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Képeslap -  a nőről
Hogy megleltem Algyői, az otthonnak való helyet, azt nőknek köszönhetem, 

kedves húgom.
Az első találkozást a Hírmondóhoz kötöm. Az újsághoz, mely -  egy nő ötlete, 

meg más nők (és mutatóban egy-egy férfi) munkája révén az, ami: -  hírlánc, 
összefűz egy közösséget.

A következő találkozás helye a faluház, ami -  egy nő vezetésével, meg más 
nők (és mutatóban egy-egy férfi) munkája révén -  valami agóraféle is: ott vi
táztak az önállóságról, a visszaszerezhető szabadságról, ott születnek máig 
azok a közösségek, melyek egy öntudatos községet otthonos hellyé bélelnek. E 
civil szervezetek kovászainak is az asszonyokat tekintem. Például a nyugdíjasok 
klubjának akkori, minden gyevit ismerő vezetőjét úgy képzeld el, kedves húgom, 
mint a mi családot összetartó nagymamánkat, aki minden döntés születésénél 
jelen van, aki nélkül a fontos dolgok nem történhetnek meg, aki mindent átitat a 
szeretetével. Aztán ott a nőegylet, aminek neve bennem a múltat köti össze a jö 
vővel. Az egyletet életre hívó családanyákat csak kicsit ismerem, de szememben 
ők a modern nők, nem a nagyvárosi szinglik. Az algyői asszonyok, akik fordítot- 

..tak d sorsukon, mert -  mint anyósom mondaná -  nőként egy család, jótékonyko
dásaik révén egy község oszlopai, miközben mernek önmaguk lenni, bátrak nyit- 

.. ni és mozdulni- a világ felé.
- Aztán jött a többi találkozás. A községháza, ahol az elvett és a visszaszerzett 
önállóság közötti folytonosságot egy nő tartotta fönn. Az óvoda, ahol természet- 
központú, éppenséggel egy nő, Montessori Mária nevéhez kötődő módszerrel 
gondozzák a kicsiket, tornáztatják értelmüket -  egy nő lelkesedésének és más 
nők munkájának hála. A Sárga, a Fehér és a Zöld épület, ahol képzett és öntu
datos nők (és mutatóban egy-egy férfi) adtak új értelmet a községi iskolai lét
nek, a helyiek szemében is kívánatos tanműhellyé tették, miközben környezetvé
delmi szemlélete révén országos, sőt nemzetközi hírű ökoiskolává, a 4H révén 
pedig vállalkozóképzó' kísérleti hellyé emelték. A könyvtár, mely táj házával és 
teleházával asszonyok ötletei és munkája nyomán vált városok által is eliri
gyelt, mert hagyományőrzésre ösztönző, de modernséget is kínáló 
kultúrközponttá. Aztán ott a családsegítő szolgálatot éltető fáradhatatlan asz- 
szonyok sora. Vagy az öregek otthona, ami egy néni adománya és más nők erő
feszítései révén ad biztonságot. De e helyet élteti a felszolgáló nő, a takarítónő, 
a boltos nő, az orvosnő, a postásnő, és ... a szomszédasszony is.

A Zsuzsák, Macák, Évák, Irének, Manyikák, Gabriellák, Jusztikák, Nusikák, 
Adélok, Nórák, Editek, Bettik, Máriák... mellett, nem utolsó sorban itt a Tisza, 
az elsőszámú nő. A folyónk, melyet láttam már csacsogó tininek, önmagát kelle
tő nőcskének, mindent elárasztó-pusztító hisztérikának, jégráncoktól barázdált 
arcú banyának, mélabús özvegynek, bőséget ontó asszonynak, befogadóan lágy 
szeretőnek, de leginkább testet és lelket tápláló anyának.

A nők napján (vagyis mindennap) szeretettel gondolok rád is, ölel nővéred:
Ágnes

Emlékülés
A tiszai nagy árvíz 125. évfordulója alkalmából 

március 5-én (pénteken) emlékülést tart Algyő és 
Sándorfalva Nagyközség Képviselő-testülete.

A tervezett program: 15 órától a faluház színház
termében Algyő és Sándorfalva képviselő-testülete 
közös emlékülés tart, ahol dr. Blazovits László igazga
tó (Csongrád Megyei Levéltár) tart előadást, amit 
Szőkefalvi Nagy Erzsébet igazgatónő (Somogyi 
Könyvtár, Szeged) kiállítás-megnyitója követ.

Közreműködnek: Pataki Andrea (furulya), Papp 
Dániel (gitár) a Pro Musica Művészeti és Zeneiskola 
növendékei, Sinka Károly érdemes művész irodalmi 
szemelvényeket olvas fel.

Emlékfa ültetése 16 órakor az algyői főtéren.

Nemzeti ünnep
A tervezett program:
9 óra: az algyői római katolikus templomban ün

nepi szentmise
9.50 órakor: a templomkertben Széli Ambrus 

honvéd sírjelének megkoszorúzása; a koszorút a 
képviselő-testület, nevében dr. Piri József polgár
mester helyezi el.

10 órakor: az országzászlónál ünnepi megemlé
kezés

Zenés-irodalmi műsor. Közreműködnek: a Szege
di Pinceszínház művészei

Beszédet mond: dr. Pászka Imre habilitált egyete
mi docens

Himnusz -  koszorúzás -  Szózat
(Esős idő esetén a megemlékező műsort a falu

házban tartják.)
18 órától Pilvax Kávéház 1848 a faluház szín

háztermében: Társas -  közösségi est helyi előadók, 
művészeti közösségek, szólisták közreműködésével.

A TARTALOMBÓL:

A  Tisza 125 évvel ezelő tti pusztítása  . . . . .2. oldal

Ü léseztek az önkorm ányzati képviselők . . .3. oldal

Új alapítvány az is k o lá é r t ........................ . .  .5. oldal

H ir d e té s e k ..................................................... .6-7 . oldal

H oldnaptár ...................................................

Orvosi rendelési id ő p o n to k ...................... . 10. oldal

Pro lib er ta te ................................................... . .12. oldal

Támogatás civileknek
Algyő nagyközség képviselő-testülete február 27-i ülésén döntött azoknak 

az algyői civil szervezeteknek a támogatásáról, melyek önkormányzati fel
adatokat vállalnak át.

Pénzbeli támogatásban részesült az Algyői Nyugdíjas Klub, az Ősgyeviek 
Baráti Köre, az Algyői Gazdakör, a Faluvédő Egyesület, az Algyői Nőegylet, 
a Dinamix Ifjúsági Kerekasztal, az Algyői 4H Klub, a Magyarországi 
Montessori Egyesület, az Algyői Általános Iskolai Alapítvány, a Boldog 
Gyermekkor Alapítvány, a Zsigmondy Vilmos Horgászegyesület, az Algyői 
Művészkör, az Algyői Hagyományőrző Együttes, a Parlando Énekegyüttes, a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete.
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Az algyői árvíz
Részletek az Algyő és népe monográfiából

Algyő dualizmus kori története 
két alapvető tényező függvénye: 
az egyik természeti-földrajzi adott
sága, a másik, hogy a Délkelet- 
Alföld egyik legnagyobb birtoká
nak, a Pallavicini-féle hitbizomá
nyi birtoknak egyik központja 
volt.

A község kiépítését gróf Zichy 
Leopoldina {Fallavicini Károly Já
nos őrgróf ezredes özvegye) kezd
te meg 1804-ben. Kastélyt, tiszti 
lakót, majorokat építtetett, s ked
venc tartózkodási helye Algyő 
volt. Az örökösök közül az unoka, 
Alfonz és a dédunoka Sándor gróf 
is szerette a Tisza-parti falut.

Algyő újabb kori története az
1879-es árvízzel kezdődött, mely 
1879. március 6-áról 7-ére virradó 
éjjelen következett be. A Tisza ára
dása szabályszerűen elsodorta a 
közel háromezer lakosú községet. 
Hegedűs Imre káplán írta meg a 
História Domusba, hogy „a min
den emberi erőlködést kijátszó, 
minden védelmi kísérletet meg
semmisítő megáradt Tisza hullá
mai, áttörve a védőgátakat, először 
is Algyőt rohanták és semmisítet
ték meg (...) á templomon kívüi 
alig maradt meg épület (...) Ezzel 
beteljesedett, mitől Algyő évek óta 
méltán tarthatott. Megkondult fe
lette a vészharang." Hegedűs Imre 
Ráday Ferenc plébánost nevezi 
meg „szomorú tanúként”, aki csó
nakon menekült a vízbe omlott há
zak között Mindszentre.

