 
anyámtól halottam, mög vót rontva. Hogy mi vót a 
mögrontás, nem tudom. Aszonta Ágnes neki, Ilka, ne 
mönjél ehhöz az embörhöz! Miért ne mönjek hozzá? 
Luki Jánosnak hítták azt az embört. Hát aszongya, nem 
tudott a félje csinálni semmit se. Aszonta, jól van, majd 
mögpróbálom. Aszonta az én anyámnak, elmék, oszt 
majd mögfordítom Ilka sorát. Mikor hazamönt, 
aszonta, hogy három nő vót náluk. Azt mondta 
mögrontottátok a húgomnak az urát. Fordítsátok 
vissza! Hát hogyan? Ha majd egy szakajtó lisztöt 
kiválogatsz, akkor majd visszafordítjuk. És ha tik 
válogattok ki annyit? Ágnes visszafordította, hát azután 
születött Rozika, Ilka lánya.”

„Algyőn vótak-e boszorkányok?” -  kérdeztem 
Klárafalván húsz évvel ezelőtt Kovács Mártont? 
„Boszorkányok? Vót. Bartuk Ágnes!” Hogy táltos 
volt-e az algyői lány, vagy látó, esetleg boszorkány, 
arra nem tudok egzakt módon válaszolni. Bizonyára 
változott a táltoskép is a magyarság történelme során, 
lényegi változás azonban nem történt.

Egyet biztosan tudok, rejtély fedi a jóstehetséggel 
megáldott táltosokat, de azokat is, akik gyógyítani 
tudnak. És azokat is, akik halottakkal beszélgetnek, 
akik természetfölötti erővel rendelkeznek, akik az 
ihletett pillanatok extázisában az emberiség őskoráról 
szólnak. Áldott legyen minden szavuk. Én úgy olvasom 
minden följegyzett vallomásukat, mintha az őshaza 
magyarságának üzenetét olvasnám. Tündéri napsütés, 
bujkálós holdvilág van ma is a Tiszához simuló falu 
fölött, de sámánlánya a nagy vízen túl temetkezett a 
föld porába. Szelleme azonban itt virraszt a 
gyertyaként lobogó jegenyék között.

(Vége)

.Az elok 
kötelessége 

az emlékezés...
Hegyi Balázs: földműves, hon

véd; A lgyő. 1917. február; szüléi: 
Bdovai Rozália «■ Hegyi József; fe
lesége: Mészáros Etelka; lakhelye 
A lgyő, Szegedi u. 89.; tartalékos 
honvédként 1942. áprilisában moz
gósították és a kecskeméti 7, gya
logezred kiskunfélegyházi III. zász
lóaljába hívták be frontszolgálatra. 
Alakulatával 1942. nyarán a 2, had
sereg Don menti arcvonalába került. 
Részt vett a korotojaki, majd az 
urivi hídfőcsatában. Az 1943. janu
ár 12-i szovjet offenzív® idején  
Osztrogozss/kba vonultak vjssza és 
a szovjetek által rommá lőtt és be
kerített várost még négy napig véd
ték, a súlyos harcokban január 18- 
án Osztragozsszkban hősi halált!: 
halt. 1951-ben holttá nyilvánították, 
utolsó január eleji levele alapján a 
Szegedi Járásbíróság 1943. február 
15-i időpontban határozta meg el
hunyták (HL. Veszteséglajstrom 8. 
köt., Algyő, HA. 2/J952. sz. és Sze
gedi Járásbíróság Pk. 
26916/4/195l.sz.)

Hegyi János: ?. 1922.; Farkas 
Julianna; A  második világháború
ban hadműveleti területen, vagy 
szovjet hadifogságban halt meg. 
Neve a hősi halottak emléktábláján 
szerepel.

H erk e J ó zse f: fö ldm űves; 
Algyő, 1919.; Boldizsár Julianna -  
Herke Ferenc; felesége: Gál Veroni
ka; lakhelye: Algyő. Irma major: A 
második világháborúban katona
ként szolgált és hadműveleti terüle
ten szovjet fogságba esett. Szovjet
unióban halt meg. 1950-ben holttá 
nyilvánították és a Szegedi Járásbí
róság az utolsó életjel alapján 1947. 
február 15-i időpontban határozta 
meg elhunytál. Neve a hősi halottak 
emléktábláján szerepel. (A lgyő, 
HA. 18/1950. Szegedi Járásbí
róság Pk. 10611/1950/ö.sz.)

Következik: Herceg Imre 
Ismeretlen magyar katona 

Kecskeméti István
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Európai Unió: közösen könnyebb Fogadó órák 
a polgármesteri hivatalban

Polgármester: május 14. 14-17 óráig
május 28. 14-17 óráig

Alpolgármester: május 7. 14-17 óráig
május 21. 14-17 óráig
június 4. 14-17 óráig

Képviselők:
Bakos József és dr. Gonda János május 7. 14-17 óráig
Vidács László és Beke Tamás május 14. 14-17 óráig
Juhász Sándor és dr. Gubacsi Enikő május 21. 14-17 óráig
Bakos András és Borbély János május 28. 14-17 óráig
Herczeg József és Süli-Zakar Mariann június 4. 14-17 óráig

Hatalmas lehetőséget kap
tunk mi, polgárok: eldönthet- 
tük, mit kíván a magyar nem
zet. Ügydöntő népszavazáson 
nyilváníthattuk ki véleményün
ket, akaratunkat 2003. április 
12-én.

Győzött a józan ész: 2004. 
május 1-jétől mi, magyar euró
paiak Európához tartozunk. 
Annuk uz uniónak teljes jogú 
tagjai, ahol már régen a jólét, a 
nyugalom, a szabadság domi
nál.

Mondják: a népszavazáson 
túl kevesen járultak az urnák
hoz, de mégis: bőven elegen  
ahhoz, hogy érvényes legyen a 
szándéknyilatkozat. Három  
algyői férfit kérdeztünk: „Jó 
lesz-e nekünk az EU?”

Bálint Lajos, 65 éves nyug
díjas: -  Ami van, az rossz. Bí
zom a jobban. Huszonöt ország 
együttakarása a garancia erre. 
Persze a magam részére nem  
sok az elvárnivaló, de bátor

ember, ki nem gondol gyerme
kei, unokái jövőjére.

Bába István, 55 éves hor
gász: -  Jó lesz , rem élem ! 
Igénytelenség, elmaradottság 
jellem ez minket, különösen a 
köztisztaságra, a szennyvíz
helyzetre, a környezetvédelem
re gondolok. Amiket említet
tem rendkívül fontos dolgok. 
Nem kell félni, hiszen az unió 
nem határoz, csak elvárásai 
vannak, és azokhoz kell tartani 
magunkat. Minden jó érzésű 
magyar igennel szavazott.

Terhes István 49 éves vállal
kozó: -  Nekünk, plebejusoknak 
nem lesz jobb, de az idő, a jó
zan ész a belépést diktálja. Az 
őseink útlevél nélkül szaladgál
tak a világban. Mehetünk ez
után mi is ismerkedni, tanulni, 
munkálkodni.

Á.S.

Lomtalanítás: 
május 5-én

Algyő Nagyközség Polgár- 
mesteri Hivatal értesíti a lakos
ságot, hogy a Településtisz
tasági Kft. május 5-én lomtala
n ítási napot tart. Kérik az 
ingatlan tulajdonosokat, hogy 
az elszállításra szánt lom ot 
május 5-én reggel 6 óráig  
helyezzék az ingatlanok elé!

Bérletárusítás
Az autóbusz bérle

teket június 2-án, 3-án, 
4-én, 5-én délelőtt 9 
órától délután 17 óráig 
árusítják az algyői 
polgármesteri hivata- 
han.

Bizottságsoroló (4.)
KÖZSÉGFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

A helyhatósági választások eredményeként megalakult új algyői önkor- 12. Véleményei az igazgatási, kereskedelmi, lakásépítési, tciüjet-
mányzat munkának ismertetését fontos, feladatának tekinti a? Algyői Hír- előkészítési és közműberuházások, felújítások indokoltságát, a beiuházási 
mondó. Bízott ságsoroló sorozatunk negyedik részében a képviselő-testület javasjatot ^  a költségvetés tervezetbe történő felvételét.
tü T *< r*^ ózségfejlesztési ü/emeltetós’blZ0t,sáSfeladatinaktá- 13 j^aemőnyezí a kö/séguzemeltetési rendszerek, művek és szolgál-

1. A nagyközség természeti és épített környezetének, sajátos értékeinek tnrxrtefeiíHv
védelme, eswfe használata, figlestíMése és a kapcsold tervezési tevékeny- ^  szervezési intézkedések M egtétel
ség meghatározása. *es ™>kcs7ületeket.

