
Képeslap -  a hangokról
Koncert közepébe cseppenek reggel és este is, ha itt, Algyőn a 

teraszon ülök, vagy a ház körül tüsténkedem, kedves Húgom. 
Tobzódik a természet -  bármerre nézek, kirobbanó a tempó.

Kakas kukorékol sarkantyús uralkodóhoz illőn. Tyúkocskák 
kárognak a tojásukra büszkén. Gyöngyösök tűntetnek, kiabálá
sukkal is különlegességüket hirdetve. Fecskék ficseregnek cikáz
va keresve a fészekhelyet. Galambok burrognak szerelmeskedve. 
Aranytollú madárka köszöni körülményeskedve a kertbéli ven
déglátást, majd elegánsan visszaröppen erdőbeli palotájába. 
Ahonnan megszámlálhatatlanul sokféle madár dalából összeállt 
örömóda igenli az életet. A madarak koncertje reggelente így kö
szönti a zöldben pompázó faluvéget-május elején.

Darázs zümmög. Kapa, kasza fenődik. Traktor indul. Fém csi
szolódik. Hétköznapi munkazaj.

Zápor kopogtat a háztetőn. Napsütésben szikráznak a levelek.
; Porszívó, mosógép duruzsol a hétvégi hangulat részeként. A férfi 
húst potyol. Edénycsörgés hallik a konyha felől, rántott hús illa
ta csiklandozza ébredésre az álomkóros kamaszlányt is. Össze
koccannak a poharak az edényszárítón. Ebéd utáni szieszta tölti 
föl energiával a felnőtt sejteket. A fiú focilabdája csattan a ka
pufélfán. Kerékpárkereket pumpálnak. Autó berreg. Megindul a 
falu a temető felé, de még többen hazafelé tartanak -  az anyá
hoz. Az otthonomból az otthonába megyek: Anyukámat átölelem, 
örülök az ottani, de annyira ismerős hangoknak és illatoknak, 
aztán nagymamáimra emlékezem -  némán, csendben. Szürkület
kor, mikor a madárkirálynők nyugovóra térnek, már itthon ünne
pelnek -  a gyerekeim. Csak tőlük ismerős dallamokból áll össze 
a napot búcsúztató koncert. Gyermeki a fuvolaszó, az ének, ne
kem mégis mély és magával ragadó, mint egy keringő.

Éjjel láncra vert kutyák csaholnak szabadon kóborló társaik 
szagára irigykedve. Békák milliói fújják a magukét tavaszi lükte
tésben. A tücskök még váratnak magukra egy kicsit.

Számítógép billentyűje kopog. Közben szól a rádió: hárfa 
peng, hegedű sír, zongora zokog.

Szeretettel ölel nővéred:
Ágnes
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Európa
Európa, hogy mit jelent, most még nem tudom,
De mire az iskolát kijárom, már biztos megtanulom. 
Megtanít majd rá, a földrajz tanárom, 
és remélem ezt a tantárgyat, szeretni fogom.

Tudni fogom, hol van Németország és Ausztria, 
merre van Párizs és Anglia.
Hol dolgozhatok majd, ha megnövök,
Akkora a nyelvem angolul is majd jól pörög.

Megismerem egész Európát, 
annak minden zegét és zugát.
Bejárom az egész világot, 
és benne sok európait találok.

Akikkel közösen oldjuk meg a dolgokat, 
és európai módon intézzük el a bajokat.
Összetartozunk, mint egy nagy család, 
akik védik és óvják egymást.

Suti Márk
3,a osztályos tanuló 

Algyői Általános Iskola

Európa-nap 2004
2004. május 9. (vasárnap) 15 órától

A tervezett program:
15:00 óra -  EU-CSOKITŐZSDE, MÁJUSFA-ÁLLÍTÁS Játékok gyer

mekeknek, a májusfa feldíszítése a faluház előtt.
18:05 óra -  EURÓPA-EST a Tataházban. Fellép az első magyar skótdu

dás: Kéri György (Budapest), aki skót ruhában, skót dallamokat és 
többféle skótdudát szólaltat meg.

Algyői Repülősnap
2004. május 30. (vasárnap) 9.30 órától

Programterv:
9.30 óra -  REPÜLÉSTÖRTÉNETI ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓJA (Szabadidőközpont, előadóterem)
A kiállítás anyagát Klárafalvi Aladár, az Aero-Club örökös tisztelet

beli elnöke nyitja meg. A kiállítást az összegyűjtött dokumentumokból 
készítette Kresák András.

10 óra -  ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A SZABADIDŐKÖZ
PONT FŐÉPÜLETÉNÉL (Szabadidőközpont, volt repülőtér)

10-17 óra -  PÜNKÖSDI KIRAKODÓVÁSÁR ÉS JÁTSZÓHÁZ 
(a Szabadidőközpontban)

Sorversenyek, családi játszópark (az új játszóeszközök átadása), 
sportjátékok, palacsinta tízóraira, gyermekszínház, kézműves műhelyek 
a hangárban, kirakodóvásár az Algyői Művészkör közreműködésével.
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Tizedik évforduló a kultúra házában !
Megtapasztaltuk, megszeret

tük az ezer négyzetméteren épült 
faluházat! Tehát a miénk lett ez 
a közm űvelődési palota, az, 
amelyet 1994-ben adtak át. Tíz 
éves az intézmény! Az idei falu
napok rendezvénye ennek az ün
nepnek a jegyében zajlott.

Csütörtökön megnéztük a fa
luház átriumában a jubileum i 
fényképkiállítást, majd a galériá
ban megtekintettük -  polgármes
terünk megnyitója után -  a most 
már algyői Balogh Erzsébet fes
tőművésznő kiállítását. Az első 
nap zárásaként Móricz két egy- 
felvonásosát, a Mint a mezőknek 
virágai és a Kend a pap? című 
vidám művét mutatták be a Mó
ra Ferenc Népszínház művészei.

Az Algyői Települési Unió megalakításának aláírási cere
móniája. Az alapítók (balról jobbra): Újvár, Martonos, 

Kórógy, Algyő, Hebertsfelden polgármestere

Szombaton reggel a nagyszerű 
könyvtár adott otthont az algyői 
testvértelepüléseknek. Bajoror
szágból Hebertsfeldennek, Romá
niából Újvárnak, Szerbia-Monte- 
negróból Martonosnak. Ezeket a 
helységeket a polgármesterek kép
viselték: A lfréd  Wollinger, Vajda 
Pál és Bognár Pál. Ez ideig ezek 
voltak Algyő testvértelepülései. 
Ugyanakkor vendégként jöttek és 
teljes jogú testvérként utaztak ha
za a horvátországi Kórógy képvi
selői, akiket Kel József polgármes
ter képviselt. Kórógy, az Eszékhez

Algyői unió
közeli község. Lakói negyedik
ként lettek távolban is közeli bará
taink! Ezen délelőtt szentesítették 
a megállapodási szerződést a pol
gármesterek. A díszes dokumentu
mot dr. P iri Jó zse f  és Kel Józse f 
jegyezte kézjelével.

A szerződés hitelesítésén jelen 
volt az Algyőről elszármazott 
Siteri Sándor úr is, aki most Zág
rábban a Magyar Nagykövetség 
tanácsosa. Történt még két meg

ható esemény: az öt polgármester 
megalapította az Algyői Tcct\ érte
lepülések Unióját, és di P111 Jó
zsef egy-egy számítógéppel aján
dékozta meg Újvár és Koróg\ né
pét. Ezeket a két polgármester 
meghatódva vette át.

A bensőges összejö' eleien dr 
Botka László országgNiílesi kép
viselő mondott pohárkószontot 

Zárásként Beethoven IX szim
fóniája, az Európai Unió himnu
szának csodálatos dallamai hallat
szottak.

Á  S.