Algyő tragédiáját közvetlenül a 
percsórai kereszttöltés, illetőleg a 
petresi gát szakadása okozta. A 
község áldozata azonban csak 6 
nappal tudta késleltetni Szeged 
pusztulását. Az algyői és szegedi 
árvíz Tápén és Dorozsmán is je
lentős károkat okozott. A belügy
miniszter akkor fogalmazta meg 
könyöradományt gyűjtő körlevelét 
(1879. március 11-én), amikor 
még Szeged tartotta magát: „A hir
telen megemelkedett Tisza folyam 
kiemelkedett medréből, és rombol
va borítja el a mellette fekvő vi
rágzó községeket..."

A Tisza árja nagy pusztítást 
végzett, s úgy tűnt, hogy Algyőre 
vonatkoztatva ez végzetes követ
kezménnyel jár, 1879. március 7- 
ével a község gyakorlatilag meg
szűnt létezni. Ettől fogva három 
éven át 2914 ember sorsa vált bi
zonytalanná, több száz család ne
vezhette magát hontalannak.

A víz betörésekor az algyői 
népnek, ha akarta, ha nem, el kel

lett hagynia ősi fészkét, karhata
lom mentette át a lakosságot a kör
nyező, védettebb helyekre. Csong- 
rádra, Makóra is jutottak algyőiek, 
legtöbben azonban Hódmezővá
sárhelyen kaptak menedéket, Szíj
gyártó János bíró és Tápai Ferenc 
jegyző nyilvánosan, a Szegedi 
Napló hasábjain is „köszönetét in
téztek Hódmezővásárhely szabad 
királyi város lelkes és hazafias kö
zönségéhez, mely a szerencsétlen 
algyevieket nemcsak élelmiszerrel 
és egyéb szükségletekkel látta el, 
hanem a hajléktalanokkal lakását 
is nagylelkűen megosztotta.” A ki
mentéssel egy időben megindult 
az országos segélygyűjtő akció. 
Kizárólag az algyőiek számára az 
első jelentősebb pénzadomány 
„legfelsőbb helyről” érkezett: Fe
renc József „Ő császári és királyi 
Fenségének magán pénztárából 
1000 Ft, a Belügyminisztériumból 
4000 Ft.

Algyő víz utáni, újkori története 
„tudathasadásos módon”, két hely
színen, kétféle akarat megnyilvá
nulásaként kezdődött. Az egykori 
helyszín a romba dőlt Algyő, a 
másik a Pallavicini Sándor őrgróf 
által adományozott 300 hold föld
területen kialakítandó Sándorfalva. 
Az egyik az algyői nép többségé
nek akarata, a másik az uradalom 
és a megyei vezetés döntése volt.

Alig múlt el 2-3 hét, a vízszint 
csökkenése után sokan visszatér
tek otthonukba. A helyben mara
dási szándék érzelmi és egziszten
ciális okokkal magyarázható. Az 
algyőiek évszázadokon át „együtt 
éltek a Tiszával”, vize többször 
meglátogatta őket, és mindannyi
szor talpra álltak. Igaz, az 1897-i 
árvíz a legnagyobb volt vala
mennyi között, de a kárvallottak 
kis házaikat maguk építették föl, 
szüleik, nagyszüleik sírja is a falu
ban nyugodott, családi és közössé
gi szokásaikat, ünnepeiket ebben a 
faluban élték.

Az őrgróf Sándorfalván a ház
helyeket ingyen ajánlotta fel, be
építeni természetesen a lakosoknak 
kellett. Amíg otthon helyben fel
használhatták a vízből kimentett 
tetőszerkezetet, fa- vagy más építő
anyagot, addig mindez az új helyen 
hiányzott volna. Ugyanakkor a 
Sándorfalvára települők nemhogy 
lazíthatták volna a Pallavicini bir
tokhoz való kötődésüket, hanem 
még szorosabbra fonták volna.

Az őrgróf javaslata alapján
1879. április 17-én a Szegváron

összeülő Törvényhatósági Bizott
ság rendkívüli közgyűlése mondta 
ki először, hogy az algyőiek „az 
újabb időkben a fakadó vizek 
pusztításának már annyira ki vol
tak téve, miszerint úgy célszerűsé
gi, mint építészeti (...) tekintetek 
miatt meg nem engedhető, hogy a 
község lakosai ismét a jelenlegi 
belterekre építkezzenek.”

Az algyőiek kisebb hányada, 
nyilvánvalóan azok, akik mindenü
ket elvesztették, éltek a helyvál
toztatás lehetőségével. Sándor
falván az ünnepélyes házhelyosz
tás és kimérés 1879. augusztus 10- 
én történt. A Szegedi Napló tudó
sítása szerint ekkor „összesen 334 
algyői, 35 tápéi és több szegedi 
felső tanyai s környékbeli lakos
nak osztottak ki házhelyet. A meg
fogalmazás pontatlan, hiszen a 
névjegyzék, melyet Sándorfalván
1880. április 13-án a szolgabíró, il
letve az algyői bíró hitelesített, 
170 nevet tartalmaz. A História 
Dömüáb'a törtérit bejegyzés szerint 
viszontí,;a,z új Sándorfalvára 
Algyőről mintegy 100-an mentek 
át, a többieket semmiféle hatalom 
nem bírja rá”.

A belügyminiszter két rendele
tével is megerősítette a régi Algyő 
megszűnését. Az árvíz sújtotta 
Algyőt Sándorfalva külső része
ként tartották nyilván.

Algyő önálló státusáért már
1880-ban Kovács Sándor és társai 
aláírással fellebbezés érkezett a 
Belügyminisztériumba. A válasz 
elutasító volt. 1881-ben a Képvise
lőház elé került az ügy. „A régi 
Algyő községben visszamaradt 
vagy települt, s ma márl732 lélek
re menő lakosoknak községi önál
lósága oly kérdés (...) hogy az 
ügyet újabb megfontolás tárgyává 
tegyék”.

Mindenfajta vita és beadvány 
ellenére 1882-ben Algyő még Sán
dorfalva részeként szerepelt.

Az 1882 tavaszára hirdetett első 
Csongrád megyei Törvényhatósági 
Bizottsági közgyűlés kénytelen 
volt napirendre tűzni Algyő köz
ség újraszervezésének ügyét, mert 
„a lakosok nagyobb része Algyő 
község visszaállítását kéri (...) 
szükséges, hogy Algyőt Sándor- 
falvától elválasszák. E célból bi
zottságot hoztak létre.

Közel három éves harc után 
még 1882-ben eredménnyel zárult 
az algyőiek honosítási kérelme. A 
belügyminiszter engedélyezte 
Algyő önálló községi státusát.

Az élők kötelessége 
az emlékezés...
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Fogadóórák

Képviselők:
Március 10. (szerda) 14-17 óráig: 

Karsai Lászlóné, 
dr. Gubacsi Ede;

Március 17. (szerda) 14-17 óráig: 
Bakos József, 
dr. Gonda János;

Március 24. (szerda) 14-17 óráig: 
Vidács László,
Beke Tamás;

Március 31. (szerda) 14-17 óráig:
Dr. Gubacsi Enikő,
Juhász Sándor;

Április 7. (szerda) 14-17 óráig:
Bakos András,
Borbély János.

Polgármester:
Március 17-én és 31-én (szerda) 14-17
óráig:

dr. Piri József.

Alpolgármester:
M árcius 11-én, 24-én és: április 7-én
(szerda) 14-17 óráig:

M olnámé Vida Zsuzsanna.

Mi az az ökoadó?
Január elsejétől lépett életbe a kör

nyeze tte rhelési díj (m ás néven öko
vagy zöldadó). E szerint a felszíni vi
zekbe bocsátott szennyvíz után vízter
helési díjat kell fizetni a szolgáltatónak, 
és ezáltal a fogyasztóknak. A törvény a 
vízterhelési díjnak a szolgáltatást igény
be vevőre (fogyasztóra) történő áthárítá
sát nem lehetőségként határozza meg, 
hanem a közszolgáltató kötelezettségé
vé teszi azt -  tudtuk meg az Algyőn is 
szolgáltató Szegedi V ízm ű Rt. vezér- 
igazgatója, Fodor Lászlóné sajtóközle
ményéből. A törvény előírásai szerint 
ezen összeg felett nem a vízmű rt. ren
delkezik, a vízterhelési díjat az állami 
költségvetésbe kell befizetni.