A iuji>kii/ mík fejlesztési erőforrásainak feltárása, a fejlesztést elő- 14. Véleményezi a kÍMségii/emeltetéssel kapcsolata- fejlesztési,
mozdító célok meghatározása, működtetési, környezetvédelmi- programok tervezetét.

J. Véleményezi a községfejlesztést érintő megfigyeléseket, vizsgálata- 15. Véleményezi a köztemető létesítésével, bővítésével, fenntartásával.

, , , ,  , . „ . t .. , ,  , kapcsolatos képviselőtestületi előterjesztést. (Hív, 18.§.)
4. Községfejlesztési szempontból véleménye* a művészet, a kotasok ^  El6 vélemé *  a mi>fí jogszabályban megállapított villa-

á t h e l ^  mos-energu korlátozás sorrendjét. (Htv. 65 §.)
5. Figyelemmel kíséri a községfejlesztés<sel, rendezéssel összefüggő les- Véleményezi a terület energiaellátás fejlesztési tervét. (Htv, 65.fi. (2)

tületi határozatok végrehajtását, a programok megvalósítását. " bek.)
6. Véleményezi a terület és településfejlesztési célokat szolgáló eszkö- 18. Figyelemmel kíséri a természeti értékek megóvását, őrzését, (Htv.

zők igénybevételéről és az ehhez kapcsolódd helyi feladatokról szóló dón- 85. §. b I
tések tervezetét. 19 . Véleményezi a helyi zaj és rezgésvédelmi, a levegő-tis/taságvcdelmi

7. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programjának tervezetét, a ÍBtézkedésj terv, a füst-köd riadó terv, a levegő tiszfaságvédelmi. az avar és
költségvetés, koncepciót, a költségvetési rendelettervezetet és az ahhoz kerli hul,adék h&mlási levélfenységgei tíkozotl légszennyezésre

9. Véleményezi a helyi adóra vonatkozó rendelet-terve/cteket Velemen^ezi a kozseguzemeltetesi betuházás indokoltságát, a beru-
10. Véleményezi az önkormányzati vagyonnal való rendelkezést. bázási javaslatok költségvetésbe történő felvételét.
11. Véleményezi a közscgfejles/té-sscl, ü/emeltetcsseJ összefüggő 22. Véleményezi a közszolgáltatások ellátására vonatkozó inegállapodá-

képvinelőtestLileti előterjesztést. sok tervezetét.
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Május az oviban
M á ju s  2 -án  -  a falunapi program ok  

keretében -  pénteken 10 órától az 
óvodások műsorára szeretettel várnak 
m inden érdeklődőt a Faluházba. A 
Szülői Szervezet benevezett a halász
léfőző versenyre, így aztán a kóstolásra 
várják a szülőket és gyerekeket.

M ájus 5-9-ig  anyák napi köszöntés az 
óvodai csoportokban, a m eghívóban  
megjelölt időpontban.

M á ju s  9-én  a Madaruk úa fák uupju 
alkalmából látogatás a Füvészkcrtbcn, 
helyi kirándulások a környékre.

M ájus 18-án  vasárnap O vi-foci torna, 
m elynek helyéről és idejéről az 
érintettek később kapnak tájékoztatást.

Május 19-én és 20-án: óvodások látogat
nak az iskolába, a leendő első osztályos 
gyermekek részére játékos tanítási órát 
mutatnak be a tanítónők.

Május 22-én, csütörtökön, a gyermeknap 
keretében kirándulnak az ovisok  
Ópusztaszerre.

M ájus 25-én, vasárnap gyermeknap a 
szabadidő központban.

Május 30-án, pénteken évzáró nap: vidám 
dclclőttön búcsúznak az iskolába menők 
az óvodától, pajtásaiktól, óvó néniktől, 
dajka néniktől; délután kerti-party, azaz 
szalonnasütés, gyermekek -  felnőttek 
vidám mulatsága.

Június 1-én ovi-foci megyei döntő.

Óvodai térítési díjak 
befizetése:

2003. május 5. 
június 5. 
július 3.

Nyári szünet 
az óvodában

A takarítási szünet idén augusztus 4-től 
29-ig  tart, e 4 hétre bezár az algyői 
Szivárvány óvoda.

Víz Világnapjától 
a Föld Napjáig

A Pro Musica Művészeti 
és Zeneiskola két tanulója 
képviselte az algyői tagis
kolát a Csongrád M egyei 
Fiatal Művészeti Iskola IV. 
zenei versenyén. Lénárd  
Ivett 2. osztályos növendék 
(fe lk ész ítő  tanára dr. 
Zomboriné Gergely Klára)

Zenei verseny
korcsoportjában második, 
Papp D ániel 2. osztályos 
gitár szakos növendék  
(felkészítő tanára Stanczel 
Ádám ) harmadik helyezést 
ért el. K öszönet illeti a 
diákönkormányzat tagjait -

Bakos Edit, Kiatka Eszter, 
Kiatka Tünde, Kiss Andrea, 
M akán  É va  -  a verseny  
szervezésében és lebonyo
lításában nyújtott segítsé
gért.

Zomboriné 
Gergely Klára 

tagiskola- vezető

Sportsikerek

Egy hónapos rendezvénysorozat ke
retében idén is sokszínű programot biz
tosított az algyői iskola diákjai számára. A 
programok között szerepelt szemétszedés 
az iskola környékén és A lgyő területén, 
látogatás a MOL-nál, kézműveskor, ener
giafajták, hulladékgazdálkodás, bionika, 
energiahatékonyság a mindennapokban, 
Magyarország csípő szúnyogjai, gombais
meret, magyar kutyafajták, napelem es 
fűtés, alternatív energiaforrások, diaporá- 
ma.

Előzetes feladataink voltak: plakát terve
zése újrapapírra az energiatakarékosság 
témakörben és erőmű makett készítése a 
felső tagozatban, az alsósok pedig tablót 
készítettek, valam int keresztrejtvényt 
oldottak meg energiatakarékossággal 
kapcsolatban.

A programsorozat zárónapját a szaba
didőközpontban rendezték: az alsó és felső 
tagozatosak több állomáson, különböző tí
pusú feladatokat oldottak meg. H elye
zettek: I. 6.b, II. 8.a, III. 6. a; az alsósok kö
zül I. 2. b, II. 2. c, III. 2. a.

Köszönetét mondunk: a kiállítás zsű
rizéséért dr. Dubecz Györgynek, M olnár 
Melindának; a tárgyjutalmak felajánlóinak: 
Tihanyi Ernőnek és a Természetbúvár című 
folyóirat szerkesztőségének, az Algyői 4H 
Klubnak, az A lgyő i Á lta lános Iskola  
Alapítványnak, mely 90000 forinttal járult 
hozzá a jutalmak kiosztásához.

A Csongrád m egyei Terematlétikai 
Bajnokságon Rácz Gábor (7. a) tömöttlabda 
lökésben I. helyezést ért el, Kovács Dóra (8. 
a) tömöttlabda lökésben I., hármas ugrásban
II. helyezett, Balogh Norbert (8. b) 30 m 
futásban III., Szabó Brigitta  (5. a) 30 m 
futásban III., helyből távolugrás III. 
h elyezést ért el, Nagy E n ikő  (6. b) 
tömöttlabda lökésben a IV., 30 m futásban 
az V. helyet szerezte meg, Tóth László (8. b) 
tömöttlabda lökésben a IV. helyen végzett.