Tíz évvel ezelőtt, az al
győi faluház megnyitásának 
ünnepsorozata után ezzel a 
címmel írtam olvasói levelet 
a Délmagyarországnak. Az 
addig tespedt kulturális élet 
után elemi erővel tört ki a 
vágy az algyői polgárokból 
a kor színvonalának megfe
lelő kultúrára. A három na
pos rendezvénysprozaton a 
falu apraja-nagyja részt vett, 
mindenkinek kínáltak vala
mi rendkívülit.

Az első algyői tűzijáté
kon úgy csillogtak a sze
mek, mint a csillagok a téli 
fényes éjszakákon.

Ez az emlék elevenedett 
fel bennem a mostani tíz
éves évfordulón. Algyő 
mindig mutat valami külö
nöset, olyant, amilyent más 
nem! (Ez nem önmutogatás, 
nem külsőséges formalitás, 
hanem tartalommal teli, 
egészséges tenni akarás!) 
Európa kapujában, az Euró
pai Unió küszöbén elsőként 
az országban létrehozott egy

Csillagszemek Algyőn
kicsi uniót április 24-én: az 
Algyői Testvértelepülések 
Unióját - a németországi 
Hebertsfeldennel, a szerbiai 
Martonossal, a romániai Új
várral és a horvátországi 
Kóróggyal. A szövetség cél
ja, hogy kiterjessze az integ
ráció gondolatkörét, s olyan 
területeket is bevonjon az 
európai szintű együttműkö
désbe, melyek jelenleg nem 
tagjai az EU-nak.

A testvérvárosi eszme 
Nyugat-Európából ered, s 
mind a mai napig az Euró
pai Unió területén, annak 
tagországaiban található a 
legtöbb testvértelepülés.

Jelenleg több mint 
10.000 nyugat-európai tele
pülés, a falutól a nagyváro
sig vesz részt a mozgalom
ban. Napjainkban Európa- 
szerte tanúi lehetünk a helyi 
ügyek felé megnyilvánuló 
érdeklődés növekedésének.

A demokrácia egyik sarok
köve pontosan az, hogy a 
polgároknak szabadságuk
ban áll részt venni azon 
problémák kezelésében, 
amelyek leginkább érintik 
őket, s ez elsősorban az 
egyes települések ügyeit je
lenti.

A népesség bevonása a 
határokon keresztül ívelő 
kezdeményezésekbe kiváló
an alkalmas arra, hogy erő
södjön az európaiság tudata 
a polgárok körében s a köz
napok nyelvére fordítsa le 
az Európai Unió szerepét, 
érthetővé téve azt mindenki 
számára. A testvértelepülési 
programok során a helysé
gek és lakóik által szerve
zett események az európai 
integráció kicsiben történő 
reprodukciói.

A települések valóban 
egy integrált Európát építe
nek.

A színvonalas rendezvé
nyen -  melynek természete
sen voltak protokolláris je
gyei is: az öt ország zjs/lo|d 
mellet az EU-zászlo, lia/ai 
és külföldi polgannesteick -  
ismét éreztem azt az emberi 
erőt, azt az emberi \ag\at a 
boldogulásra, mehet tíz ev
vel ezelőtt. Az alaírasok, a 
megnyilvánulások, megnyi
latkozások, az EU-dal, a/ 
EU-himnusz, a meghatott
ság könnyeket csalt többek 
szemébe. Éré: (ük, amit a 
dal mond, „. ha együtt 
akarjuk azt, ami |o, szép 
lesz az Unió.” Mi, ott ak
kor, elsősorban a „1111 kis 
uniónkra” gondoltunk, hi
szen a zászló arany csillagai 
az univerzumot jelképezik, s 
ebbe az univerzumba az 
emberiség egésze beletarto
zik.

Ezek az uni\ crzumi csil
lagok, a teljesí eg csillagai 
tükröződtek a résztvevők 
szemeiben.

Ménesi Lajosné

Az élők kötelessége 
az emlékezés...

Németh János tartalékos 
liomed, "8 e< es, Honaih Má 
ria -  Németh I't'án, tel 
Faks/ Margit, Ih Kádarta 
(\eszpicm meg>e) Algjőt 
védő katonai alakulatban tel 
jeniéit szolgálatot 1944 ok 
tobei 9-en szovjet bombatá- 
madas következtében - a köz
ségeit lolvó harcok idejen -  
hősi halait halt lAlgyő HA

Vnit-ili Milwlv \.|J  1 u 
vei honvéd1 Alg>ó. 1910 
szeptember 27, Vastag Eizse- 
bet -  Nemeth Sandot, Fel 
Vidács Katalin (1933 ), Ih 
Algyo, Temesvári u 4 Tarta
lékos honvédként 1944 nyarán 
mo/grtsítollák es ismeretlen 
katonai alakulatban tészt vett 
a ír,as„, arus/agi harcokban A 
Dunántúlon loljo harcokban 
iinie'crlen korulmenyek kö
zölt halt meg 1956-ban holttá 
nyíl' ánilolták és a Szegedi Já
rásbíróság az utolso életjel 
alapiin 1944 december 3l-i 
időpontban jelölte meg el- 
hun) tát Neve a hősi halottak 
emléktábláján szerepel 
(Alg)őHA 311956 sz es 
S/egedi lárasbirúsdg Pk 
20267,19560 s/)

Olás/ Ferenc tartalékos 
honvéd Hodmezovasarhel), 
1919 , Kiss Julianna, Ih 
Algjo, Farkit ct 9, A szegedi 
9 gjaloge/ied hodmezová- 
sArhclvi 3 zászlóaljaban telie- 
sitüt katonai volgalatot Ala- 
kulataval a kecskeméti 13 
g /alogMosztály hadrendjé
ben 1944 augusztus 8-an 
előbb Kárpátalja szállítot
ták Augusztus 25-én Galíciá
ban a Hun\adiállásban 
Koios/tov körzetében az an.- 
vonalbí kei ültek 1944 szep
tember 20-,in 11 órakor a 
lOfa-ns magassági pontnál el- 
l;ns;ges p iskdlovedék gyom
lál két he\en átlőtte és hősi 
halált hali (HL HM 22 <hzt 
ír 123 d )

Következik: 
l’alinkó Gyula 
Pap András János 
Papp József
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Fogadóórák
Önkormányzati képviselők:
M ájus 5. (szerda) 14-17 óra: Vidács 

László és Beke Tamás.
Míyus 12. (szerda) 14-17 óra: dr. Gu

bacsi Enikő és Juhász Sándor.
M ájus 19. (szerda) 14-17 óra: Bakos 

András és Borbély János.
M ájus 26. (szerda) 14-17 óra: Herczeg 

Józsefés Süli Zakar Mariann.
Június 2. (szerda) 14-17 óra: Karsai 

Lászlóné és dr. Gubacsi Ede. 
Polgármester, alpolgármester:
M ájus 12-én és 16-án (szerdán) 14-17 

óra között dr. Piri József polgármes
ter tart fogadóórát.

M ájus 5., 19., június 2. (szerda) 14-17 
óra között: Molnárné Vida Zsuzsan
na alpolgármester tart fogadóórát.

Jubileumi vigalom
M ogorva idő m iatt m aradt el a 

görkori, a gördeszka és az erőpróba 
verseny. Szép volt viszont az EzerArc 
Divatstúdió bemutatója. Öt órakor volt 
a záróbeszéd. Ekkor rekesztette be a 
falunapok eseménysorozatát Molnárné 
Vida Zsuzsanna alpolgármester asz- 
szony. Megköszönte a rendezők-szer- 
vezők alapos munkáját, a résztvevők 
közreműködését. Hálával emlékezett a 
faluház alapítóira.

Az ünnepség végén a Nox Együttes 
és a sztárvendég Márió szórakoztatott.

A Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériuma támogatásával rendezett 
jubileumi vigadalmat tűzijátékkal fe
jezték be.