Az önkormányzat később az állam 
nak befizetett összeg felét -  meghatáro
zott feltételek teljesülése esetén -  visz- 
szaigényelheti. A visszaigényelt összeg 
az önkorm ányzat k ö rn y eze tv éd elm i 
alapjába kerül, s ennek megfelelően, ki
zárólag környezetvédelmi célú beruhá
zásokra használható fel, például Szege
den a biológiai szennyvíztisztító építé
sére. S ' .

A vízterhelési díjjal a 2004 évi tény1

leges adatok alapján kell elszám olni, 
azonban a 2003 évi tényleges adatok 
alapján előleget kell fizetni.

A 2004 évi fogyasztások (számlázott 
szennyvíz m ennyiség) után fizetendő 
vízterhelési díj a fogyasztóknak küldött 
számlán külön sorban szerepel, befize
tése a számlában szereplő összes fize
tendő összcfificl együtt történik.

Európában nem ismeretlen a környe
zetterhelési díj, vagy ökoadó. Svédor
szágban például már 1988-ban bevezet
ték a környezetbarát adóreformot. Euró
pa államainak jelentős részében régi ha
gyomány a környezet és a természet vé
delme. Ebből következik, hogy az ott 
élő emberek rendkívül erős környezet- 
védelmi igénye és helyes szemlélete hat 
a vállalatokra is.

A Szegedi Vízmű Rt. környezetünk 
egyik legnagyobb kincsét, a vizet szol
gáltatja A társaság az elődök igényessé
gét, hosszú távú gondolkodását, szak
mai értékrendjét vallja, s követendő pél
dának tartja, ötvözve korunk környezeti 
tudatosságával.

Mayor bádogtechnika 
és tetőszervíz D) Lindab

-  épület és technológiai bádogos munkák 
-  tetőszerkezetek komplett felújítása 

-  lapostető szigetelés
-  hivatalos LINDAB kivitelezés
-  egyéb tetőjavítási munkálatok

Algyő, Szüret u. 2. Tel.: 06-30-9659 564
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A Boldog Gyermekkor 
Alapítvány 

szívesen fogadja 
az adózók személyi 

jövedelemadójának 1%-át. 
Köszönjük!

Adószám: 18464881-1-06

Köszönet
A Szivárvány Óvoda óvodásai köszönetét mondanak a sikeres 

farsangi mulatság lebonyolításában segítséget nyújtott támogatá
sért Györbíró Tamásnak, a CHIO-Wolf Magyarország Kft. igaz
gatójának a finom ropogtatnivalóért. Köszönet a farsangi fánkért 
Sánta Zoltánnak, Pataki Andreának, Török Pálnénak, Vidács 
Tibornénak. Köszönet az üdítőért Farkasné Huszár Editnek.

Március az oviban
9-én, 10 óra: Az algyői faluházban az óvodások mesedélelőttön vesznek részt.

Műsoron: MAZSOLA és TÁDÉ a szegedi MINISZINPAD előadásában. 
19-én: A  Víz Világnapjának tiszteletére a Tisza megkoszorúzása.

Beszélgetés a víz fontosságáról.
Közös élményszerző séta a Tisza parton.

23-án és Tanító nénik fogadása az iskolába készülő csoportokban.
25-én: A gyerekek óvodai környezetben találkozhatnak a leendő tanító nénikkel.
24-én: A szegedi Széchenyi István Gimnázium hallgatói ismerkednek 

a Montessori módszerrel.

Nyílt napok az óvodában
Valamennyi', csoportban a szülők előzetes igényeinek felmérése alapján az óvó nénik 

nyílt napot szerveznek. Ezen a délelőttön minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk. 
Az időpontok az óvodai hirdetőtáblán megtekinthetők.

Tavaszváró
Áprilisl-jétől 8-ig tavaszváró progra

mokat szerveznek az algyői óvodában. 
A foglalkozások a a húsvéti ünnepekre 
való előkészületek jegyében zajlanak, 
így például lesz tojásfestés, locsolko- 
dás, étkezési szokások felelevenítése.

Térítési díjak
Az óvodai té r íté s i d ija k  b e f iz e 

tésének időpontja:
áprilisban 5-én, 
májusban 4-én, 

júniusban 3-án.

Gyermekétkeztetési Alapítvány 
Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 

1203 Budapest, XX. Mária u. 3.
V T ?  Á  Adóigazgatási szám: 18049842-2-43

Bankszámla: 10200830-32317484 
Kérjük, támogassa Ön is a rászorult gyermekeket, 

személyi jövedelemadója 
1%-át ajánlja alapítványunknak!

Versmondó verseny
Az alsó tagozatosok versmondó versenyét február 17-én ren

dezték meg. Két korcsoportban (1-2. osztályosok; 3-4. osztá
lyosok) érhettek el helyezést a gyerekek.

A verseny eredménye a következő: 1-2. osztályosok: I. Süli 
Brigitta 2.b, II. Hegyi Bernadett 2.a, III. Solymosi Mercédesz 
2.a osztályos tanuló. Ktilöndíjat kapott: Boldizsár Gréta 2.a, 
Koza Viktória 2.a, Temkó Bence l.b, Bús Melinda l.a  osztályos 
tanuló. 3-4. osztályosok: I. Rácz Kristóf 3.a, II. Révész Máté 
4.a, III. Török Márta 4.a osztályos tanuló. Különdíjat kapott: 
Jani Melinda 4.a, Jani Lilla 4.a, Rózsa Norbert 3.c, Bakos Má
té 3.c, Németh Nikolett 4.b osztályos tanuló.

Mindkét korcsoportban az I. és II. helyezett képviseli az al
győi iskolát a területi versenyen.

a

Óvodai beíratás
Az óvodás kort elért gyerekeket 2004-ben április 14-én 

(szerdán) és 15-én (csütörtökön) 8-17 óra között lehet beíratni 
az algyői Szivárvány Óvodába.

Úszásoktatás
Március 29-től április 15-ig a szegedi ÚSZÓ TANODA szer

vezésében úszásoktatás, játékos vízhez szoktatás indul. A gye
rekek 10 alkalommal vesznek részt a foglalkozásokon. A tan
folyam költsége: 5.500 Ft. Az utaztatást az úszó tanoda szer
vezi. A gyermekek felügyeletéről az óvoda gondoskodik.

Olvasási vetélkedő
Olvasási vetélkedőt tartottak a felső tagozatos tanulók részé

re február 5-én. A szereplők közti sorrendet nem a tananyag 
tényleges ismerete határozta meg. A versenyen szerepelt han
gos olvasás és szövegértés, valamint tréfás feladatok és irodal
mi művek illusztrációja. A tanulók osztályonként 3 fős csapato
kat alkottak és mérték össze tudásukat.

Eredmények: I. 8.a csapata, tagjai: Fodor Dóra, Kiss Ale
xandra, Tóth Orsolya. II. 6.a csapata, tagjai: Bakos Nikoletta, 
Budaházi Beatrix, Neparáczki Katalin. III. 5.a csapata, tagjai: 
Bajusz Kata, Balogh Adám, Szabó Rózsa.
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Egy százalék az iskolai alapítványnak
K özeleg  az a d ó b ev a llá so k  id e je . Idén  is 

lehetőség nyílik  m indenkinek adója 1% -ának 
fe la já n lá sá ra . K érjük , ha úgy érz i, sze re tn é  
iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink 
helyzetének jobbítását, a következő adószámot írja 
a nyomtatványra: 18457177-1-06.

Egyéb  anyag i tá m o g a tá so k a t is öröm m el 
fogadunk az alábbi bankszámla számra: 

11735005-20455127.

Köszönettel: 
az iskola tanulói

Március 
az iskolában

5-én: 15 -16.30  8. osztályosok drogprevenciós foglalkozása.
9-én: 14.00 Nyelvtan-helyesírási verseny az alsó 

tagozatosoknak.
15-én: 10.00 Nemzeti ünnep -  ünnepség

az Országzászlónál.
16-tól 18-ig: Továbbtanulási adatlapok módosításának

lehetősége (8. osztály).
19-én: 14.00 Bábszínház az alsó tagozatban.
22-én: 7.30 Víz Világnapja -  megnyitó. Téma: a levegő.