A N estlé-C ini-M inis körzeti mezei 
futóversenyen az 1. korcsoportban, a lányok 
között Fehér Vivien, Kotogán Nikoletta, 
Portörő Renáta, Gombos Emese, Horvát 
Erika  II. helyezést ért el, a fiúk között 
M olnár Richárd, Zsoldos Norbert, Kiss 
Márk, Hajda Bence, Pap Vilmos I. helyezést 
nyert; a 2. korcsoportban a lányok 
versenyében Szabó Eszter, Kovács Vivien, 
Gál Krisztina, Fábián Mária, Lengyel Dóra
I. lett, a fiúk között Balogh Ádám, Vidács 
János, Kovács D ezső, N yú lás Levente, 
Révész Máté ugyancsak I. helyezést nyert; a 
3. korcsoportban a lányok között Bús 
Renáta, Karácsonyi Edina, Nagy Enikő, 
Szabó Brigitta, Kiss Erzsébet aranyérmes, a 
fiúk között Juhász Péter, Hegyi Gergő, 
Horváth Mátyás, Rácz Balázs, Bánfi Zsolt, 
N yitra i N orbert ezüstérm es; a 4.

korcsoportban a lányok versenyében Kovács 
Dóra, Barta Lilla, Rózsa Bettina, Pataki 
Andrea, Kordás Edina II. helyezett, a fiúk 
vetélkedésében K ispá l D ániel, Balogh  
Norbert, Kreininger Attila, Görög Antal, 
Jakab Attila a II. helyen végzett. A megyei 
döntőbe a 3. korcsoport lány csapata került, 
ahol VII. helyen végzett. Bánji Zsolt egyéni 
versenyzőként verekedte magát a megyei 
döntőbe, ahol a középmezőnyben végzett.

Márciusban indult el az Olimpiai 
Ötpróba, m elynek e lső  próbáján, a 
gyalogtúrán az algyői diákok közül közel 
negyvenen vettek részt -  Szegeden. A 
tanulók egy része a 15 kilométeres távot 
választotta, de többen teljesítették a 30 
kilométeres gyaloglást is.

Márciusban rendezte meg az algyői iskola 
a próbasorozat e lső  hely i túráját, a 
kerékpártúrát. A faluháztól induló 15 
kilométeres távot 56-an teljesítették. Ezt 
követte az április 6-ai futás, melyen 30-an 
vettek részt a faluból -  felnőttek, gyerekek 
vegyesen.

Április 12. a legnehezebb próba idő
pontja, mert a próbázóknak 14 vagy 28 
kilométert kellett futva, szintidőn belül 
teljesíteni Szegeden. A kemény táv ellenére 
is 34 jelentkező próbálkozott Algyőn, és a 
távot mindannyian teljesítették.
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100 éves a Sárga iskola
Az Algyői Általános Iskola 2003. május 19-23 

között ünnepli a Sárga iskola 100 éves fennállá
sát. Az iskolatörténeti kiállításra várják a volt 
tanítványok régi dokumentumait.

Szeretettel meghívják az iskola volt pedagógu
sait és tanítványait 2003. május 23-án 17 órára a 
faluházban megrendezendő gálaműsorra. 

Jelentkezés: telefon/fax: 62/517-192 
A 100 éves iskola ünnepének tervezett prog

ramja:
2003. május 19.: 8.45 -  Iskolatörténeti kiállítás 

m egnyitója G yerekrajzok, képek
-  14.00 Faültetés -  Aki szeretné saját emlék
fáját elültetni, kérjük jelentkezzen az iskola 
titkárságán!

2003. május 20.: 14.30: Iskolatörténeti előadás 
2003. május 19-22.: Rendhagyó tanítási órák 

délelőttönként iskolánkban tanított pedagó
gusokkal.

2003. május 21.: 15.00: Kerekasztal beszélgetés 
(tanárok, igazgató, tanítványok) a Zöld iskola 
nagytermében 

2003. május 22.: 15.00: Baghy Dezsőné könyv- 
bemutatója a Sárga iskolában 

2003. m á jus 23.: Iskolatörténeti vetélkedő  
délelőtt jelenlegi tanítványoknak a Sárga 
iskolában
17.00 óra: Emléktábla avatás a Sárga Iskolá
ban
Gálaműsor a Faluházban

2. Munkaszüneti nap; Falu
napok az iskola máj. 2-án 
szerepel

5. 7.00-17.00 óra: ebédbefizetés
5. 8.00 óra: Csoportfényképezés 

az alsó és a felső tagozatban 
Szülői értekezletek -  anyák 
napjával egybekötve 

9. 9.00: óra Madarak és Fák 
napja, kistérségi vetélkedő 

9. 9.00-12.00 óra: Negyedik  
osztályosok látogatása a 
felső tagozatban

Májusi
programok

11. Olimpiai ötpróba 
12-16. Leendő első osztályosok 

fogadása az alsó tagozatban 
14. 14.00 óra: Bábszínházi elő 

adás alsó tagozatosoknak 
Erdei iskola Bugacon az 5. a 
osztálynak 

15.14.30 óra: JAM vizsga

23. Iskolanapok -  100 éves a 
Sárga iskola, emléktábla 
avatása
de. Gyermeknap -  DÖK nap, 
tanítás nélküli munkanap 

23. 7.00 óra Iskolanapok zárása 
a Faluházban 

26-30. Falusi gyermeknap tele
pülés szinten 

28. 8.30-12.00 óra: OKÉV mé
rés 6. osztályokban 

30. Tanulmányi kirándulás 
Kihívás napja

Alsósok 
versenyeztek

Áprilisban rendezték 
meg az algyői iskolában 
a 4. osztályosok nyelv
tan, helyesírási verse
nyét, ahol í. Török And
rás 4. b. íl. Székács 
Krisztina 4. b, III. Pap 
Márton 4. b. Az első két 
helyezett képviseli az 
iskolát a területi verse
nyen.

A helyi matematika 
versenyen az 1. osztá
lyosok között I. Süli Bri
gitta 1. b, II. Gól Krisz
tián 1. b, III. Kis Eveim 
l. a; a 2. osztályosok 
között I. Gábor Zsu
zsanna 2. b, II. Poprádi 
Szabóid 2. b, III. Szűcs 
László 2. b; a 3. osztá
lyosok között I. Nagv 
Lilla  3. b. II. Révész 
Máté 3. a, III. Sebők 
Ágnes 3. a, a 4. osztá
lyosok között I. Gál Pé
te r i. a, H. Török András 
4. b. Molnár Józsefi, a.

A területi Kazinczy 
versenyen Jani Melinda 
3. a, Győtji Judit 3. b és 
Molnár Dóra 4. b osz
tályos tanuló képviselte 
az algyői iskolát,

A területi versmondó 
versenyen az iskola 
diákjai igen szépen 
szerepeltek: az 1-2. osz
tályosok korcsoport
jában Rácz Kristóf 2. a. 
a 3-4 osztályosok közül 
Bajusz Kata 4. a és Pap 
Márton 4. b osztályos 
tanuló eKo helyezést ért 
el. Ők képviselték az 
algyői iskolát -  igen 
színvonalasan -  a me
gyei versmondó verse
nyen, ahol Pap Márton 
az első helyen végzett.

Alapítványi bál
Ebben az évben március 29-én rendezte meg az 

Algyői Általános Iskola Alapítvány az alapítványi 
bált, melyre a hagyom ányok szerint a tanulók 
készültek színvonalas műsorral.

A bált a 7-8. osztályosok keringője nyitotta meg, 
melyet Barta Edit tanított be. Ezután a Pro Musica 
Alapfokú Művészeti és Zeneiskola 1. osztályos 
növendékei néptáncot adtak elő. Felkészítő: Tonna 
Tibomé. Az 1. a osztály modem táncát Kériné Bódi 
Judit és Pallagi Anna, a 4. a és 4. b osztályosokét 
Szabóné Kálmán Mária és Kis Nóra tanította be. A 
6. b osztályos tanulók a Twist Olivérből adtak elő 
egy részletet, őket Jánó Judit készítette fel a 
produkcióra. A műsorban részt vettek még a Fiesta 
Táncstúdió növendékei Pálinkó Lujza irányításával, 
valamint a Parlandó Énekegyüttes filmslágerekből 
előadott részletekkel.

Köszönet illeti Dóczi Szilvesztemét az iskolának 
ajándékozott ruhákért, Kovács Istvánnét, Boldizsár 
Gábornét, Pap Lászlónét, Gálné Nagy Ildikót a 
szereplő gyerekek je lm ezeinek  elkészítésében 
nyújto tt seg ítségért, és köszönet m indazok 
hozzájáru lásáért, akik bárm ilyen form ában 
segítséget nyújtottak a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában!