Ács. S. Sándor

Bérletárusítás
Az érintett algyőiek a polgármesteri 

hivatalban vehetik át autóbusz bérletü
ket -  legközelebb június 2-án, 3-án, 4- 
én 9-17 óra között.

FELHÍVÁS
Az algyői Sportközpont 

teniszpályáin felnőtt- 
és gyermek oktatás indul 2004 

májusában.
Részletes felvilágosítás: 

Kiss György teniszedzőnél 
06-70-457-9133

Szociális kérdőív
A következő hetekben a polgármesteri 

hivatal munkatársai egy szociális helyzet 
felmérésére vonatkozó kérdőívvel ko
pogtatnak be az algyőiekhez.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a kér
dőívekre a válaszadás önkéntes és név 
nélküli, anonim, mégis: ha valaki nem 
kíván válaszolni egy-egy kérdésre, vagy 
az egész kérdőívre, akkor ne tegye, mert 
nem kötelező. De tudni kell: a kérdések
re adott válaszok az önkormányzat mun
káját segítenék, mivel 2004. december 
31-ig Algyőn is el kell készülnie egy szo
ciális szolgáltatástervezési koncepció
nak, amelyet a kérdőív feldolgozása és

értékelése fog megalapozni. A felmérés 
nyomán elkészül a település szociális 
térképe, amely az önkormányzat döntés
hozóit támogatja, hogy mely szociális el
látás területén kell előrelépnie.

Bízom abban, hogy a település lakos
sága megértéssel fogadja azokat az al
győi lakosokat, akik vállalták a kérdező- 
biztosi munkát, és akik a későbbiekben a 
házi segítségnyújtás terén fognak szociá
lis dolgozóként tevékenykedni.

A kérdőívre válaszoló  algyőiek 
együttműködését előre is köszönjük!

Dr. Varga Ildikó 
jegyző

Díjhátralékosok, figyelem!
A rendelkezésemre álló nyilvántartás

okból megállapítottam, hogy jelentős 
adó, szabálysértési bírság, hulladékszállí
tási díj, lakásvásárlási-és építési kamat
mentes kölcsön, csatorna közmű hozzá
járulás fizetési hátralék halmozódott fel a 
lakosság részéről, díj fizetési kötelezett
ségük elmulasztása miatt.

Értesítem a hátralékosokat, hogy 2004. 
május 31-ig van lehetőségük az elmaradt 
összegeket pótlékmentesen megfizetni.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a 
fenti határidőn túl, a még hátralékkal ren
delkezők névsorát a független bírósági 
végrehajtónak fogom átadni behajtásra.

Felhívom a figyelmet, hogy a behaj
tásra átadott tartozásokat a behajtási költ
ségek többszörösen megnövelik, amit a 
hátralékkal rendelkezőknek kell megfi
zetniük.

Dr. Varga Ildikó 
jegyző

Park, játszótér
A polgármesteri hivatalba több alkalom

mal jelzés érkezett, mely szerint fiatalok a 
Búvár utcai új bérlakások előtti parkban fo
ciznak, annak ellenére, hogy nem olyan 
messze kb. 200-300 méterre található a ját
szótér és focipálya. Előfordult, olyan eset is, 
hogy kisgyermekek szülői felügyelet ellené
re az elültetett, fiatal bokrok ágait tördelték, 
valamint homokozónak használták a parkot.

Felhívom a figyelmet, hogy az önkor
mányzat az említett területet nem játszótér
nek, hanem központi parknak alakíttatta ki, s

ezért mindenkitől elvárható annak védelme, 
óvása.

Ha a közterület felügyelő, vagy a mezőőr 
a jövőben észlelni fogja a park nem rendelte
tésszerű használatát, akkor szabálysértési el
járást fogok kezdeményezni -  a szabálysér
tésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 157. 
§ (3) bekezdése alapján -, melynek eredmé
nyeként 100.000 forintig terjedő bírságot 
szabhatok ki, az érintettekkel szemben.

Dr. Varga Ildikó 
jegyző

A falunapon a gasztronó
mia művelői a főzőversenyen 
mérkőztek. Volt ám ott 
illatkavalkád! Próbáljuk csak 
felidézni az ízeket! Készült 
ott karaj, pulyka, csirke ros- 
ton-gombával, nyúl vadas
páccal, gulyás, birkapörkölt, 
sülthal, kecske nyárson fa
szénparázs fölött. Pompás 
volt az étek, de nehéz lett a 
dolga a Nők Lapja főszer
kesztőjének, Molnár Gabri
ellának és munkatársainak a

Főzőverseny
döntéshozatallal. Ez a sor
rend alakult ki: elsők a nyug
díjasok, második a Szűcs Bt., 
harmadik pedig a Faluvédő 
Egyesület. Mindenki okleve
let és fakanalat kapott. A jó 
ebédhez Bakró Lajos és népi 
zenekara kínált nótákat.

Főzés-sütés közben ovi
sok, isisek és a bajor iskola 
cirkuszcsoportja adott mű

sort. Délután a Parlandó 
Énekegyüttes már sokadjára 
söpört be sikert. Kitűnő volt 
a hebertsfeldeni felnőtt tán
cosok csapata.

A falunapokat ezen a na
pon négy órakor dr. Piri Jó
zsef nyitotta meg. Az ég meg 
csatornáit eresztette alá. Ezek 
után bent a teremben a 
könnyűzene kapott főszerepet.

Á. S.
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Köszönet az udvarért
A Szivárvány Óvodába járó gyermekek kö

szönetét mondanak: Bakos István, Daróczi Ta
más, Kovács Mihályné, Csányi Anikó, Bakos Ta
más; Boldizsár Mihályné, Farkasné Huszár Edit, 
Gábor Iván, Demecsné Zántó Csilla; Csatlósné 
Sisa Helga, Varga Józsefiié, Oláh Endre, Pap Ti

bor, Szentes-Bíró Andrea; Szükiné Benke Márta, 
Vidács Tiborné szülőnek, valamint az óvoda dol
gozóinak, hogy segítőkész munkájukkal hozzá

járultak az intézmény udvarának felújításához és 
annak szépítéséhez.

Ovis programok
Május 10.: A Madarak és fák napja alkalmából látogatás a Vadasparkba, ahol a ter

mészet szépségének felfedezésén túl a madarak, fák védelméről lesz szó.
Május 24-28.: Óvodások látogatása az iskolában, ismerkedés a környezettel, tanítási 

órán való részvétel, játékos bekapcsolódás az iskolai életbe.
Május 24-28.: Kirándulások.
Május 28.: Gyermeknapi programok.
Május 30.10 órától: Algyői családi gyermeknap a szabadidőközpontban.
Június 4.: Évzáró nap az óvodában. 10 órától vidám délelőtt keretében búcsúznak az isko

lába menők az óvodától, pajtásaiktól, óvó néniktől, dajka néniktől. 17 órától vidám Kerti-par- 
ty, gyerekek és felnőttek vidám mulatsága, melyre minden kedves szülőt szeretettel várnak.

Nyári takarítási 
szünet az óvodában

A hagyományoknak megfelelően a 
nyári takarítás időszakában, idén au
gusztus 2 -3 1 .  közöt, 4 héten zárva tart 
az algyői óvoda.

Térítési díjak
Az óvodai térítési d íjak  befize

tésének időpontja: májusban 4-én, 
júniusban 3-án, júliusban 5-én.

Bai Istvánné

Bennem élsz tovább...
Mint lágy búzakalász, ha ring a szélben, 
Megsárgult képről úgy nézel rám.
Gondolataidban ott én még nem éltem,
Kislány fejjel te még nem gondoltál rám.

Az élet mostohán ugyan, de felnevelt, 
Gyermek-lányból érett nővé lettél,
Férjet is kaptál ki téged szeretett,
Anyává is általa lettél.