Vadasparki program az alsó tagozatosoknak.

Sport és szabadidő
Az Algyő Sportjáért Közalapítvány jelentkezőket vár a 2004- 

es évben Algyői Szabadidős Napok megszervezésére, levezeté
sére. Információ kapható minden hétfőn 6-7 óra között a Közsé
gi Edzőteremben. Az írásban történő jelentkezés határideje: 
2004. március 12.

Cím: Algyő Sportjáért Közalapítvány, Polgármesteri Hivatal, 
Kopaszné Demeter Irén, a kuratórium elnöke.

Baghyné Makra Ilona 
Alapítvány

Ünnepélyes keretek között ja
nuár 29-én adta át az algyői is
kolának Baghyné Makra Ilona 
az általa alapított „Baghyné 
Makra Ilona Alapítvány az Al
győi Általános Iskoláért” alapító 
okiratát. Az alapítvány magán- 
alapítvány.

Célja, hogy pénzbeli illetve 
tárgyi jutalmakkal támogassa az 
Algyői Általános Iskola azon ta
nárait, akiknek tanítványai helyi 
vagy országos tanulmányi verse
nyeken rendszeresen kimagasló 
eredménnyel szerepelnek, sza
badidejük terhére hozzájárulnak 
a növendékek ismeretének gya
rapításához, tudásuk elmélyíté
séhez. Jutalomban részesíti az 
országos versenyen részt vevő 
diákokat. Támogatja az iskola 
évfordulóinak méltó megünnep

lését, az iskoláról szóló kiad
ványok megjelenését.

Az alapítvány az Algyői Álta
lános Iskola fennállásának ün
neplését hagyománnyá kívánja 
tenni és hozzájárul ezen hagyo
mány anyagi hátterének biztosí
tásához. Az alapítványhoz való 
csatlakozás bankszámlára törté
nő befizetéssel lehetséges.

Az alapítvány kezelő szerve a 
kuratórium,' melynek elnöke: 
Torma. Tiborné; tagjai: Leiéné 
Gonda Irén (titkár), Kiss Ferenc- 
né, Malustyik Mihályné ésTóth- 
né Molnár Ágota.

Az alapítvány számlaszáma: 
11735005-20512417.

Szívesen fogadjuk felajánlá
saikat, támogatásukat, mellyel az 
alapítványt segítik.

Torma Tiborné

Alapítványi bál
Köszönetét mondunk az alapítványi bál 

színvolát emelni kívánó segítőknek! A Valen
tin napon tartott iskolai alapítványi bálon telt 
házzal várták a látogatók a már hagyománnyá 
vált nyolcadikos tanulók keringőjét. A nyolc 
pár varázslatos hangulatot teremtett a bálte
remben. Ezt követően vidám zenés darabok
kal hozták meg a kedvet a táncoláshoz a diá
kok (2.a, 3.a-b, 4.a-b, 7.a-b).

A bálon felkínált süteményeket az osztá
lyok hozták, köszönjük a szülők vállalkozását 
és fáradozását!

Külön köszönjük a tombola tárgyak fel
ajánlóinak, hogy hozzájárultak a bál sikeres
ségéhez: l.a osztály, l.b osztály, 2.a osztály, 
2,b osztály, 3.a osztály, 3.b osztály, 3.c osz
tály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a osztály, 5,b 
osztály, 6.a osztály, 6.b osztály, 7.a osztály, 
7.b osztály, 8.a osztály, 8.b osztály, Algyői 
Nőegylet, Bajnai Ilona, Bakos József és fe le

sége, Bakos Lóránt 5.b, Bakosné Terhes Ani
ta, Bakos Szilveszterné, Békési Krisztina l.a, 
Békési Máté 5.b, Benkő Szilvia 1. b, Bezdán 
Attiláné, Boldizsár Attila, Boldizsár Gáborné, 
Búkor Eszter 1 .a, Bús Andrásné, Dénes Ist
ván, Drahota Szabó Ágnes, Gálné Nagy Ildi
kó, Gasparics János, Gubacsi Ede, Horváth 
Mátyásné, Iván Zsuzsanna, Jani Zoltán, Kar- 
sai Lászlóné, Kis Istvánná, Kotogán Beatrix 
6.b, Kotogán Nikolett 3.b, Kotogán Sándor, 
Kovács Istvánná, M asa Jenőné, M énesi 
Lajosné, Mesterházy Nóra l.a, Molnár Áron, 
Molnárné Vida Zsuzsanna, Nagy Némediné 
Karsai Mariann, Németh József Némethné 
Kocsis Rozália, Pál Sándorné, Pósa Sán- 
dorné, Solymosiné Fehér Szilvia, Suti István, 
Süli Zsuzsanna, Szebeni Lászlóné, Szűcs 
Lászlóné, Tari Viktor Dávid l.a, Tóth Lajos
né, Dr. Tóth Mária, Tóthné Molnár Ágota, dr. 
Varga Ildikó, Vincze Ferencné.

Továbbtanulás 
-  2004.

Az algyői iskola 42 nyolcadi
kos tanulója közül mindenki je 
lentkezett továbbtanulásra. Egy 
tanuló több középfokú iskolát is 
megjelölhetett továbbtanulás cél
jából, egy-egy iskolán belül több 
tagozatot is. Iskolánk nyolcadiko
sai 24 középiskolába adták be je
lentkezésüket, főként Szegedre és 
Hódmezővásárhelyre, de volt aki 
Szentesre, illetve Ásotthalomra. 
Összesen 137 jelentkezési lapot 
postáztunk, ebből 17-et gimnázi
umba, 71-et szakközépiskolába, 
49-et pedig szakiskolába.
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AJÁNDÉK LAKÁSKULTÚRA BOLT
Algyő, Téglás u. 70A.

Márciusi kínálata:
- női táskák, pénztárcák 10 %-os engedménnyel, 

-padlóvázák: kerámia, üveg,
- kerámia oszlopok, kaspók, vázák, szobrok,

- bögrék, poharak, konyhai kiegészítők,
- jénai tálak, salátás tálkák,
- kristály és üveg kínálók,

- fűszerezett olajok díszüvegben,
- kenyeres kosarak,
- fali és asztali órák,

- képek, tükrök,
- tavaszi selyemvirág csokrok, 
szálas és futós selyemvirágok,
- perselyek, egyéb apróságok. 

Ajándéktárgyak díszcsomagolását vállalom.

Szeretettel várom kedves vásárlóimat!

Nyitva tartás:
Keddtől péntekig: 9 -17-ig, Szombat: 8 -12-ig 

Vasárnap: 8-10-ig Hétfő: ZÁRVA 
Pálné Manyi

Testszervíz! Sportbüfé!
Konditerem, szauna, szolárium, masszázs, 

kéz és lábápolás.

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig: 15—21 -ig, szerda: 09-11 óráig, 

szombat: 15-19 óráig

Márciusban a havi konditerem bérletekhez 

péntekenként ingyenes a szauna használat!

Diákoknak, nyugdíjasoknak 10% engedmény 

a konditerem bérletek árából!

Telefon : 06 -  30 -  292-5690 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

JÁZMIN VIRÁGÜZLET
márciusi qjánlata

Nőnapi Március 8

Rendelje meg időben nőnapi 
virágait!

Tavaszi vágottak, cserepesek: 
tulipánjácint, frézial

Házasulandók figyelem!
Gyönyörű esküvői csokrok, dekorációk mellett 

megrendelhető: 
lakodalmas disco (igény szerinti zenei stílusban)

- látványshow tűzijátékkal,
- Videofelvétel (VHS felvétel + DVD írás)

- Fotózás.

Talpas koszorúk, görög koszorúk, sírpárnák, 
sírcsokrok.

Egzotikus alkalmi csokrok.

Algyő, Bartók B. u. 35.
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-12,13-17, 

szombat 8-12, vasárnap 8-11 
Rendelésfelvétel: 06-30-515-9379

Koza Ferenc
vállalkozó

szobafestést, mázolást, 
tapétázást garanciával 

vállalok.