Tombolatárgyakat ajánlott fel: Pál Sándorné 
(ajándékbolt), Gasparics János és családja, Lénárt 
Kálmán, Suti István, dr. Tóth Mária, Szilágyi Perjési

K atalin , G áztransz Kft., Jani András, Terhes 
Lászlóné, Maszlag Józsefné, Boldizsár Gáborné, 
Iván Zsuzsanna, Tóthné Molnár Ágota, Szabóné 
Kálm án M ária, Róm ainé Lele G abriella, 
Solym osiné Fehér Szilvia , Pap L ászlóné  
(Testszervíz), Csányi Anikó, Belovai József, Pósa 
Sándor, Kalocsai Mihályné, Deák Antalné, Csenki 
József, Könyvtár, Békési Tibkomé, Karsai Lászlóné, 
Szücs Lászlóné, Bakos Szilveszter, Vitéz Tibor, Kiss 
András, Ági Vegyesbolt, Kocsis Ádám és Bence, 
Baloghné Zsíros Julianna, Molnámé Vida Zsuzsa, 
Benyák Istvánné, Masa Jenőné, Csongrádi Zoltán, 
dr. Gonda János, az iskola valamennyi osztálya, 
valam int azok, akik név nélkül adták át 
adományaikat.

Süteményt hozott: Szücs Lászlóné 2. b, Jani 
Zoltánné 3. a, Suti Istvánné 2. a, 6. a, Kocsisné 
Ildikó 5. b, Lengyel Györgyné 3. a, Csongrádi Anett 
2. c, Csongrádi Beatrix 8. b, Kovács Dezsőné 4. a, 
Vidács Tiborné 7. b, Balogh Ádám  4. a, Balogh 
Norbert 8. b, Neparáczki család 3. a, 4. b, 1. b, 
Kovács Károly 2. b, Görög Antal 7.a, Boldizsár 
Péter 8.a, Vidács István 8.b, Bakos Gabriella 6.b, 
Tóth László  8. b, Boldizsár Gáborné 1. a, Bús 
Andrásné 6. a, Vida Bettina 4. a, Kotogán Nikoletta 
2. b, Baranyi Anita 3. a, Molnár Letícia 1. a, Török 
Andrásné 4. b, Baráth Jánosné 1. b.
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Támogatott civilek
A lgyő önkormányzati képviselő-testülete márciusi ülésén 

elfogadta a társadalmi szervezetek 2002. évi beszámolóját, és 
egyúttal döntött a 2003. évi támogatásukról. A helyi társadalmi
szervezetek az alábbi anyagi segítségben részesültek:

Dinamix Ifjúsági Kerekasztal: 200 ezer forint,
Algyői Gazdakör: 150 ezer forint,
Algyői Általános Iskola Alapítványa: 100 ezer forint,
Algyői 4 H Klub: 100 ezer forint,
Zsigmondi Vilmos Horgászegyesület: 170 ezer forint,
Algyői Faluvédő Egyesület: 330 ezer forint,
Algyői Nyugdíjasklub 150 ezer forint,
Algyői Nőegylet 340 ezer forint,
Algyői Hagyományőrző Együttes 80 ezer forint,
Magyarországi Montessori Egyesület 80 ezer forint,
Algyői Sportbarátok Egyesülete 100 ezer forint,
Ősgyeviek Baráti Köre 80 ezer forint.

Algyő szavazott
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról tartott 

ügydöntő népszavazáson, április 12-én az arra jogosult 4 ezer 278 algyői 
polgár közül 1 ezer 682 nyilvánított véleményt. A voksoló algyőiek közül 
1460-an (87,48%) igent, 209-en (12,52%) nemet mondtak Magyarország 
és az unió házasságára. Csongrád megyében a községekben élő 94 ezer 
12 szavazásra jogosult polgárból 32 ezer 240 járult az urnához, az igen 
és nem voksok aránya: 82,40% és 17,60%. Magyarország 8 millió 11 
ezer 696 szavazásra jogosult polgára közül 3 millió 648 ezer 717 voksolt, 
közülük az unióra igent mondott 3 millió 56 ezer 27 (83,76%), a „nem”- 
re szavazott 592 ezer 690 (16,24%).

Változott a településrendezési terv
A lgyő fejlődését a Tisza folyó, a 47-es főközlekedési út, valam int az o la jipar jelentette határon 

belül kell kidolgozni. A község 1999-ben elkészült rendezési tervét az újabb igények m iatt át kellett 
dolgozni, a módosításokat a Takács M áté vezette T.T.T. V árosépítő Bt. készíte tte  el.

Törvény szabja meg, hogy egy-egy település a hozzá tartozó területeket hogyan használhatja fel. 
E zért összesen 41 „illetékes szerv" érvényesítheti vélem ényét A lgyő településrendezési tervének 
m ódosításáról. A község jövő jé t érintő elképzelési az algyőiek a 2002. szeptem ber 20-án tartott 
lakossági fórum on ism erhették meg. O tt elhangzott: a rendezési terv nem  azért készül, hogy mi 
épüljön a területen, hanem azért, hogy am i épül, jó  helyre épüljön. A rendezés fontos irányelve, 
hogy A lgyő 2000-től nagyközség; a ma m ár nem fejlődő szénhidrogén term elés változatlanul a 
község legjelentősebb éltető elem e; a népesség szám ának növekedésére kell számítani: 2010-re 6 
ezer 400, nagy távlatban akár 8 ezer em ber is élhet itt.

A rendezés körében beépítésre szánt terület a Kastélykert utca bevezető szakaszától délre eső 
úgynevezett G örbeföldek dűlő lakóterület helyett hosszú távú tartalék terü let lett. A z innen délre 
eső, a volt sportrepülőtér területét term észetvédelm i résszé nyilvánították. A z itt m egváltoztatott 
ipari-gazdasági tcnllcthasználat helyett a K astélykert utca új bevezető szakaszától délre és a tervezet 
PB gáztelep elkerülő úttól dél-nyugatra eső  területet je lö lték  ki. A  M ól déli feltáró út, a központi 
ip a rte le p  és a 47 -es  ú t k ö zö tti te rü le t v édőerdő  he ly e tt egyéb  g a zd a ság i- ip a ri fe lhasználási 
le h e tő sé g e t kap . A 47 -es  ú t és a K a sté ly k e rt u tca  k ö z ö tti v éd ő erd ő  g a z d a sá g i-sz o lg á lta tó 
kereskedelm i fe lhaszná lású  lehel. A k ia lak ítandó  új te lep ü lésk ö zp o n to t e rő s íti a sportte rü le t 
bővítése szabadidős, term álfürdő és strand funkcióval, valam int az ehhez kapcsolódó egészségügyi- 
turisztikai-szociális rendeltetésű erdő.

A m ódosítással ném iképpen csökkent a lakóterület, valam int az erdő aránya, nőtt a gazdasági és 
m ezőgazdasági területé; összességében alig változott a beépítésre és a beépítésre nem  szánt terület 
aránya. A  lakóterületek rendezésével is foglalkozik a terv. A volt barakktábor területén fölhúzott 
házak  kertvárosi je llegűvé  teszik  ez t a részt; ilyen a sportte rü le t és a K asté lykert u tca között 
előkészíte tt családiházas terü let is. A lakóterületi zónák bővülnek: a többség  falusias karakterű, 
ugyanakkor a Bartók Béla utca két oldala kisvárosi, az új beépítések pedig kertvárosi jellegűek, így 
épülhet be a  B erek és a Krumpliföldek két utcája is.

A gazdasági-szolgáltató-kereskedelm i területté változott a K uktor dűlő ; a  47-es ú t -  Kaslélykert 
utca találkozásánál kijelölt egyéb gazdasági terü let a  csom ópont irányában bővül. Kereskedelmi
szolgáltató gazdasági területhasználat lehetséges a 47-es ú t m entén, valam int a Téglás utca -  47-es 
csom ópont térségében. A z új községközpont oktatási és sportterülete bővül a  47-es ú t irányába 
strand, term álfürdő, szabadidő területtel. A Prímagáztól az elkerülő utat úgy tervezték, hogy a nagy 
tehergép járm űvek  forgalm a m iatt a balesetveszélyes csatlakozás m egszűn jön . A lgyő földrajzi 
jellegzetességei miatt a területek beépítésére csak Szeged irányában van lehetőség, ugyanakkor a 
beépítés m értékével párhuzam osan a zöld területek létrehozását is tervezetten végzik.