Munkával keltél s feküdtél naponta,
Szíved alatt hordva féltőn magzatod,
A szükségnek mindig eleget tettél -  s míg pihentél, 
Fájdalmak között a világra szültél.

Féltő tekintettel óvtad minden léptem,
Sorsomat vigyáztad, amerre csak mentem, 
Szívednek örömét mindig az adta,
Ha arcomra mosolyt írt a boldogság szava.

Az életet tisztelni Te tanítottál,
Becsülettel élni, mindig erről szóltál.
Az életed előttem ma is példakép,
Mert Istennek hála!- ma is itt vagy még.

Most én nézlek Téged féltő tekintettel,
Fáradt kezed fogom erős két kezemmel.
Simogatom fejed őszes koronáját,
S azt kérem az égtől, ő  is vigyázzon rád.

Öreg napjaidon sorsod könnyebb legyen,
Anyai szívedet sok-sok öröm érje,
Soha ne találjon a bánat reád,
S amíg csak élek -  TE bennem élsz tovább.

Kistérségi matematika verseny
Március 31-én kistérségi matematika versenyen vett részt az 

algyői felső tagozatos tanulók közül évfolyamonként 2-2 fő. 
Az 5. osztályból: Gál Péteré s Török András, 6. osztályból: Ba
kos Nikolett és Kotogán Beatrix, a 7. osztályból: Gonda Tamás 
és Papp Anita, a 8. osztályból: Malustyik Ádám és Molnár Letí
cia. Az első hat helyezett között szerepelt Malustyik Ádám (2.) 
és Papp Anita (5.).

Versmondók sikere
A kistérségi versmondó versenyen alsó tagozatos tanulóink 

kiemelkedően szép eredményeket értek el. Süli Brigitta 2.b 
osztályos tanuló I. helyezett lett, felkészítő tanítója Kiss 
Ferencné. Rácz Kristóf 3.a. osztályos tanuló II. helyezést ért el, 
felkészítő tanítója Torma Tibomé. Süli Brigitta képviselte az is
kolát a megyei versenyen, ahol szintén eredményesen szerepelt.

Területi balladamondó-versenyen vett részt Papp Anita 7.a 
osztályos tanuló, ahol 3. helyezést ért el, így képviselte az al
győi iskolánkat a megyei versenyen is.

Sport
A Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által szer

vezett kerékpáros Iskola Kupa városi döntőjén az algyői iskolát 
a következő tanulók képviselték: Tóth Orsolya, Kiss Alexand
ra, Lénárt Viktor, Kreininger Attila.

Szomszédolás
A 4. a és 4. b osztály tanulói Rúzsán szerepeltek Bohóc szá

mukkal, mellyel nagy sikert arattak, színvonalasan képviselték 
az algyői iskolát. Köszönet az őket felkészítő tanároknak, illet
ve a szülőknek, akik segítették az előadás sikerét.
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Zenéltek
A PRO MUSICA Zeneiskola márciusban ren

dezte meg házi versenyét Szegeden. A versenyen 
az algyői tagiskolából többen is indultak: Kakuszi 
Ildikó (zongora), Kiss Túri Éva (szintetizátor), 
Kutasi Levente (szintetizátor), Papp Dániel (gitár). 
A növendékek szépen szerepeltek és dicsérő okle

vélben részesültek. A megyei versenyre Papp Dá
niel jutott tovább, ahol 3. helyezést ért el.

Az iskola köszönetét fejezi ki a diákönkormány
zat tagjainak a verseny lebonyolításában való se
gítségükért.

Dr. Zomboriné Gergely Klára

Május az iskolában
3-7.: Szülői értekezletek -  anyák napjával egybekötve.
4. 7-15 óra: Ebédfizetés.
7. 9-12 óra: Madarak és Fák napja, kistérségi vetélkedő a 

Zöld iskolában.
9-12 óra: 4. osztályosok látogatása a felső tagozatban.
10.15 óra: Csere-bere a napköziben.
17. 8.30-12 óra: OKÉV mérés 6. és 8. osztályosok részére.
17-22.: Leendő 1. osztályosok fogadása az iskolában.
18.14.30 óra: JAM vizsga 8. osztályosok részére.
20. 10-14 óra: „Tanulásfejlesztés, iskolafejlesztés a környezeti 

nevelés eszközeivel” című konferencia szervezése -  tanítás 
nélküli munkanap.

24-28.: Erdei iskola Kisgyónban az 5. osztályosoknak. -
25.: Csoportos fényképezés az iskolában.
27-jún. 15 .: Kiállítás a napközisek munkájából a Zöld iskolá

ban.

Kistérségi informatika verseny
A mórahalmi Móra Ferenc 

Általános Iskola és Szakisko
la április 2-án kistérségi in
formatika versenyt rendezett. 
A versenyben részt vett 
Ásotthalom, Zsombó, Forrás
kút, Üllés, Röszke, Öttömös, 
Mórahalom, Királyhalom és 
Algyő csapata. A gyerekek 
internetes tudásukat mérhet
ték össze. Az Algyői Általá

nos Iskola tanulói 2. helye
zést értek el. Csapattagok: 
Bakos Nikolett (6.a), Kotogán 
Beatrix (6.b), Suti Dóra (7.a), 
R. Nagy Szabina (7.a), Papp 
Anita (7.a), Pósa Erika (7.b), 
Tóth Rozália  (7.b), Rózsa 
B ettina  (8.b), M alustyik  
Ádám (8.b).

Felkészítő tanárok: Talla 
Szilvia és Retkes Zsolt.

„Madarak -  Fák” Napja
Az algyői iskola -  hagyományaihoz híven -  ebben a tanév

ben is játékos természetismereti vetélkedőre várja a Homokhá
ti Iskolaszövetséghez tartozó iskolák alsó tagozatos tanulóinak 
csapatait. A verseny időpontja: 2004. május 7.

RÁBAGÁZ BT vállal:
* Lakások, magánházak építése, kivitelezése, 

* épületgépészet,
* csatorna, víz, gáz tervezése, kivitelezése.

Gyubák József okleveles gépészmérnök 
Tel/fax: 268-086, 3049-32-533 

Algyő, Bartók Béla u. 53.

„Ökoiskolák szerepe 
a környezeti nevelésben”

Az Algyői Általános Iskola 
a fenti címmel konferenciát 
szervezett április 2-án a Dél
alföldi régió iskolái számára. 
A konferencia célja  az 
ökoiskolák működésének be
mutatása, valamint segítség- 
nyújtás az iskolák környezeti- 
és egészségnevelési program
jának elkészítésében. A ren
dezvény színvonalát a szakma 
kiváló képviselői biztosítot
ták: Varga Attila, az Országos 
Közoktatási Intézet tudomá
nyos munkatársa, dr. Ilosvay 
György főiskolai adjunktus, a 
Csongrád Megyei Természet- 
védelmi Egyesület ügyvezető 
elnöke, Gilly Zsolt, a Kiskun
sági Nemzeti Park természet- 
ismereti osztályvezetője, Ta
kács Péter, a T+T Humán 
Szolgáltató és Oktatási Köz
pont igazgatója, Fűzné Kószó 
Mária főiskolai adjunktus.

A vendégek az előadások 
után az iskola épületében bü
féebédet kaptak, majd inte
raktív foglalkozásokon vettek 
részt. A foglalkozásokat 
Csauth Zsuzsanna, Leiéné

Gonda Irén és Süli Zsuzsanna 
tartotta. A tartalmas nap kon
zultációval zárult.

A konferencián megjelen
tek részvételi díjat nem fizet
tek, a költségeket pályázati 
pénzből finanszírozta az al
győi iskola. A vendégek elis
merésüket fejezték ki a prog
ram és az ellátás színvonalá
ért.