Tel.: 267-517, 
06-70-235-0566

Cím: 6750 Algyő, 
Szamóca u. 34

Apróhirdetések
Vetőmag, műtrágya, vegyszer 

-forgalmazás továbbá pályázat- 
írás, szaktanácsadás Algyőn. 
Érd.: György Antal 30413-8332 
vagy: Szekeres Gábor 20964- 
8879

Algyői VSM-BT konténeres 
törmelékszállítást vállal. Tel.:06- 
2098-23-107, 06-2097-91-088

Redőny, reluxa, harmonikaaj
tó, szalagfüggöny és napellenző 
készítés. Tel.: 06-30-953-0395

I---------------------------------------1
Piac téri takarmánybolt 

ajánlata

-  Tápok, koncentrátumok, kiegé
szítők

-  szem es term ények, vitam inok 
nagy választékban kaphatók

-  N apos csibe, előnevelt csirke 
előjegyzésre március közepétől 
folyamatosan kapható

-  Műtrágya, kukorica vetőmag
-  Kiskun hibridek

AGRO-LAK BT.
Algyő, Piac tér 19.

T.: 267-319,06-30-850-8137
■ ■  ■ m m m m J

RÁBAGÁZ BT. vállal: \

$  Lakások,
magánházak építése, 
kivitelezése,

#  épületgépészet,
3? csatorna, víz, gáz 

tervezése, kivitelezése.

Gyubák József
okleveles gépészmérnök 

Tel ./fax: 268-086, 
30/49-32-533 

v Algyő, Bartók Béla u. 53- S
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Fodrászat
Női, férfi, gyermek hajvágást, 

dauert, festést, melírt; 
valamint alkalmi frizurák készítését vállalom.

Hullik, zsírosodik, korpásodik a haja?

Próbálja ki új szolgáltatásunkat 
a Kuth Speciál Cosmetics ingyenes 

mikrokamerás hajvizsgálatát.

Bejelentkezhet: 
a 268-514-es vagy a 06-30438-8014-es 

telefonszámon.
Személyesen a Téglás u. 86 sz.

alatti fodrászatban,

Belovainé 
Bakos Erikánál.

N yitva: H.: 8-13-ig, 
K.: 8-13ig. Sz.: 13-20-ig, 
Cs.: 13-20-ig P.: 13-20-ig, 

Sz.: 7-11-g

F i g y e l e m !
H orffászcsa lik , e te tő a n y a g o k , 

egvéb felszerelések! ímárcius 20-tól.)

A „Kedvencek etetője” kisállat eledel üzletben

További kínálatunk:
- protein 120,- Ft 

- baromfi szalámi 100,- Ft/kg.
- sült kacsa

- csirkefej, csirkeláb, vegyes csirke,
- libatepertő

- panírozott húsfalatok,
- tápok, konzervek

- samponok, vitaminok, nyakörvpórázok,
- egyéb felszerelések.

Várjuk 
kedves 

vásárlóinkat 
a Téglás u. 95 sz. 

alatt.

A TEMETŐ melletti 
ICU Virágüzlet

2004 március 8- án nyit.
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 8-12-ig 

szombat-vasárnap 8-11 -ig

Temetés alkalmával 
a temetés időpontjáig tart nyitva.

A virágüzletben megrendelhetők temetésre
- családi koszorú

- koszorú
- sírcsokor
- sírpárna

Várom kedves régi és új vásárlóimat.

Tel.: 06-203284659 este : 419-775 

Tóth Ilona
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Teleház
AlGVŐ

ALGYŐI KÖNYVTÁR ES TAJHAZ 
6750 ALGYŐ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62517-170; 62517-171, Fax: 62517-170 E-mail: bibl@aIgyo.hu
Nyitva tartás:

hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Olvasó család
Kapcsolódjon be az „Olvasó Család” akciónkba! Nem kell 

mást tennie, mint jelentkeznie és a család minden tagjának be
iratkoznia a könyvtárba. Az olvasójegy alapján 2004. december
15-én értékeljük a látogatások és a kölcsönözött dokumentu
mok számát. A legtöbbet olvasó családok decemberben ünnepé
lyes rendezvény keretében ajándékkönyvet és oklevelet kapnak.

Algyői írók, költők -  
figyelem!

Az algyői könyvtár szeretné összegyűjteni az algyői írók és 
költők alkotásait, és ha lehetőség adódik, akkor összeállítanak 
egy válogatott kötetet az utókor számára. Az algyői könyvtáro
sok kérik,: hogy az írásokat adják le a könyvtárban. Elfogadják 
kézzel írva, gépelve vagy akár lemezen is.

É P ÍT K E Z Ő K , 
F E L Ú JÍT Ó K  
F IG Y E L E M  !

Hitel közvetítés, 
tanácsadás, teljeskörű 

ügyintézés igényei szerint.

Tiszteljen meg bizalmával!

Kovács Gyuláné 
06-20-4969031 
este: 268 - 611

17646-os sötétkék 
és 164-es fekete 

fiúöltönyök, 
egyszer használt, 

új állapotban, olcsón 

eladók.

Érd.: Algyő, Nyírfa u. 15. 

Tel.: 267-399

17 után

Fogyni vágyók 
figyelem! 

Keresünk négy hölgyet, 
két férfit, 

akik komolyan 
elhatározták, 

hogy le akarnak fogyni!

Telefonszám:
06-70507-98-38.

Ezen a telefonszámon lehet 
érdeklődni.

-  Kőműves m unkát 

vállalok.

-  Családi házak 

kivitelezését (kulcsra

készen is)

-  Á talakításokat, 

hidegburkolást.

Tel.: 0620-42-80-140 

KERESZTES ISTVÁN 

vállalkozó

Új szolgáltatások 
a könyvtárban

-  Minden kedden 14-17 óráig ingyenes internetes álláskere
sés munkanélküliek részére.

-  Számítógépes újságok (a legutolsó kivételével) és CD-k 
kölcsönzése.

-  Videokazetta kölcsönzés beiratkozási díj ellenében.
-  Számítógépes CD-k (interaktív mese és ismeretterjesztő) 

helyben használata.
-  CD jogtár helyben használata.

Köszönet a nőknek!
Szeretettel várnak minden nőt március 8-án 18 órakor a 

könyvtárba, ahol a kiskunhalasi Lyra együttes és a Parlandós- 
férfiak nőnapi köszöntőjével szeretnének kedveskedni -  az al
győi nőknek.

Könyvajánló
Ha k ív án csi vagy a rra , 

hogy milyen intelligens vagy, 
akkor ajánlom  figyelm edbe 
S zö llő si P é te r IQ te sz te s  
könyvét, de kipróbálhatod a 
teleházban az Ismerd meg ön
magad cd-romot is. S ha már 
a cd-rom oknál tartunk: na
gyon so k fé le  ta lá lh a tó  a 
k ö n yv tárban : lex ik o n o k ,
nyelviskolák, oktatóprogra
mok, in terak tív  ism ere tte r
jesztők. Érdemes megnézni és 
használni őket. A videokazet
ták száma is növekszik. Ta
lálsz közöttük klasszikusokat, 
kötelező olvasmányok adaptá
cióit, kalózokról, harcosokról 
szólót és ismeretterjesztőt. S 
tudtad, hogy ezek kikölcsö- 
nözhetők a könyvtárból?

Ö röm m el fed ez tem  fel, 
hogy egyre több Harry Potter- 
hez hasonló könyv található a 
könyvtárban. Ilyen pl. B ö
szörményi Gyula: Gergő és az 
álomfogók és Gergő és a bű- 
bájketrec, Varázslók és va
rázslatok  vagy Tolkien:Kó- 
borló és a varázsló című ifjú
sági regény. S ha nem szere
ted a hosszabb lélegzetű regé
nyeket, akkor ilyen témájú új
ságot is találsz a könyvtárban. 
A Witch című varázslómaga
zin igazán érdekes, kalandos 
és fantáziát fejlesztő újság.

Ja! És erről ju t eszembe! 
Mit szólnál, ha létrehoznánk a 
könyvtárban egy va rá zsló 
vagy bűbáj képző klubot?

Anyakönyvi hírek
Születés: 2004.01.27.: Dáni 

E d in á n a k  és R ek e tt-N ag y  
N orbertnek  Dóra. 2004. 01. 
27.: Bakó Z suzsannának  és 
Pál Zsoltnak Vivien. 2004. 02.