ORSZÁGOS TEVÉKENYSÉGEINK:

-  K O M PLEX  TÁ V K Ö ZLÉSI M EG O L D Á SO K

‘  VÁLLALAT! TÁ V K Ö ZLÉSI ÉS IN FO R M A T IK A I H Á LÓ ZA TO K  
Ü ZE M E LT ETÉ SE, K A RB A N TA R TÁ SA

.  M O N IT O R IN G  ÉS FO L Y A M TIR Á N V fT Ő  R EN D SZ ER EK

.  B ÉR EL T V O N A L I Ö SSZEK Ö TTETÉSEK , IN T ER N ET '

.T E L E K O M M U N IK Á C IÓ S  IN F R A S T R U K T Ú R A  TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, 
K E L Ű G Y H L Tfí

Továhbi információ, ajáftlííJrétóv.
P ö R 'íe l  T e d if t o c o ro  r& />;fofc$í Sa > lg á ft» it4  Kft. 

Telftfoiv 0& BÖ/380-3S0; 06-84 /50S -8S S  
§60 0  Siófok, frtó íj. 7 4 .

som
www ptfriíín’Ofn.Mu

P a r ííy 1 
TECHNOCOM

Teiviető Melletti „IC lJ” Virágüzlet

Vállal teivietésre: 
családi koszorú -  koszorú -  sírcsokorkészltést 

Ezé* kívül Névnapra, születésnapra alkalMÍ 
csokrok kötését.

ANyák Napjára, 

ballagásra rendelést veszek fel.

Kapható az üzletbe*: 

élővirág, cserepes virág, selyeMvirág, 

virágföld, tápoldatok, virágcserép, balkonláda, 

toboz- és M űan yag  koszorúk.

Nyitva tartás: 

hétfőtől péntekig: 7.00-11.00-ig.13.00-16.00-ig 

szoMbat-vasárNap: 7.00 - 11.OO-ig 

T.: 20-442-1 583, 62-419-775 (este)

VároM kedves régi és új vásárlóiMat.
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Aprók
REDŐNY, reluxa, harm onika 

a jtó , sz a la g fü g g ö n y  és 
napellenző készítés. Telefon: 
06-30-953-0395 

OLAJFESTM ÉNYEK m in d e n  
méretben eladók. Mindenkit 
sz e re te tte l várok. A lgyő, 
T ég lás  u. 20. H erczeg  
Gáspárné, tel.: 267-259 

164-ES F E K E T E  és 176-os 
sö té tkék  színű, egyszer 
használt ö ltönyök kedvező 
áron eladók. É rdeklődni 
te lefonon  16.00 után a 
267-399-es számon.

1 ÉVES SÁRGA tojótyúkra 
az előjegyzést megkezdtük. 

Kiárusítás 
2003. június 6-7-én.

1 db 500 Ft.
Érd.: M olnár Jánosné, 

Kócsag u. 3.
Tel.: 268-500,06-20-378-30-22

Egyéves tojótyúkok május 
végétől eladók, 450 Ft/db.

Simon János, Pesti u. 33. 
Tel.: 267-041

Olasz alapaNyagból készült 
MÍNŐségi nőí fehrrNtMŰ 
és divatos felsőruházat 

kapható. 

UgyaNitt szakképzett 
varrÓNŐ ruhajavitást is vállal.

Mészáros Tinidé

Érd.: Bíró u. 24. 18.00 óra utáN

T.: 06-20-386-9650, 
06-20-918-4496 (egész Nap)

'  Rábagáz Bt. vállal:

Lakások, magánházak 
építése, kivitelezése, 

épületgépészet, 
csatorna, víz, gáz 

tervezése, kivitelezése.

GyubákJózsef
okleveles gépészmérnök 

30/49-32-533 
győ, Bartók Béla u. 53y

TUJA, TULIPÁNFA, RHODODENDRON, 
CITROMFA, NARANCSFA, MANDARINFA, 

ÁFONYA, LEANDER, MARGARÉTAFA

Gránátalma, füge, kiwi, szőlőoltvány, 
selyemakácfa, szelídgesztenyefa, gömbjuharfa, 

gömbkőrisfa, vérszilvafa, páfrányfenyőfa, fűzfa, 
törökmogyorófa, oszlopos kínai nyárfa, nyírfa, 

Clematis /iszalag/, tavirózsa, pampafű, bambusz, 
fagytűrő pálmafa.

Sövénynövények: 
kecskerágó, fagyai, tűztövis, virágzó díszcserjék, 
sziklakerti növények. 

Egyes növények akciós 
áron a készlet erejéig.

Szeged, Körtöltés u. 31. 
Tesco mellett lOOm-re. 

Nyitva: hétköznap: 10-17-ig, 
szombaton 8 -12-ig, 

vasárnap: zárva

Vágni való fehér csirke 
előjegyezhető.

Szállítás; 
május 13-án 

280 Ft/kg

Érd.: 
Kosárfonó u. 9.

Tel.: 
06-30*463-37*32

SÍRKŐ KÉSZÍTÉS
műkőből, márványból, gránitból.

Műkőből több mint 30 féle színválaszték. 
Márványból, gránitból 18 féle színválaszték 

25 év garanciával.
Egyedi elképzelés alapján is készítünk munkákat.

Továbbiakban vállalunk:
-  sírtisztítást
-  betűvésést

-  urnatábla készítését
-  sírkiemelést
-  urnatároló

-  és kripta készítését

Érdeklődni az algyői temetőnél 
vagy a temető melletti virágüzletben. 

Telefonon egész nap: 06-20-323-0118, 62-419-775 

Kovács Mihály 
sírkő-műkő készítő
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Kiskunsági garabonciás a Tisza partján
LUKÁCS LÁSZLÓ: „AZÉRT JÖTTEM, HOGY CSELEKEDJEM!”

Naptársoroló
MÁJUS (TAVASZUTÓ, 

PÜNKÖSD HAVA)
„Szirom borzong áfán, lehull;
Fehérlő illatokkal alkonyul.
A hegyről hűvös éj csorog,
Lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú afázós kis meleg,
Vadgesztenyék gyertyái fénylenek."

Radnóti Miklós: Naptár

Ezen hónapot is a rómaiak keresztelték el: 
az öregek (majores) tiszteletére lett május. 
Nekem jobban tetszene a görög elneveztetés, 
ahol M aia n im fától kapta a nevét. Ez az 
istennő -  és társai -  a szépséget, a fiatalsá
got jelképezik, mert ugye: május a szerelme
sek hava is.

Az év legkedvesebb napja: az anyák nap
ja. Az édesanyákat május első vasárnapján 
köszöntjük. Aranyos még a hónap utolsó va
sárnapja: ez a gyermekeké (most 25-én lesz 
a gyermeknap).

Május 1-je 1889 óta a munka nemzetközi 
ünnepe; aztán 4-én gondoljunk a Szent Fló
riánokra. Ez a szent a harmadik században 
egy róm ai erődben szolgált, ahol tűzvész 
pusztított, de ezt ő megfékezte. Keresztény
nek vallotta magát, amiért a császár kivégez
tette. Jeles nap 8. is, mert most 140 éves a 
Nemzetközi Vöröskereszt és 9-én arra emlé
kezünk, hogy 1945-ben felsóhajtott Európa: 
bevégződött a második világégés.

Május középső napjaiban lehet, hogy di- 
dergünk és velünk együtt a növényzet is: 
jönnek a fagyosszentek: Pongrác, Szervác, 
Bonifác. E hónapban 25-én mínusszal fenye
get egy volt pápa (1200-as évek), Orbán. 
Ilyenkor is 0 fok alá szokott süllyedni a 
hőmérő higanyszála. Akad még érdekes nap: 
19-én az Ivó nevű „ivók” ülnek ünnepi asz
talhoz. Érdekes névnapok az említetteken kí
vül: 16-án Mózes -  a név bibliai eredetű, s 
az egy ip tom iak  szerin t azt je len ti, hogy 
„ v ízb ő l k ih ú z o tt” ; 24 -én  E sz te r, m ely  
feltételezhetően héber, talán perzsa eredetű 
név.