Az iskola köszöni mind
azoknak a segítségét, akik a 
rendezvény megvalósításának 
sikerén fáradoztak. A Nőegy
letnek az asztaldíszért, Her- 
czeg Józsefnek, aki a Tájház 
kemencéjét fűtötte, a Nyugdí
jas Klubnak, akik a kemencé
ben sült süteményt készítet
ték, a Faluháznak a terem biz
tosításáért, Terhes Lászlóné- 
nak és Makán Erzsébetnek, 
akik a térítőkét varrták, Gálné 
Nagy Ildikónak az ajándékok 
elkészítéséért, Iván Zsuzsan
na igazgatónőnek a színvona
las szakmai program összeál
lításáért, valamint a kollégák
nak a szervezésben nyújtott 
segítségért.

A muzsika, a művészet örömforrás
A PRO MUSICA Zeneiskola felvételt hirdet a 2004-2005-ös 

tanévben a következő szakokra. Kiscsoportos oktatás kereté
ben: zenei előképző heti 2 (a tanításhoz csatlakozó) órában; 
néptánc szak heti 2 órában; társastánc szak heti 2 órában; kéz
műves szak heti 2 órában (a tájházban). A csoportos művészeti 
oktatás ingyenes. Egyéni hangszeres szak: zongora, szintetizá
tor, citera, hegedű, gitár, furulya -  heti 2x30 perc egyéni, heti 
2x45 perc kiscsoportos szolfézs óra. Az egyéni hangszeres ok
tatásért oktatási hozzájárulást kell fizetni.

Érdeklődni és jelentkezni május 28-ig lehet a Sárga iskolá
ban, 14-17 óra között, telefonon a 267-220 számon.

Dr. Zomboriné Gergely Klára
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ALGYŐI KÖNYVTÁR ES TAJHAZ 
6750 ALGYŐ, KASTÉLYKERT U. 63.

, , Tel.: 62/517-170; 62517-171, Fax: 62Ó17-170 E-mail: bibl@algyo.hu
TClCháZ Nyitva tartás:
MJ&VŐ hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Májusi ünnepeink
Az idei május elseje nem csak 

a munka ünnepe. E nappal más 
esemény kapcsán is sokat foglal
kozott a sajtó, a tévé és a rádió: 
ugyanis e naptól Magyarország 
is tagja az Európai Uniónak.

De ezen a napon sok helyen 
még ma is -  illetve ismét -  má
jusfát vagy májfát állítanak. Ez a 
szokás a természet újjáéledésé
nek szimbóluma, de szerelmi 
ajándék is lehet. A májusfa állí
tása a 15. századra vezethető vis
sza. Egy 19. századi szokásgyűj
temény hírt ad a májusfa állítás 
eredetéről. Egy szűz leányról ír

nak, akit pogányok üldöznek, és 
a leány, hogy elűzze őket előve
szi botját és leszúrja a földbe. El
kezdett imádkozni, majd kis idő 
múlva a bot kizöldült. Ez történt 
Szent Jakab apostol napjának 
virradójára (május elsején).

A májusfa állítása a legények, 
legénybandák feladata volt. Éj
szaka kivágták a fákat, majd 
észrevétlenül felállították egy 
hajadon lány udvarába vagy a 
ház elé. Különböző szalagokkal 
vagy teli borosüvegekkel díszí
tették. Némelyik fát kérgétől 
megtisztították, szépen zöldellő

ágait, virágait meghagyták. Az 
ilyen fa az udvarlás komolyságát 
je len tette . Á ltalában minden 
lány kapott májusfát, nagy szé
gyen volt az, ha valaki udvará
ban nem állt fa. A rosszhírű lá
nyoknak is állítottak májusfát, 
bár azt fazekakkal, elszáradt 
gallyakkal, rongy darabokkal dí
szítették. A Nyugat-Dunántúlon 
valamint a Felvidéken a május
fát többnyire pünkösdkor nagy 
játékos versenyek közepette 
bontották le, kitáncolták a má
jusfát.

Nagy Barna Krisztina

eMagyarország Pont lesz Algyőn is
Digitális esélyegyenlőség

A könyvtár az elmúlt év vé
gén n y ú jto tt be p á ly áza to t 
eMagyarország-pont létrehozá
sára az Informatikai és Hírköz
lési Minisztériumhoz, melyről a 
közelmúltban született döntés. 
A p á ly áza t nyert: az algyői 
könyvtár 700.000 forint érték
ben vásárolhat számítógépeket, 
adatbázisokat, és 300.000 forin
tig a minisztérium megtéríti az 
internet költséget.

Az országban a közeljövőben 
több mint 2000 eMagyarország 
Pont létesül, s ennek a „nagy 
családnak” lesz része az algyői 
könyvtár.

Az eM agyarország-pontok 
olyan nyilvános internet-hoz- 
záférési helyek, amelyek révén 
azok is hozzáférhetnek az inter
neten közzétett információkhoz, 
ak iknek  nincs otthoni vagy 
munkahelyi, iskolai hozzáféré
sük.

Az eMagyarország-pontokon 
elérhetővé válnak az Európai 
Unióval és pályázataival kap
csolatos olyan információk is,

amelyek köre bővebb az inter
neten általában elérhető EU-s 
információk körénél.

Az eMagyarország-program 
további fontos részét képezik az 
eMagyarország-táborok és ren
dezvények, amelyek lehetővé 
teszik az informatikával, az in
formációs társadalommal való 
mélyebb m egism erkedést, és 
biztosítják, hogy a résztvevők 
elmondhassák véleményüket a 
témával kapcsolatban.

Ezeken a pontokon az inter
net-használat ingyenes, vagy 
nettó 100,-Frára áron maximál
va vannak.

A közeljövőben megnyíló al
győi eMagyarország-ponton is 
lesz internetes tanfolyam, meg 
lehet ismerkedni a számítógép
kezelés alapjaival, megtalálha
tók lesznek az ECDL számító- 
gépes tanfolyam  könyvei és 
munkafüzetei. A használók -  
bárki lehet az -  postafiókokat 
nyithatnak, e-mailezhetnek. A 
könyvtár nyitva tartása m eg
hosszabbodik, szombaton dél

előtt is várja majd a használó
kat.

Hasonló célt szolgál a tele- 
ház, valamint a SZofi-Pont is. E 
három intézmény -  TELEHÁZ, 
SZO FI PONT, EM AGYAR
ORSZÁG PONT -  7 internetes 
hozzáférési hellyel elegendőnek 
bizonyul.

Kedves Olvasók!
A könyvtár á llom ánya az 

utóbbi években sok érdekes és 
értékes könyvvel gazdagodott. 
Azonban nemcsak ezeket lehet 
kölcsönözni, hanem az újságok, 
folyóiratok régebbi számait és 
videofilmeket is.

Ha olyan könyvet keres, 
amely a könyvtár állományában 
nem  ta lá lható  m eg, akkor 
könyvtárközi kö lcsönzéssel 
megkérjük más könyvtárból.

CD-ROMjaink száma is nőtt. 
Ezek helyben használhatók. A 
számítógépes újságok CD-jei 
kölcsönözhetők.

Forduljon bizalommal hoz
zánk!

Könyvtárosok

A költészet 
napján

Irodalm i K ávéház 
volt József Attila szüle
tése, a költészet napján 
a könyvtárban. Meg
emlékező előadást Bíró 
Zoltán tartott. Felidé- 
ződött a hallgatóban, 
milyen nagyszerű do
log a gyönyörű gondo
latokat csodás rímekbe 
foglalni.

A tanár úr Tompa 
Mihályról, Ady Endré
ről és Juhász Gyuláról 
(ő pátyolgatta Szege
den József Attilát) be
szélt s általuk, munkás
ságukon keresztül ma
gasztalta a költészetet.