11.: Szendrei Editnek és Kiss 
Attilának Virág.

H a lá le se t: 2004. 01.11.: 
M atovics L a josné  szü le te tt 
Mulati Irén.

mailto:bibl@aIgyo.hu


2004. márciusi H írm ondó Holdnaptár 9

Holdnaptár (3.)
V égre a nappalok  egyre 

hosszabbak és világosabbak, 
a napsütés a tavasz érzetét 
kelti bennünk. És nem csak 
bennünk. A természet is most 
ébred, és pompásan virágzó

Március
1 H •mi levél

2 K levél ©

3 S z ■a; levél ©

4 C s g y ü m ö lc s ©

5 P 5ff g y ü m ö lc s ©

6 S z S í g y ö k ér ©

7 V U. g y ö k ér © o

8 H virág ©

9 K i'Z virág ©

10 S z I 'i virág ©

11 C s c* levél ©  !

12 P <* levél ©  !

13 S z ■írt g y ü m ö lc s © .< :

14 V tft' 'g y ü m ö lc s ©  «
15 H \s f ' g y ö k é r ©  ■

16 K gy ö k ér ©

17 S z virág

18 C s fcfc virág

19 P levél ©

2.0 S z levél © •

21 V g y ü m ö lcs ©

2 2 H g y ü m ö lc s ©

23 K g y ü m ö lc s ©

24 S z W g y ö k ér ©  !

2 5 C s « r g y ö k ér ©

2 6 P M r virág ©

27 S z m : virág

2 8 V virág (§> -

2 9 H levél ©  )

30 K • * levél ©

31 S z itf g y ü m ö lcs ©

sárga nárcisszal, kankalinnal, 
kökörcsinnel, jácinttal örven
deztet meg bennünket. Vilá
gos, hogy az embernek kedve 
támad rendbe tenni a kertet. 
Csak rajta: ültessünk, vessünk 
kedvünk szerint! A legfonto
sabb tennivalók a kertben -  
márciusban:

-tisztítsuk meg az ágyáso- 
kat az elhalt növényrészektől,

-  irtsuk ki a gyomnövénye
ket (B ak-napokon gyom lál
junk),

-  ha februárban elmaradt, 
még m indig á tü lte thetjük  a 
szobanövényeket,

-  a málna, szeder, sárgaba
rack, kivi, birsalma, füge és 
szőlő különösen kedveli, ha 
tavasszal ültetjük el, de a dug
ványokkal való szaporításra is 
alkalmas már ez az időszak,

-  a metszést a rügyfakadás 
előtt el kell végezni,

-  néhány biológiai növény
védő szer: a g ilisz taű ző  
varádicsból készült tea a bok: 
rok és cserjék  kártevői (pl. 
lisztharmat) ellen; a csalánki
vonat a levéltetvek, a bodza és 
az üröm kivonata pedig földi
bolhák ellen,

-  a következő fűszernövé
nyek magvait most már elvet
hetjük: majoránna, kakukkfű, 
levendula, levélpetrezselyem, 
metélőhagyma, kapor, turbo- 
lya, zsázsa,

-  az alábbi zöldségeket is el 
lehet vetni: zöldborsó, spenót, 
zeller, pasztinák, újhagym a, 
póréhagyma, fokhagyma, pet
rezselyem,

-  a pipacs, mák, fátyolvi
rág, búzavirág, szagos bük
köny, körömvirág, nyári viola 
is földbe kerülhet.

(Folytatjuk.)

Felkészültén az EU-ba
A megyei agrárkamara „Mezőgazdasági, faipari, élelmiszer- 

ipari és kézműves mikro-, kis- és középvállalkozások felkészítése 
az EU-csatlakozásra” címmel programsorozatot rendez. A prog
ramsorozat helyszínei és időpontjai: március 2-4. Makó, március 
9-11. Szentes, március 16-18. Kistelek, március 23-25. Szeged. 
Az előadások reggel 9 órától délután 16 óráig tartanak. A részvé
tel díjtalan. Jelentkezni a Csongrád Megyei Agrárkamaránál 
(6722, Szeged, Kossuth L. Sgt. 17., telefon: 62423-360) lehet.

Változott a sertéstartás rendje
Az EU jogszabályok köte

lezik a tagországokat a köz
ponti adatbázisra épülő egysé
ges tenyészet-nyilvántartásra, 
az állat jelölésére és az állat
mozgások nyilvántartására.

E z az EN A R, E gységes 
N yilván tartási A zonosítási 
Rendszer, amely február 18-án 
lépett hatályba. A rendelet a 
sertés ENAR-nak az irányítá
sával és felügyeletével a me
gyei Á lla tegészségügy i és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomá
sokat jelölte ki. Az állomás 
megbízta azokat az állatorvo
sokat, akik ezt a feladatot a 
megye 89 körzetében végzik. 
Elvégeztük a megye sertéstar
tóinak, tenyészeteinek regiszt
rálását, így minden gazda ren
delkezik  E N A R -kóddal. A 
szarvasmarha-tartók már ren
delkeztek ENAR-kóddal, ezért 
ezekben az udvarokban a ser
tés ten y észe tek e t is e rre  az 
ENAR-kódra jelentették be. 
Február 18. után az önkor
m ányzatok nem végeznek  
sertések esetén marhalevél
kezelést

Mi a feladata a sertéstartó 
gazdának február 18-a után? 
Keresse meg a kapcsolattartó 
állatorvosát és tudakolja meg 
tőle a tenyészetének ENAR- 
kódját, ezt úja fel egy papírra, 
őrizze meg -  szüksége lesz rá. 
Amennyiben a sertéstartó gaz
da állatot eladni kíván vagy 
vásárra visz, akkor időben ke
resse meg a kapcsolattartó ál
latorvosát, aki továbbtartásra 
alkalmas krotáliával megjelöli 
az állatokat, és k iállítja a 4 
példányos sertés-szállítóleve
let, s ennek hátoldalán igazolja 
az állat állategészségügyi for
galomképességét (milyen be
tegségektől mentes, szállítá
suknak nincs akadálya). Alá
írásával és pecsétjével hitelesí
ti. A tulajdonos ezzel a b i
zonylattal viheti vásárra az ál
latát. Ha a tulajdonos nem tud
ta eladni minden sertését, fel 
kell írnia a megmaradt serté
sek fülszámát egy papírra, és a 
vásár iro d á jáb an  a vásár 
E N A R -k ap cso la tta rtó ja  a 
megmaradt sertésekre új ser- 
tés-szállítólevelet állít ki a ha
zaszállításhoz. H azaérve be 
k e ll vezetn i az ÁLLAT- 
M O Z G Á S  N Y I L V Á N  -

TARTÁS-ba a szállító levél 
megfelelő adatait. Három na
pon belül a kapcsolattartó ál
latorvosnak le kell adni a vá
sáron kapott sertés-szállítóle
vél második példányát.

Mi a teendő sertés vásárlá
sakor? Vigyen magával papírt, 
tollat és íxja fel otthon a saját 
ENAR-kódját, ha sikerült ser
tést venni, a papírjára írja fel 
az eladó ENAR-kódját, és a 
megvett sertések fülszámát. A 
vásárirodán keresse fel a vásár 
ENAR-kapcsolattartóját, aki 
k iá llítja  a vásárolt sertések 
szállításához a sertés-szállító- 
levelet és ezzel lehet a sertése
ket hazaszállítani. Hazaérve 
be kell vezetni az ÁLLAT
M O Z G Á S  N Y I L V Á N 
TARTÁS-ba a szállítólevél 
megfelelő adatait. Három na
pon belül a kapcsolattartó ál
latorvosnak le kell adni a vá
sáron kapott sertés-szállítóle- 
vél második példányát.

Mi a teendő vágóhídra tör
ténő szállítás esetén? Időben 
kell szólni a kapcsolattartó ál
latorvosnak, aki elvégzi az ál
latok vágóhídi (fém vagy mű
anyag) krotáliával való megje
lölését, kiállítja a sertés-szállí- 
tólevelet. Az átvételi helyen az 
átvételi hely ENAR-felelőse 
ellenőrzi, hogy az állatokat 
szabályosan megjelölték-e, és 
a szá llító levél a m egfelelő  
adatokat tartalmazza-e.

M iért szükséges a sertés 
ENAR bevezetése?