Illik  tudni: 1901. m ájus 1-én szü letett 
Szerb Antal irodalomtörténész (Budapest); 
1909. május 5-én meg Radnóti Miklós (Bu
dapest); 1776. május 7-én született Berzse
nyi Dániel (Egyházashetye); 1763. május 9- 
én született Batsányi János (Tapolca); 1817. 
május 17-én született Irinyi János, a gyufa 
feltalálója (Nagyléta).

Ács Sándor

Anyakönyvi hírek
S z ü le te t t :  R adics A nnam áriának  és 

Tösmagi Zsoltnak Fanni Ariella  (03.20.); 
Kovács Andreának  és Pál K risztiánnak  
Andrea  (03 .21 .); M atovics Tímeának és 
Szalontai Róbertnek Regina (04.10.) nevű 
gyermeke született.

M eghalt: Vidács István (04. 01.)

Az algyői faluházat április 1-jétől Luk
ács László vezeti. A faluház igazgatójával, 
a M agyar Garabonciás Szövetség  
ügyvezető elnökével, a gyakorlott nép
művelővel -  többek között -  arról beszél
getünk: miként került a „kiskunsági gara
bonciás” a Tisza-parti településre.

-  Miért és mi késztette arra, hogy más
hol éljen és dolgozzon?

-  Leegyszerűsítve, de mégis: 2003 tava
szán úgy döntöttem: elhagyom szülőváro
som, és új helyen, tulajdonképpen ismeret
lenül, de az eddig megszerzett tapasztala
tom birtokában, Algyőn folytatom életem. 
A miért?-re adott válasz bizony nem rövid 
történet. A népművelői pályát több mint 
húsz éve kezdtem a gimnáziumi filmklub 
szervezésével, diákújság szerkesztésével, 
majd a középiskolás klub vezetésével. Úgy 
látszik, már akkor sem bírtam magam
mal... Mindig jól esett, ha használhattam, 
ha örömet okozhattam másoknak. Sokan jó 
ismerősökké váltak, mások kitartó baráttá 
és a pályaválasztásomat is meghatározta a 
közvetlen baráti közösség értékigénye, va
lamiféle elvárása, hogy többnyire én men
jek elől, én törjem vagy mutassam az utat.

-  Ez a fa jta  műveltség, szellemiség, út
mutatás honnan ered?

-  A családomból magammal hozott elvá
rások, a lelki- és szellemi életműveltség, 
igényesség a jóra, a haladásra, most már 
úgy látszik, egy életen keresztül elkísér, 
így aztán tanultam, tapasztaltam és csele
kedtem, és ha egyszer a legfőbb számvevő 
elé kerülök, bizonyára nem kell megtagad
nom önmagam múltját, beleértve azt is, 
amit most kezdek el Algyőn a helyi kultu
rális és turisztikai szolgáltató közintéz
mény igazgatójaként.

-  Mit jelent a „garabonciásság " ?
-  A garabonciásság -  vándordiákok, 

céhlegények örököseként -  életem szerves 
része. A garabonciás fő jellemzője, hogy 
nem akar kéretlenül beavatkozni mások 
életébe, befolyásolni senkit, de a megszer
zett tudás közkinccsé tétele érdekében el
szántan harcol, sokszor a hiábavaló Don 
Quijote-i lovagiasságig eljutva, de mindig 
az emberi gyarlóságok ellen.

-  Meggyőződésem, hogy bármily hosszú- 
szakmai gyakorlattal rendelkezik is valaki, 
az új helyszín, a környezet, a kollektíva, az 
újabb és újabb elvárás mindig kihívást, új
ra kezdést is jelent.

-  Bár 15 éven át vezettem már több in

tézm ényt egyesítő rendszereket, 10-től 130 
főt foglalkoztatva, de civil közösség élén is 
álltam , figyelem m el érdekeikre és em beri 
igényeikre, mégis: m indenkor elölről kell 
kezdeni szin te m indent, am itő l m űködni 
fog egy intézm ény vagy egy civil szerve
zet, mégpedig azért, m ert nem  az épülete
ken, hanem  az em beri viszonyrendszereken 
alapszik a közjó bizalm a és öröm e. Ezért 
vállalkoztam most arra, hogy A lgyőre köl
tözöm a Kócsag utcába, és újra felépítem, 
ha úgy tetszik tevékenységem  köré szerve
zem az új viszonyrendszert, em ber és em 
ber között, felvilágosult és m űvelt életfor
m át fo lytatva m inden időkben. M indig is 
otthon éreztem  m agam at a Kárpát-m eden- 
cében, és így A lgyőn is, itt a Tisza partján.

-  Előny vagy hátrány, hogy ismeretlen
ként lép az algyői közélet egyik f ő  helyszí
nének számító faluház élére?

-  A m it eddig m egtanultam  bizonyára se
gítségem re lesz, m int m indenki, aki eddig 
kedvelt és szeretett, és m ost A lgyő népe fe
lé közvetítem  m indazt, am it rem élnek  és 
szeretnének. Az ő igényeik határozzák meg 
a következő években a terveim et és törek
véseimet, hiszen garabonciás tarsolyom  te
lis tele ötletekkel és jó  szándékkal. Igaz le
het, hogy a m essziről jö tt em bernek igaza 
van, de talán csak azért, m ert a települést 
elfogulatlan szemlélettel gazdagíthatja. így 
az a hátrány, ami abból a helyzetből adó
dik, hogy ism eretlen vagyok az algyőiek
nek, éppenséggel előnyös is lehet a kapcso
latépítésben.

-  Milyen lesz a Lukács László vezette fa 
luház?

-  M inden erőmm el azon leszek, hogy si
keres legyen az az intézm ény, am it átvet
tem elődeim től, és igazán barátságos, min
den napszakban öröm teli élm ényeket nyúj
tó faluházzá, feledhetetlen érzések, ism ere
tek tám ogató táborhelyévé változtassam  a 
szabadidőközpontot -  le lkes m unkatársa
imm al együtt, közös m unkával -  és gyara
pítsam a rám  bízott faluvagyont. A m i azt il
leti: ideák, álm ok és hagyom ányok nélkül 
nem érdem es életünket napról napra ú jra
kezdeni, vagy folytatni, m ert ha belefeled
kezünk az ürességbe, akkor sem m it sem 
tettünk hozzá egy élet munkájával ahhoz a 
műhöz, am it em beri és nem zeti kultúrának 
mondanak. Nos, én azért jö ttem , hogy cse
lekedjem.

Lejegyezte: Ménesi Lajosné
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Dr. Bálind Sándor házirovos rendel:
Május
Május
Május
Május
Június

5 - 9
1 2 -1 6
1 9 -2 3
2 6 - 3 0

2 - 6

13 .00 - 17.00-ig
7 .3 0 -  12.00-ig

1 3 .0 0 - 17.00-ig
7 .3 0 - 12.00-ig

13.00-17 .00-ig
Telefonszáma: 06-30/260-38-99

Lakatos Albertné dr. Tóth Mária
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése: 

május 05-09-ig 12.30-16.30-ig
május 12-16-ig 07.30-11.30-ig
május 19-23-ig 12.30-16.30-ig
május 26-30-ig 07.30-11.30-ig
június 02-06-ig 12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 06-60-381-863,62-267-202
2003-tól BIOLÁMPA és MINISTIM (fizioterápia) kezelés a 

rendelőben, előjegyzés alapján.

Törökné dr. Kálmán Antónia háziorvos rendel:
Május 5 - 9 7 .30 -12 .00-ig
Május 1 2 -1 6 12.30-17 .00 -ig
Május 1 9 -2 3 7 .3 0 -12 .00 -ig
Május 2 6 - 3 0 1 2 .3 0 - 17.00-ig
Június 2 - 6 7 .3 0 -12 .00 -ig

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 815 -1 4 ”
Kedd, csütörtök: 12“-18°°
Péntek: 9 “-14°°
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa 

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 7 6 .1. em. 5. 
Rendel: kedden és csütörtökön 16-18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is. 
>• fényre kötő fehér tömések 
>- porcelán pótlások minden fajtája 

ultrahangos fogkő eltávolítás 
>■ MOL-utalványt elfogad

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos 
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 Telefon: 268-038:

Hétfőn
Kedden
Szerdán
Csütörtökön
Pénteken

8-tól 12 óráig, 
8-tól 11 óráig, 

13-tól 16 óráig, 
8-tól 10 óráig, 
8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás: Csütörtökön 1030-tól 1430 óráig.
Védőnői fogadóóra: Csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: Hétfőn 810-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-tól 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 másnap reggel 730 óráig.

Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Algyő, Egészségház u. 42.
Telefonszám: (62) 267-866; ingyenes zöld szám: 06-80-820-024 

Szolgáltatásaink:
Ingyenes jogi tanácsadás:

minden hónap első szerdán: 13.30-16.30-ig
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:

csütörtöki napon 15.00-17.00-ig
2003. május 08-án, valamint 
2003. május 22-én 

Adományok kiadása, átvétele (régi könyvtárban):
Szerdán: 13.00-15.00-ig,
Pénteken: 9.00-11.00-ig

Ügyfélfogadás:
Nagyfán minden hónap első csütörtökén

15. 00-17.00-ig az 59-es számú lakásban. 
Algyőn Egészségház u. 42 szám alatt az alábbi 

szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
Hétfőtől- csütörtökig: 8.00-15.00-ig
Pénteken: 8.00-10.00-ig

Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes 
szolgáltatásaink igénybevételére.

Mindenkit szeretettel vár az algyői Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat prevenciós programjaira!



2003. májusi Hírmondó Kitekintő 11

Inyesmesternők 
a nyudíjas klubból

Az anyák napja amerikai találmány

A múlt kutatása nem föltét
lenül az évm illiókból maradt 
picike jelek magyarázatát je 
lentheti, hanem a kézzelfogha
tó, éppen-éppen elcsípett kö
zelmúlt emlékeinek visszaidé- 
zését is. így  gondolkoztak az 
algyői nyugdíjas klub asszo
nyai is, akik nagyanyáink hús
véti receptjeit kerítették elő a 
sufn ik  fen ek érő l, em lékeik  
mélyéről.

Gondolták: ha már van a táj
házban kemence, ami már ön
magában is emlékidéző, hasz
náljuk ki. Tett következett -  
húsvét előtt. B efűtötték  kis 
Bence kuckóját, amiből csak 
úgy sorjáztak elő az ínyencsé
gek.

A serénykedő Süli Istvánné  
Piroska magyarázott, kalauzolt 
a régi receptek- szokások biro
dalmában. Elmondása után tu
datom Önökkel a húsvéti tenni
valókat. ő k  is így csinálták a 
minap.

A böjt alkalmával halat sü
töttek, és ezzel ellenőrizték, a 
kemence hőmérsékletét. Ezután 
lankadt pitét vetettek be, és 
közben kelt a fonott kalács és 
készült a krumplis lepény is. 
Míg sültek a finomságok, elké
szítették  a hájas k iflit  és a 
„vízönkőttest”. Ez utóbbit imi
gyen kell alkotni:

„Egy bögre zsír, egy bögre

tej (két kávéskanál cukor, 
élesztő), egy citrom reszelt hé
ja, három egész tojás, egy csa
pott evőkanál só, majd mindez 
amennyi lisztet felvesz (kb. egy 
kilogramm). Ha a tésztát jól ki
dolgoztad, vászonzacskóba kell 
beletenni, úgy elkötni, hogy  
maradjon hely a kelésre. Aztán: 
fazékba hideg vízbe belerakni, 
ha feljön a víz tetejére, akkor 
jó.

Lisztezett deszkára rátesz- 
szük, mint a nudlit, csíkokra 
vágjuk, kristálycukrot szórunk 
a deszkára, nudlikat sodrunk, 
elvágjuk és kis fonatokat csiná
lunk.

A tepsit fagyos zsírral kiken
jük, úgy rakjuk bele a tésztát. 
Ha kész még forrón megforgat
juk, kiszedjük, mert ha meghűl 
nem bírjuk kivenni a tepsiből.”

Készült még finomság régen 
nagyszombaton: amikor meg
főtt a sonka, hűlt egy kicsit, le
szedték a zsíros részét a húsosat 
meg kelt tésztába bugyolálva 
sütötték meg. Ezt hívták „kínáló 
sonkának”, hiszen a húst a ke
nyérrel együtt szervírozhatták.

Maszlag Józsefné klubvezető 
asszony ötlete nyomán április 
11-én, pénteken a tájházban a 
jelenbe hívott múlt kellemes 
szórakozás, ízesen  hasznos 
volt.

Á.S.

Az általunk ismert és ünnepelt 
anyák napját az Egyesült Álla
mokbeli, a nyugat-virginiai 
Craftonban született Anna Jarvis 
„találta fel”.

Anna Jarvis soha nem ment 
férjhez és gyerekei sem szület
tek, ám legfontosabb cselekede
tének az anyák szeretetét és tisz
teletét tartotta. Mindezt anyjával, 
Anna Reeves Jarvissal kezdte, 
aki hét gyermekét vesztette el. 
Anna és két fivére élte meg a fel
nőttkort. Ám 1896 egyik vasár
napján elhunyt Anna édesanyja. 
Ekkor Anna megfogadta: ünne
pet vezet be, amelyet az anyák 
tiszteletére rendeznek. Szándéká
ról értesítette az egyházi 
vezetőket, akik ötletét jónak ta
lálták, és az első anyák napját 
1907 májusának második vasár
napján ünnepelték meg. Ezen a 
napon Anna 500 fehér szegfűt 
vitt magával megszokott templo
mába, és minden jelen lévő édes
anyának adott egy-egy szálat. 
Ezt a szokást minden évben 
megismételték Craftonban, de

Csamangó Attila 1992 őszén 
kötelezte el magát a kajaksport 
m ellett és azóta is ennek a 
sportágnak a szerelm ese. A 
család férfi tagjai is kötődnek a 
Tiszához, a vízhez. Édesapja a 
nyári hónapok idején rendsze
resen ladikjával rója a kilomé
tereket és közben pecázik , 
bátyja triatlonozik, és nagyon 
szép eredményeket ért el ebben 
a sportágban.

Nevelőedzője Király Zoltán 
volt, az akkori Szegedi Olajbá
nyász Egyesületnél. A rendsze
res, kitartó munka eredménye 
már 1996-ban megmutatkozott 
vidékbajnoki győzelm ekkel. 
Remek csapatszellem és jó' tár
saság ösztönözte Attilát a to
vábbi kemény munkára. A heti 
13 edzés mellett -  melyből 4 
alkalom iskola kezdés előtt már 
reggel fél 7-kor kezdődik -  
2000-ben az Országos Bajnok
ságon csapathajóban (K-4) I. 
helyezést ért el.

Anna azt szerette volna, hogy az 
anyák napját több városban is 
megünnepeljék. Kiadókkal, üz
letemberekkel, egyházi veze
tőkkel tárgyalt és több mint 
10000 levelet írt, többek között 
Nyugat-Virginia kormányzójá
nak. Sikerrel járt: 1910-ben kor
mányzói rendeletre május máso
dik vasárnapján ünnepelték 
anyák napját. A z  első megemlé
kezést 1925-ben tartották. 1928- 
ban egy miniszteri rendelet a hi
vatalos iskolai ünnepélyek sorá
ba vette az anyák napját.

Sok országban nem május má
sodik vasárnapján tartják ezt a 
szép ünnepet. (Mi, magyarok 
május első vasárnapján ünnepel
jük az édesanyákat.)

Anna ötletével felkereste 
Woodrow Wilsont, az Egyesült 
Államok akkori elnökét is, aki az 
anyák napját 1914-ben nemzeti 
ünneppé nyilvánította. Attól az 
évtől kezdve szerte a világon 
minden évben május második 
vasárnapján az anyákat ünnepük.

M .L

A  sikersorozat 2001-ben to
vább folytatódott, ez a válogató 
versenyeken I-II. helyezést je
lentett. Az eddigi legeredmé
nyesebb évnek 2002 bizonyult: 
A ttila  3 országos bajnoki 
aranyéremmel lett gazdagabb, 
szintén csapathajóban (K-4; 
K-2).

Tanulmányait Csamangó At
tila a szegedi Széchenyi István 
Gimnáziumban sportszervező
menedzser szakon végzi, most 
ötöd éves. Edzője, Váradi Már
ton is nagyon szorgalmas, cél
tudatos sportemberként nevezi 
Attilát, akinek a munkához va
ló pozitív hozzáállása garanciát 
jelent a további sikeres sportpá
lyafutás irányába.