Felrémlett a közön
ségben a nemes emlé
kezés az édesanyáról, 
az otthonról, a barát
ságról, a szerelemről, a 
hazáról. Mindannyian 
tudjuk a szavak értel
mét, mégis más, aho
gyan ezekről a költők 
szólnak.

Az esten az irodalmi 
kávéházi műsorokon 
megszokott fellépőkön 
túl az iskola alsó és 
felső tagozatos diákjai 
verseltek -  meghatóan.

Á.S.

Könyvtár 
a munka 

nélküliekért
Minden kedden dél

után 14-15 óra között 
várják a munkanélküli
eket az algyői könyv
tárba, ahol ingyenes in
ternetes álláskereső 
szolgáltatást nyújtanak 
számukra.

mailto:bibl@algyo.hu
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V i l l a n y s z e r e l é s

Magánházak, lakások hibaelhárítása, 
új szerelése igény szerint.

Villanybojler javítás. 
Kaputelefonok, felcsengető javítása, 

felújítása.

Motorok, vezérlések javítása, 
szerelése. 

Érintésvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálat.

Érd.: Kovács Gábor, Algyő, Vadvirág u. 37. 

Tel.: 268-850, 20311-2130

É K S Z E R B O L T
Ballagásra 10% ■os kedvezmény 

minden arany ékszerre!

Szolgáltatásaink:
Arany és ezüst ékszerek 

Javítás, vésés, kőfoglalás 
Folyamatos törtarany felvásárlás 

Fülcimpa lyukasztás 
Medálok, marokkövek, szerencsefák gyógyító ás

ványokból.
Férfi, női, gyermekórák valamint fa li és ébresztő

órák is kaphatók.
Órán elemcsere és szíjcsere.

Nyitva tartás: hétfő 10 -  12, 14 -  16 óra, 
kedd 1 3 -1 7  óra, 

szerda 1 0 - 12, 14 -  17 óra, 
csütörtök 13 -  17 óra, 

péntek 1 0 - 12, "14 -  17 óra.
Június 9-től 22-ig szabadság miatt zárva vagyunk !

JÁZMIN VIRÁGÜZLET
Májusi ajánlata: 

Ballagás!

Rendeljen különleges, egzotikus 
csokrokat a különleges napokra!

Egzotikus vágott virágok 
és cserepes növények! 

Menyasszonyi csokrok, virágkosarak, virág- 
tálak, dekorációk, partik, zsúrok kerti díszí

tése.
Talpas koszorúk, görögkoszorúk, sírpárnák, 

sírcsokrok, urnadíszek.
Óvodai és általános iskolai ballagásra díjta

lan kiszállítás.
Algyő, Bartók Béla u. 35.

Nyitva: hétfőtől péntekig 8 - 1 2 ,  1 3 - 1 7  óra, 
szombat 8 - 1 2  óra, 
vasárnap 8 - 1 1  óra. 

Rendelésfelvétel: 06-30-515-9379.

Szeretettel, udvarias kiszolgálással várjuk 
Önöket!

Bqjnai Ilona tanárnő-virágkötő

MIÉRT KOCKÁZTATNA?
HA VÁSÁROLHAT EURÓPAI MINŐSÉGŰ 
KONTÉNERES NÖVÉNYT HAZAI ÁRON !

Ragadja meg az előnyt! Életerős növényeink most is bizto
san megerednek. Mutatós növényeinkkel sok elismerésben 
lesz része!
Leanderek, termő citromfák, narancsfák, golgota virág, 
murvafürtök, tulipánfák, gyorsan növő és szép virágú dísz
fák, füge, kivi, oszloptuják, talajtakaró örökzöldek, felfutó 
növények, illatos virágzó évelők, csüngő ágú fák, sövény-, 
sziklakerti és tavi növények, levendula, nyírfa, fűzfa, gink- 
go biloba, áfonya, óriásvirágú mocsári hibiscusok, szakál
las nőszirmok (íriszek).

MOST VÁLTOZTASSON 
KÖRNYEZETÉN!

ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL, 
AKCIÓS TERMÉKEKKEL

VÁRJUK ÖNT!
Szeged, Körtöltés u. 31. 

Tescótól 100 méter 
Nyitva : h -p.: 9 -17 

szó.: 8-12 óra között.
Tel.: 06-20-518-0038
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Ida virágüzlet
Vásárhelyi u. 21.

Tel.: 267-297

Nyitva tartás: 
Hétfőtől -  péntekig 

8 -1 7 - ig 
Szombat-vasárnap

8—12-ig

Telefonos előrendelést 
felveszek!

Körbálázást
májustól egész évben 

folyamatosan vállalunk 
(lucerna, szalma) 

Algyőn és környékén. 
700,-FMbála.

Tel: 62267-266 
R.: 06-20-988-5785

G Y E R E  V E L Ü N K !
Csíksomlyói búcsú, erdélyi körutazás 

2004. május 28-án, 29-én, 30-án és 31-én
Indulás Algyőről 28-án pénteken 05 órakor.

Tervezett útvonal: Algyő -  Nagyvárad (1 óra városnézés) -  Királyhá
gó (pihenő) -  Kolozsvár (1 óra városnézés)- Szováta (1 óra pihenő) -  

szállás Hargitafürdőn.
Szombat: Csiksomlyói búcsú, megközelíthető kb. 4 km gyaloglással, 

du. kirándulás Székelyudvarhelyre.
Vasárnap: Városnézés Brassóban, 

Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen.
Hétfő: Vásárlás Korondon. Vajdhunyad-vár, aradi városnézés.

Útiköltség, szállás, kétszeri étkezés (bőséges reggeli, meleg vacsora) 
22 ezer Ft.

Van még hely, várjuk a jelentkezőket!
Második megbeszélés május 17-én du. 5 órakor a könyvtárban.

Temetőgondnokság
Algyői temető 

Tel: 06-20-3277-406

„Rekviem” 
Temetkezési Vállalkozás

- bemutatóterem, iroda

- teljes körű ügyintézés

- helyben: Algyői temető

tel: 06-20-3277-406

- Szegeden: Pulcz u. 1/A (Mars tér sarka) 

tel: 06-(62)543-910

- koszorú és virágrendelés

- Délmagyar hirdetésfelvétel

HALOTTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
24-ig  

Tel: 06-20-9433-645

^  Mayor bádogtechnika„ 
és tetőszervíz J

-  épület és technológiai bádogos munkák 
-  tetőszerkezetek komplett felújítása 

-  lapostető szigetelés
-  hivatalos LINDAB kivitelezés
-  egyéb tetőjavítási munkálatok

Lindab
i®

Algyő, Szüret u. 2. Tel.: 06-30-9659 564
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Falunk fekélye -  avagy egy kis algyői mese
Fekély: az értelmező szótár szerint gyó

gyítandó seb....
Hol volt, hol nem volt nevesincs kis fa

lunkban az 1980-as évek közepén vagy ta
lán a vége felé az úgynevezett „rendszer- 
váltási” időszak leges-legelején, hogy a 
Bartók Béla utcai lakók -  megirigyelvén a 
kábeltelevíziózás adta élvezeteket mások
tól -  úgy gondolták, nekünk se legyen jobb 
vagy rosszabb, alakítsunk egy kis társasá
got, mely megteremti nekünk -  falun lakó 
részvárosiaknak -  a technika e csodáját.

A legbátrabbak és legmerészebbek, vál
lalva minden veszélyt, vállukon a hamuban 
sült pogácsás batyuval, fejükben azzal a bi
zonyos istenadta szikrával, körbe néztek 
szűkebb hazánkban. Tanácsokkal felszerel
kezvén -  hazajőve -  kis közösségünknek 
előadták tapasztalataikat -  és láss csodát!
... (Mert akkor még voltak csodák!)

Az emberek úgy döntöttek, legyen az, 
aminek lenni kell!