Az új sertés ENAR-rendsz- 
er az Európai Közösség elő
írásainak megfelelően biztosít
ja  a sertések szállíthatóságát - 
mind a belföldi forgalomban 
mind pedig export célokra. A 
sertés ENAR segítségével biz
tosítható állategészségügyi és 
élelmiszerbiztonsági garanci
ák lehetővé teszik a sertések 
és a belőlük készült termékek 
értékesítését, a belföldi és az 
egész Közösség területén ta
lálható élelmiszerláncban.

B á rm ily en  kérdésükkel, 
problém ájukkal forduljanak 
bizalom m al a kapcsolattartó 
állatorvosukhoz.

Csongrád Megyei 
Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző 

Állomás
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DR. BAKÓ ILDIKÓ 
háziorvos rendel

Március 1- 5-ig 7.30-12.OO-ig
Március 8-12-ig 12.00-16.30-ig
Március 16—19-ig 8.30—12.30-ig
Március 22-26-ig 12.00-16.30-ig
Március 29-ápr. 2-ig 8.00-12.30-ig

Üzemorvosi szűrővizsgálat és hivatásos jogo
sítvány hosszabbítása, előzetes telefonbejelentkezés 

alapján.
Tel.: 06-62/267-202,06-3ÍK635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 8.15-14.15
Kedd, csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 9.00-14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
Mól utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

rendelése:
Március 1- 5-ig 7.30-11.30-ig
Március 8-12-ig 
Március 16-19-ig 
Március 22-26-ig 
Március 29-31-ig 
Április 1- 2-ig 

5 -  9-ig

12.30-16.30-ig
7.30-11 .30-ig
12.30-16.30-ig
7.30-11.30-ig
7.30-11.30-ig

12.30-16.30-ig

Telefonos elérhetőség: 06 -  30/6-381-863

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

Telefon: 268-038:
Hétfő: 8 -12-ig
Kedd: 8 -11-ig
Szerda: 13-16-ig
Csütörtök: 8—10-ig
Péntek: 8 -12-ig

DR. SZÍJÁRTÓ MARTA 
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

TOROKNE DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

Március 1- 5-ig 
Március 8-12-ig 
Március 16-19-ig 
Március 22-26-ig

12.00-17.00-ig
7.30-12.00-ig 

12.30-16.30-ig
7.30-12.00-ig

Március 29-ápr. 02-ig 12.30-16.30-ig

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Csecsemő tanácsadás:
csütörtökön 10.30-14.30-ig 

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 9-10-ig 

Terhes tanácsadás: 
hétfőn 8 -10-ig 

Helye: Terhes diagnosztika,
Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3. 

Önálló védőnői tanácsadás: 
kedden: 13—15-ig 

Algyő, Egészségház u. 42. Tel: 268-038

Dr. Zaránd Rózsa emlékére...
Keresni kell a szavakat. Miközben azt ér

zi az ember, hogy hallgatni lenne jobb. De 
hallgatni sem lehet, mert sűrűn feltörnek 
bennem az emlékképek.

Amikor Algyőre kerültem, Te már 25 éve 
dolgoztál a faluban... A kor követelményei 
szerint, pályakezdőként kisgyerekeket is 
gyógyítottál... Ma is sokan emlékeznek rá

termett fogorvosi ténykedésedre... Rendel
tél az óvoda helyén működő rendelőben... 
Átköltöztél lakni és rendelni a jelenlegi 
Egészségház épületébe... Sokszor heteken 
keresztül Te voltál az egyedüli rendelő-ü- 
gyeletes-készenlétes ORVOS a faluban... 
Alighogy betöltötted a 60. évedet, nyugdíjba 
mentél... Tudom, az utóbbi időben sokat

betegeskedtél, volt idő, amikor kicsit ma
gadra is maradtál, de azt is tudom: az OR
VOS nem lesz más ember attól, hogy élete
ket ment, tanácsokat ad, családi konfliktus
helyzeteket kezel; ő is múlandó ember ma
rad. .. 2004. április elsején lenne 5 éve, hogy 
nem dolgozol már.. .Utánozhatatlan kacajo
dat, tudod azokból a „békeidőkből”, sokan 
nem felejtjük el...

Dr. Tóth Mária
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A LÖVŐI FALU HÁZ ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62317-172; Fax: 62617-173. lg.: Lukács László. Kulturális munkatárs: Lázár Nóra és Bité Tamás. E-mail: faluha7.@mail.tix2anet.hu. 
Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62^517-172. Vezető: Kátó Sándor. Szabadidőközpont: 6750 Algyő, Téglás, u. 151., Telefon: 62/267-42.6.

Ismét Szomszédoló!
Idén Csongrád megye tele

püléseinek csaknem fele kí
ván részt venni a már hagyo
m ánnyá váló  „K u ltu rá lis  
Szomszédoló” programsoro
zatában. Huszonhat település 
vállalkozik arra, hogy művé
szeti értékeit kölcsönösen a 
szomszéd település lakói elé 
tárja.

A május végén M órahal- 
mon, az Aranyszöm Rendez
vényházban rendezendő gála
műsorig a következő települé
sek mutatkoznak be egymás

nak: A lg y ő -R u zsa , D om a- 
szék-Pusztam érges, Dorozs- 
m a -C sa n á d p a lo ta , Ü llé s— 
R öszke, Á so tth a lo m -Ö t-  
töm ös, D eszk-Z ákányszék , 
F o rrásk ú t-Z so m b ó , B alás- 
tya-Tápé, Kiszom bor-Szeg- 
vár, M indszent-M órahalom , 
Csengele-Szatymaz, Kübek- 
háza-Tiszasziget. Algyő ápri
lis 2-án, pénteken mutatkozik 
be Rúzsa előtt, míg Rúzsa áp
rilis 16-án, pénteken 17 óra
kor mutatja be művészeti ér
tékeit településünkön.

Rendezvények a faluházban
MÁRCIUS 5. (péntek) 14 óra

MÁRCIUS 6. (szombat) 
MÁRCIUS 8. (hétfő) 16 óra 
MÁRCIUS 9. (kedd) 10 óra

MÁRCIUS 10. (szerda) 14 óra

MÁRCIUS 12. (péntek) 19 óra

MÁRCIUS 15. (hétfő) 18 óra 
MÁRCIUS 15. (hétfő) 10 óra

MÁRCIUS 15. (hétfő) 18 óra

MÁRCIUS 20. (szombat) 10 óra 
MÁRCIUS 22. (hétfő) 17 óra 
MÁRCIUS 24. (szerda) 14 óra

MÁRCIUS 24. (szerda) 18 óra

MÁRCIUS 27. (szombat) 10 óra

MÁRCIUS 29. (hétfő) 17 óra 
MÁRCIUS 31. (szerda) 17 óra

.Emlékülés a tiszai nagy árvíz 125. 
évfordulója alkalmából.
18 óra Óvodabál 2004.
Babaruha Börze.
Bábszínház Óvodásoknak (Szegedi 
Miniszínpad: Mazsola és Manócska). 
Egészségterv, kistérségi előadás 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
szervezésében.
Pro Libertate A Móra Ferenc Népszínház 
következő előadásának ősbemutatója. 
Varjúvár Garabonciás Társaskör.
1848-as nemzeti ünnepi program az 
országzászlónál.
Algyői Pilvax Kávéház (helyi előadók 
közreműködésével).
József-napi kirakodóvásár.
Civil Fórum (Civil Vezetők Klubja). 
Gyermekvédelmi tanácskozás a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
szervezésében.
Irodalmi Kávéház, a Felvidéki-kárpátaljai 
irodalom.
Nyugdíjas találkozó a 
Nyugdíjasklub szervezésében.
Civil Fórum (Civil Vezetők Klubja). 
Életreform Klub.