A ttila álma, mint minden 
igazi sportemberé, az olimpiára 
való kijutás és tisztes helytál
lás.

Szurkolunk neked, hajrá At
tila!

Kopasz Péter

Egy kajakos magyar bajnok portréja
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1-3. Faíunap -  Helyszínek: Sportcentrum Faluház
6. 9-13 óra -  Műanyag és ruha vásár 

17 óra-CIVIL FÓRUM
7. 9-14 óra -  Ruhavásár
S. 9-13 óra -  Ruhavásár
9. 8-12 óra -  BáJásruha vásár 

17 óra -  EURÓPA-NAP
10. 16 óra -  SZOMSZÉDOLÓ. Vendégünk: Szatymaz

...
' |3" '^13'óm«■MÍjÉanyitgésrü&Mf- 
14. 9-13 óra "-Rabavásár 
15;- 9~ 14 <5f& *•* Röhavásáf 
16. 8-12 óra -  Méfcrátő ét fcstoftaj ruhavásár
20, 9-13 óta -  Műanyag és ruhavásár
21, 9-13 óra-R»bavá$ár
22, 9*14 Óra -  Ruhavásár 
24, 19 óra~ Schiller; Ármány és szerelem,

WHíOXíCíűMí

27." 9^13 Óra Műanyag és ruhavásár
28. 9-14 óra-Ruhavásár
29. 9-13 óra -  Műanyag és ruhavásár
30. Nöegyleti taggyűlés -  Helyszín: Faluház 

8-13 óra -  Bálásruha vásár
31. Lakodalom-Helyszín: Faluház

Segély és ellátás
Az algyői Nyugdíjas Klub, az 

Idősek Napközi Otthona, valamint 
a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat közös szervezésében 
m árcius 27-én a fa luházban  
előadás hangzott el a segélyezési 
és ellátási rendszerekről a nyugdí
jasok  részére. Az előadók -  dr. 
Rohony Anikó, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat jogásza és 
dr. Varga Ildikó, az Igazgatási és 
N ép jó lé ti C sopo rt v eze tő je  -  
m ondanivalójára nem csupán a 
nyugdíjas éveiket töltő algyőiek 
voltak kíváncsiak. A rendezvényt 
m egtisz telte  je len tlé tével M ál
nám é Vida Zsuzsanna  alpolgár
mester asszony, dr. Dubecz György 
jegyző, valamint dr. Gonda János, 
az egészségügyi és szociális b i
zottság elnöke. Rajtuk kívül közel 
50 algyői nyugdíjas nagy érdek
lődéssel hallgatta meg az előadá
sokat és tette fel kérdéseit a témá
val k ap cso la tb an , m elyekre  a 
résztvevő vendégek és szakembe
rek válaszoltak.

Ráczné Olasz Edit 
a Gyermekjóléti és Család- 

segítő Szolgálat vezetője

Költészet napja 
a könyvtárban
Minden évben megemlékezünk 

József A ttila születésnapjáról (a 
kö lté sze t nap járó l) az algyői 
könyvtárban.

Az idén irodalm i m űsort 
á llíto ttu n k  össze „ím e, hát 
m egleltem  hazám at” cím m el, 
m elyben az általános iskolások 
szerepeltek: verset mondott Barta 
Lilla, Belovai Vivien, Hódi Roland, 
Kerekes Brigitta, Kotogán Beatrix, 
P ataki Andrea, Rózsa  B ettina , 
Szenti Viktória és Tóth Orsolya.

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 

1500 példányban

Kiadó: Algyői könyvtár és Tájház 
Felelős szerkesztő:

Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, 
Bakosné Fekete Mária, Borbély János, 

Karsai Lászlőné, Kis Mihályné, 
Kiss Nóra, Molnámé Vida Zsuzsanna, 

dr. Piri József 
A szerkesztőség címe:

6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 
E-mail cím: bibl@ algyo.hu, 

telefon: 517-170 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

Milyen virág illik
Szellőrózsa (Anem one): Az 

öröm, barátság, melegség hangu
latát sugallja. Társaságkedvelő és 
vidám  term észetű édesanyának 
adjuk.

Kála (Zantedeschia): A kála 
különleges, exkluzív virág. Mű
vész vagy művészi hajlamú édes
anyának ajánlott.

Bojtocska, kenderpakóca (Age- 
ratum): A szobába hozza a termé
szetet. Olyan, mint a homokdűnén 
k isa rjad t bogáncs, de puha, és

Családi 
gyermeknap

A G yerm ekjó lé ti és C salád- 
seg ítő  S z o lg á la t m á ju s  2 5 -én  
(vasárnap) reggel 9-től 12 óráig 
csa lád i gyerm eknapot szervez. 
Helye: Szabadidőközpont Algyő

P ro g ram : zen és b em ele g ítő  
toma, szellemi vetélkedő, családi 
sportverseny, családi rajzverseny.

M inden résztvevőt szeretettel 
vár, sok-sok m eglepetéssel -  az 
a lg y ő i G y erm e k jó lé ti és C sa
ládsegítő Szolgálat.

Aki részt kíván venni e prog
ram o n , m á ju s  16-ig je le z z e  a 
sz o lg á la tn á l szem élyesen  h é t
köznap 8-tól 16 óráig, pénteken 
8-tól 12 óráig Algyőn az Egész
ségház 42. szám  alatt; az isko
lában Leiéné Gonda Irénnél; az 
óvodában Kovácsné Budai Évá
nál.

az Édesanyához?
selym es. B o jtocska illik  a te r
mészet kedvelő édesanyának.

Liliom (Lilium): Ha elegáns, 
választékos ízlésű hölgy az édes
anya, a liliom illik hozzá. A liliom 
a k irá lyok  v irága. A fehér azt 
üzeni: „Gyönyörű vagy és feje
delmi!”, a sárga liliom pedig ezt: 
„Boldoggá teszel!”

Rózsa (Rosa): A rózsa a szen
vedély jelképe. Akkor vegyen ró
zsát édesanyjának, ha romantikus 
a természete.

Könyvtári programok
„Táltos királyok” címmel tör

ténelmi előadássorozat veszi kezdetét 
május 12-én 18 órától a könyvtárban: 
Szántai Lajos az Árpádházi kirá
lyokról tart előadást.

Az idei ünnepi könyvhét az al
győi könyvtárban egy előadással 
egybekötött kiállítással indul. A 
Som ogyi-könyvtár ritkaságait 
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igazgató 
mutatja be.

Június 4-én folytatódik Ferge Béla 
„A Biblia hangjai” című CD-jének 
bemutatója ezúttal a könyvtárban. A 
téma: „A Paradicsomi megkísértés” 
és „Kiűzetés a Paradicsomból”.

Álláskereső klub
Szegedi M unkaügyi Központ 

aktuális állásaján latai. Ö nélet
rajzírás, álláskeresési technikák

Ideje: 2003. május 13-án 14 óra
Helye: Gyermekjóléti és Csa

ládsegítő Szolgálat (Algyő, Egész
ségház u. 42.)

Eboltás
Tájékoztatom Algyő nagyközség lakosságát, hogy Algyő területén az 

ebek szervezett veszettség elleni védőoltása az alábbi időpontokban 
történik.

Május 6. (kedd):
7-től 9 óráig a polgármesteri hivatal udvara,

11-től 12 óráig Ladik utca (volt labdarugó pálya),
17-től 19 óráig a polgármesteri hivatal udvara.

Május 8. (csütörtök):
7-től 8 óráig Mázsaház (Korsó u.),

15-től 16 óráig Rákóczi telep (élelmiszerbolt előtt),
17-től 18 óráig Nagyfa (élelmiszerbolt előtt).

Pótoltást május 20-án (kedden) 7-től 9 óráig a polgármesteri hivatal 
udvarán tartanak.

A körzeti állatorvos, dr. Major József a rendelési időben minden nap 
bejelentésre a tartási helyen is elvégzi az oltást. Egyéb területeken 
(Atkasziget, Farki rét, Gyevi tanyák) a tartási helyen történik az eboltás.

Idén a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az oltással 
egyidőben elrendelte az ebek féregtelenítését is, ami az oltásokkal 
egyidőben történik, az ebtulajdonost az ebek súlyának megfelelően 
terheli ezek költsége.

Dr. Dubecz György 
jegyző

mailto:bibl@algyo.hu