Hogy minél gazdaságosabb és gördülé
kenyebb legyen a „dolog” -  hogy mást ne 
mondjak, törvényes is -  ALAPÍTVÁNYT 
hoztak létre a cél érdekében -  ALGYŐ 
FEJLŐDÉSÉÉRT. Pif-puf, gyorsan meg is 
alakult az alapítvány. Akkori szokás szerint 
a bátrak, a megszállottak mentek elöl -  a 
többi utána. Az alapító atyák: Bogdán Gá
bor, Füstös Imre, Flórián Tibor, Tóth Ist
ván, Kiss Ferenc. Az alapítványnak név is 
kellett, ezért az akkor divatos lokálpatriótás 
felfogásban a varázslatos „Algyő Fejlődé
séért” nevet választották -  közmegelége
désre.

A közeli cél a 120 lakásos lakótelep és 
az akkori 4 lakásos társasházak jellel törté
nő ellátása volt. Távolabbra lőve még elta
lálhattuk volna az ilyen hangzatosnak tűnő 
dolgokat, mint például Algyő sportjának, 
kultúrájának stb. támogatása is. A kis kö
zösség gyorsan összeadta a megállapított 
belépti díjat, és már feszültek is a kábelek.

Voltak ugyan pengeváltások, hogy ki le
gyen a tervező, kivitelező, működtető, ku
ratóriumi tag, jogi képviselő stb. De ezek a 
bajok és problémák életünk rohanó tempó
jában sorra megoldódtak. Mint szokás 
mondani: a kutya ugat, a karaván halad.

Véleményem szerint az első sebet akkor 
okoztuk magunknak, amikor visszaadtuk a 
megmaradt pénzt a belépett tagságnak, 
mert azt hittük, ez a rendszer olyan lett, 
hogy sohasem romlik el, soha nem kell ja
vítgatni, mit ne mondjak, gyógyítgatni és 
persze bővíteni. Mert ugye a jó híre gyor
san terjed. A többi falulakó -  megirigyel
vén az isteni jelet -  ugyancsak részesülni 
szeretett volna az „áldásból” -  joggal. A 
hangzatos alapítványi név erre fel is jogo
sította őket. Közben kiderült -  mert új ku
ratórium, új működtető, új és nagyobb fej
állomás kell -, havidíjat, illetve jogdíjakat 
kellene fizetni.

A második seb pont az előző helyén ke

letkezett, amikor az elsők -  megfáradván a 
sok harctól -  jogosan kértek valami apa
názst, alamizsnát végzett munkájukért, 
hogy tisztességgel visszavonulhassanak. A 
kor szokásainak megfelelően „természete
sen” semmit nem kaptak, mert hát az újon
nan felállt csapat úgy gondolta, mi sem 
kaptunk, ők se kapjanak.

Közben a demokrácia rügye kifakadt, és 
szépen erősödött az akkori „részönkor
mányzat”, többször is mentőkötelet dobott 
a fuldokló alapítványnak, és ha döcögve is, 
de a karaván haladt.

Elkészült a kábelhálózat II. üteme, per
sze már jóval többért, mint az első. Majd a 
III. ütem -  az is többért - , és persze emel
kedtek a havidíjak is.

Szegény megboldogult Lakos András 
pedig a későbbi még több haszon reményé
ben, minden itt keletkezett hasznát a rend
szerre költötte az akkori kuratórium írásos 
és hallgatólagos beleegyezésével.

Miután mi, emberek, esendőek és szá- 
nandóak vagyunk, kezdett a seb fekélye- 
sedni. Nem kértünk ilyen-olyan engedélyt, 
mert az engedély is sokba kerül ott, ahol 
nincs pénz. Azután egyesek elkezdték nem 
fizetni a havidíjakat, mert úgy érezték, ők 
mint alapítók felette állnak a csendes több
ségnek.

A működtető betegsége alatt, az akkori 
jobb keze (később kiderült, hogy az is 
„bal”) Csűri Sándor egyengette az „Alapít
vány” útját mint kuratóriumi elnök. Nem 
értette, miért nincs pénz, mikor ő jót akar. 
Kikapcsoltatott, vezetéket vágatott -  be
kapcsoltatott, saját pénzt fektetett bele -  a 
fekélyes seb csak nem akart gyógyulni.

Közben a „buckalakó” algyőiek -  az ak
kori szokásnak megfelelően -  a rákötések 
után lemondtak a tulajdonukról hol az ala
pítvány, hol a Lakos-féle Szummacom Bt. 
javára.

Miután szegény Lakos András még min
dig nem gyógyult fel rettenetes betegségé
ből, Sándorom a diktatúra erejével át akar
ta venni a teljes kábeltévés tortaszeletet.

Mire ez kiderült, egy jó szándékú, de ta
lán „béna csapat” próbálta rendezni a soro
kat, élen polgármesterünkkel: dr. Piri Jó
zsef, Juhász Sándor, Molnárné Vida Zsu
zsa, Bera Sándor, Borbély János hintik a 
sebhintőport jobbra-balra, de ez a fekéllyé 
mételyeden sebet már nem gyógyítja!

A pénztámok, Bera Sándor sokszor ere
jét, súlyát, pénzbeszedő asztalát felhasznál
va rendületlenül szedi a díjakat. Időközben 
persze történt egy és más a nevesincs falu
ban. Elváltunk Szeged szabad királyi vá
rostól, elkészült a faluház, a sportcentrum, 
a csatorna, a könyvtár-felújítás, a ravatalo
zó stb. Gazdája lett Algyő fejlődésének!

Az időközben 65Ó előfizetőre dagadt, 
megrendszabályozott mesebeli „alapít
vány” kezdett rentábilis lenni, az önkor
mányzat is kezdte magáénak érezni, hisz a

lakossági befizetésekből és a falu pénzé
ből kifizettük a jogdíjakat, oszlophasznála
ti díjakat...stb. Létrehozta kis közösségünk 
a kábeltévés rendszert működtető „AKTV 
Kft.-t”.

Közben a megfáradt ősök pihenten, fel
erősödve, felfrissülve, új emberekkel fel
vértezve (Gonda András, Gonda János, to
vábbá az új kuratóriumi tagok: Tóth Má
tyás, Kiss Tibor, Bogdán Gábor, Hajdú Mi
hály) rájöttek, hogy ugyan kicsit korábban 
elhanyagolták Algyő fejlődését, de vissza
tértek a fejlődés útjára, és természetesen az 
Algyő Fejlődéséért Alapítványé a kábelté
vés hálózat. Nem a lakosságé, aki befizeté
seivel életre hozta, és nem az önkormány
zaté, aki az AKTV Kft. azért hozta létre, 
hogy a rendszer működhessen, vagyis tagi 
kölcsönnel és fejlesztési pénzzel bővítette. 
Megint új fejállomás lett, így a régi 9 csa
torna helyett már 22-ről lehet műsort fogni.

A feltámadt tulajdonosi öntudatra ébre
dő alapítvány aláírást gyűjtött a hálózat el
adása érdekében, úgy állítva be a dolgot, 
hogy ez a lakosságnak a legjobb megoldás, 
és így a fejlődésnek nincsenek határai. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a határ a „csillagos 
ég” -  persze ez érvényes a havidíjakra is, 
de ezt elfelejtették az aláírókkal közölni.

Mostanára odáig teljesedett ki a lokál- 
patrióta öntudat, hogy bagó 30 millió fo
rintért már eladnák a hálózatot, pontosab
ban a felét, tudniillik ő szerintük is a másik 
fele az önkormányzatot illeti.

Hogy jobban megértse a dolgot Ön, ked
ves algyői „buckalakó”, még egyszer le
írom: a saját pénzünkön, vérünkön és ve
rejtékünkön létrehozott hálózatot az alapít
vány felkínálja a falunak bagó 30 millió fo
rintért. Ha nem adunk ennyit érte, már 
mennek is a bíróságra perelni.