Európa Fórum -  sok 
kérdéssel

Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány szervezésében február 12- 
én dr. Búzás Norbert egyetemi docens, tudományos és gazdasági 
dékánhelyettes, valamint Szekeres Zsolt tanszéki mérnök szólt az 
unió leggyakrabban felmerülő kérdéseiről a faluházban. Előadá
sában dr. Búzás Norbert kiemelte az egységes valuta fontosságát, 
valamint kifejtette, hogy az unióban történő munkavállalásnak 
milyen lehetőségei vannak. A szabad munkavállalás körülbelül 
2010-re válik teljessé, ehhez szükséges a nyelvismeret és a kultu
rális különbségek legyőzése. Az uniós tagság felvétele után Ma
gyarországon a munkaügyi ellenőrzés mellett a fogyasztóvédelmi 
szabályok betartása is jelentősen szigorodni fog. A környezetvé
delem kapcsán elhangzott, változtatnunk kell környezeti tudatos
ságunkon, a csomagolóanyagok 50 %-os újrahasznosítását is meg 
kell oldani. Az adózás kapcsán fontos tudni, hogy a közvetlen 
adók maradnak az adott köztársaság jogszabályain belül, de a fo
gyasztással kapcsolatos adók biztosan módosulnak. Szekeres 
Zsolttól megtudtuk, a tagságra és a várható változásokra időben 
és jól fel kell tudnunk készülni, a fejlesztéseket és a pályázati le
hetőségeket hosszú távon kell megtervezni.

A fórumpn Algyő lakosai is feltehették az őket érintő kérdése
ket, többek között a munkavállalásról, a turisztikai jellegű beru
házásokról és a pályázatírás lehetőségeiről.

L.N.

Algyői Falunapok, 2004
Idén április 24-én (szom 

bat) és 25-én (vasárnap) ismét 
sztárvendégekkel ünnepelhet 
Algyő. A színvonalas rendez
vénysorozaton „Tíz éves a fa
luház” címmel fotókiállítás 
nyílik, melynek anyaggyűjté
sére ezúton kérünk segítséget 
a lakosoktól. A Móra Ferenc 
Népszínház színpadi produk
ció ján  túl jó g abem uta tó ra ,

gasztronómiai fesztiválra és 
f itn ess-b em u ta tó ra  várunk  
minden érdeklődőt. Bemutat
koznak az algyői közösségek, 
lesz játszóház, kötélhúzó ver
seny, az esti bulik jó  hangula
táról pedig a magyar könnyű
zene népszerű sztárjai gon
doskodnak. Részletes prog
ram: az Algyői Hírmondó áp
rilisi számában.

Életreform Klub
Március 31-én (szerda) 17 órakor is várnak minden kedves 

érdeklődőt az Életreform klubba. Témakör: A máma-baba-pa- 
pa viszony; babavédelem: új riasztókészülék alkalmazása.

Az előadás témája: a szoptatás jelentősége és kérdései a ba
ba fejlődésében, valamint a kisbabákat fenyegető betegségek 
és az azok elleni védekezés lehetőségei.

Vendégeink: dr. Molnár Mária gyermekorvos és az algyői 
Védőnői Szolgálat munkatársai.
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Faluházi vásárnaptár
MÁRCIUS 9. (kedd) 9-13 óra 
MÁRCIUS 10. (szerda) 8-12 óra 
MÁRCIUS 11. (csütörtök) 8-13 óra

MÁRCIUS 12. 
MÁRCIUS 16. 
MÁRCIUS 17. 
MÁRCIUS 19. 
MÁRCIUS 23. 
MÁRCIUS 25. 
MÁRCIUS 30.

(péntek) 9-13 óra 
(kedd) 9-13 óra 
(szerda) 9-13 óra 
(péntek) 9-12 óra 
(kedd) 9-13 óra 
(csütörtök) 9-13 óra 
(kedd) 9-13 óra

Műanyag vásár 
Munkaruha vásár 
Katonai ruha, 
méteráru vásár 
Cipő-, ruha vásár 
Műanyag vásár 
Műanyag vásár 
Cipő-, ruha vásár 
Műanyag vásár 
Vegyes iparcikk vásár 
Műanyag vásár

Ügyfélfogadás a faluházban
A Településtisztasági KHT. tisztelettel értesíti az érdeklődő 

algyőieket, hogy Csókási Ágnes számlázási előadó ügyfélfoga
dást tart március 10-én (szerda) 13-15 óra között a faluházban.

Bérletárusítás a Polgármesteri Hivatalban
A buszbérletek ism ét a Polgárm esteri H ivatalban lehet 

megvásárolni: márciusban 3-án, 4-én, 5-én 9-től 17 óráig, 
áprilisban 1-jén, 2-án, 5-én 9-17 óráig. 1

Erdélyi kirándulás
Ismét kirándulhatnak az algyőiek Erdélybe, pontosabban Csík- 

somlyóra és környékére. Időpont: május 28., 29., 30. Részvételi 
díj: 22.000 forint, mely az útiklöltséget és a félpanziós szállást 
tartalmazza. Jelentkezés és felvilágosítás: a könyvtárban (telefon: 
517-170, és a tájházban (telefon: 268-220) -  március 15-ig.

✓
Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn:

8-16 óra Falugazdász fogadónap (Pálfi István)
13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor)
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla)
18.30-19.30 óra Asszonytorna 

Minden kedden:
17 óra Hagyományőrző Együttes
17.30 óra Jóga Tanfolyam (Papp Magdolna jógaoktató) 
18-19 óra Algyői Citerazenekar

Minden szerdán:
17 óra Sakk-klub 
17 óra Fiesta tánciskola 

Minden csütörtökön:
9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub
9-12 óra Falugazdász fogadónap (Pálfi István)
17 óra Nyugdíjas klub
18-19 óra Asszonytorna 

Minden pénteken:
15-17 óra Hit és Lélek Klub
16.30 óra Fiesta tánciskola 

Minden szombaton:
rendezvénytől függően 19 óra Falu-HÁZI BULI 

Minden vasárnap:
15 óra Algyői Drámaműhely

József-napi kirakodóvásár
Március 19-e a magyar néphagyomány értelmében József 

napja, a gyermek Jézus gondviselőjének, a názáreti ácsnak az 
ünnepe. Ez a három jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) 
szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb nap, a tavasz el
ső napjának ünnepe. A hagyomány szerint a madarak is meg
szólalnak ezen a napon, hiszen „Szent József kiosztotta nekik a 
sípot”.

József-napja alkalmából szeretnénk tisztelegni a hagyomá
nyok előtt, ezért kirakodóvásárt szervezünk a faluház színház
termében, ahol a megye legnevesebb iparművészeinek, kézmű
veseinek, alkotásaiból nyílik népi kirakodó vásárlási lehetőség
gel. A faluház tisztelettel vár minden kedves érdeklődőt a Jó- 
zsef-napi kirakodóvásáron, március 20-án, szom baton 10 
órától.

/ /

Ősbemutató Algyon
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves hozzátartozóit a Móra 

Ferenc Népszínház ősbemutatójára az algyői faluház színház- 
termében

2004. március 12-én, pénteken 19 órára!
Bemutatjuk Kátó Sándor: PRO LIBERTATE történelmi ví

zió II. Rákóczi Ferencről című. müvét. ■ i
SZEREPOSZTÁS:
Gyerek Rákóczi........... ..................... .. . . . Révész Máté
Ifjú Rákóczi Ferenc............................... .. . Cseszkó Mihály
Öreg R ák ó cz i............................................ Kátó Sándor
Zrínyi Ilona .................................................R. Nagy Mária
Gyerek Rákóczi Ju lian k a ........................ Frank Tímea
Gróf Aspremontné Rákóczi Julianka . .  . Lázár Nóra
I. L ip ó t ........................................................Bakó Ferenc
Sarolta Amália............................................ Tóth Anikó
Sarolta Amália anyja................................. Árnyas Rózsa
Gróf Bercsényi M ik ló s .............................Molnár Áron
Longoueval kapitány................................. Ádok Róbert
Lehmann kapitány......................................Bera Sándor
Sienewska hercegnő................................. Osztás Anett
Sienewsky nagyhetman.............................Sinka Károly

érdemes művész
Bige László, tarpai k ö v e t........................ Kiss Róbert
Papp Mihály, tarpai követ......................... Gyubák Zoltán
ZENE: Vivaldi: Négy évszak. TECHNIKUS: Csenki József 
RENDEZTE: Sinka Károly érdemes művész 
A belépőjegyet elővételben, vagy a helyszínen (500 Ft) lehet 

megvásárolni.

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 1500 példányban 

Kiadó: Algyői könyvtár és Tájház 
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné 

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, Harcsás 
Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Lázár Nóra, Nagy Barna Krisztina, 

Süli Zsuzsanna. Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József 
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykeit u. 63.

E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

mailto:bibl@algyo.hu