EL IS MENTEK!
Az algyői önkormányzat képviselő-tes- 

tülete egy hónappal ezelőtt úgy döntött, 
hogy az eddigi fáradozásokért ad 15 millió 
forintot, hogy fejlődjön az alapítvány to
vább, hátha Algyő fejlődésére lesz ez a 
pénz is fordítva.

Persze, az eredeti fekélyre senki nem is 
gondol, ezért az mérgesedik, mélyül. Am
putálni kell, hogy véglegesen meggyógyul
jon a beteg.

Végre eleget kell tenni az ügyészség fel
szólításának, miszerint az alapítvány gaz
dasági tevékenységet nem folytathat, így 
azt meg kell szüntetni mielőbb! Vagy az 
alapítványt, vagy a kábeltévés tevékenysé
gé-

Ugye Ön, kedves mai meseolvasó, 
minderről semmit nem tudott, hallott, lá
tott?

Most már tud!
A „mese” véget ért, szép álmokat algyő

iek!
Borbély János 

képviselő, „buckalakó”
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Algyői Vakáció Akció
Hogy kellemesen és tartalmasan teljen az idei vakáció, érde

mes böngészni a különféle tábori ajánlatokat.
A Faluház táborai közül a művészet és alkotás iránt érdek

lődőket a Süli András Művészeti Alkotótáborba várják június 
21-26. között. Az Algyői Művészkör és neves képzőművészek 
segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a népi- és iparmű
vészet vállfajaival, népi gyermekjátékokat készíthetnek. A ter
mészetbarát gyerekeknek és felnőtteknek érdemes választaniuk 
a Túra- és kalandtábort június 28-július 3. között. Vezetője 
Bité Tamás. A résztvevők 3 csoportban vesznek részt. Lesz: 
óvódások focija -  szakmai vezető: Klement Jánosné. Jelentke
zés helye: Szivárvány Óvoda. Bővebb felvilágosítást az óvodá
ban kaphatnak. Vizes túra -  szakmai vezető: Kopaszné Deme
ter Irén. A Természetbúvár tábort idén július 19-24. között hir
dették meg. Szakmai vezető: Iván Zsuzsanna. E táborok ön
költségesek, részben bentlakásosak, a napi háromszori étkezés 
(tízórai, ebéd, uzsonna) biztosított.

Az Algyői Népfőiskola részeként határon túli magyarokat, 
valamint Algyő testvértelepüléseinek fiataljait várják a „Ma
gyar táj, magyar haza” programtáborba, amely július 26-31. 
között lesz a Szabadidőközpontban. Itt szeretnék bemutatni a 
magyar néptörténetet a honfoglalástól napjainkig, bentlakásos 
formában. A fenti táborokkal kapcsolatban részletes felvilágo
sítás kérhető a faluházban Lázár Nórától, vagy a 62517-173-as 
telefonszámon.

Nyári táborozásra várják az OVI-FOCI aktív résztvevőit a 
szabadidőközpontba június 28-július 2. között naponta 8-16 
óráig; táborvezető: Klement Jánosné Marcsi óvó néni. Jelent
kezni, bővebb felvilágosítást kérni a Szivárvány Óvodában le
het.

Az algyői iskolai táborok közül július 7-14. között tart a 
KÉK TÚRA Aggteleken és környékén, érdeklődni lehet Iván 
Zsuzsannánál, illetve CSEMETE-nél, táborvezető: Bojtos Fe
renc. A  Kerékpáros tábor résztvevői a Balaton-Felvidéket is
merhetik meg július 15-21. között, érdeklődni lehet Iván Zsu
zsannánál, illetve CSEMETE-nél, táborvezető: Antal János. 
Augusztus 9-től 13-ig tart a Természetbarát tábor Ásotthal
mon, táborvezető: Malustyik Mihályné tanárnő, érdeklődni ná
la lehet. Atlétika edzéseket tart június 22- augusztus 31. kö
zött Ficsór Barnabás.

A  könyvtár táborai közül „A nagyságos fejedelem”- emlék
tábor a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója előtt tiszteleg 
július 12-17. között Bogácson, Eger mellett. Utazás autóbusz- 
szal, kirándulás Sárospatakra és Ónódra. Szállás 4 és 6 ágyas 
faházakban. Részvételi díj 10.000 forint, mely sikeres pályázat 
esetén csökkenhet. A tábor 25 fő jelentkezése esetén indul be, 
és 10-13 éves gyerekeket várnak. Ismét megtartják, idén au
gusztus 2-6. között a számítógépes és újságíró tábort a tele- 
házban, naponta 9-től 16 óráig. Ide 14 gyermeket várnak, 10- 
13 év közöttieket. Részvételi díj 5.000 forint, mely háromszori 
étkezést, és a programok költségét tartalmazza. A bentlakásos 
„Kincskereső tábor” a szabadidőközpontban lesz augusztus 9- 
14. között. A 6 nap, 5 éjszaka, napi ötszöri étkezés részvételi 
díja bentlakás esetén 12.000 forint, szállás nélkül 6.000 forint; 
szervezi: a Kész-Tető Ifjúsági Egyesület és a Somogyi-könyv
tár. Ez utóbbi táborok részletes programja megtalálható a 
könyvtárban. Bővebb felvilágosítás Ménesi Lajosnétól kérhető 
az 517-170 számú telefonon.

Locsolási kedvezmény
A Szegedi Vízmű Rt. a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 

módosításának figyelembevételével, valamint Algyő Önkor
mányzatának vízdíjrendelete alapján május 1-től szeptember 
30.-ig biztosítja a locsolási kedvezményt a fogyasztók részére.

A locsolási kedvezmény feltétele a hiteles, új mellékvízmé
rő, melyet a szolgáltató épít be.

A locsolási kedvezmény időszakában a mellékmérőn átfolyt, 
locsolásra használt vízmennyiség után a fogyasztónak nem kell 
csatornahasználati díjat fizetnie.

A kedvezmény igénybevételéhez a fogyasztónak írásos ké
relmet kell benyújtania formanyomtatványon a Szegedi Vízmű 
Ügyfélszolgálatához. (Szeged, Tisza Lajos krt. 88. Tel: (62) 
450-430, Honlap: www.szegedivizmu .hu)

Szomszédoltunk
Algyő népe április 2-án Rúzsára ment „szomszédolni”. A fa

luház összes művészeti csoportját, szólistáit felvonultattuk a 
rúzsai színpadon: a Parlandó Énekegyüttest, a hagyományőrző
ket, az Algyői Citerazenekart, az általános iskola tanulóit és ta
nárait, az óvoda óvónőit, a Fiesta Tánc Kht. növendékeit, vala
mint Pallagi Annát és Bakos Józsefet. A  melegszívű vendégvá
rás után fergeteges hangulatú, zenés-táncos műsort adtunk, óri
ási sikerrel.

Április 16-ára fogadták el meghívásunkat rúzsai vendégeink. 
Műsorukban szerepelt a falu apraja-nagyja. Népi- és társas
táncnak, majoretteknek, az Őszirózsa Asszonykórusnak és a 
Kesztyűkor színjátszó csoportnak tapsolhatott az algyői közön
ség. Nagyon jó hangulatban búcsúzott egymástól a két telepü
lés és a gálaműsoron újra találkozunk. Köszönet minden közre
működőnek, fellépőnek, vendégnek és külön köszönet a nyug
díjas klub, valamint a nőegylet asszonyainak, akik a vendéglá
tásban segédkeztek.

L. Erika

Algyő honlapja és benne az Algyői Hírmondó 
elérhető az interneten: www.algyo.hu 

Informatikus végzettséggel polgári szolgálatost 
keres a könyvtár-teleház. Érd.: 62517-170

Apróhirdetések
HORVÁTORSZÁG: Kír szigeti REDŐNY, RELUXA, harmonika

új igényesen berendezett ajtó, szalagfüggöny készítés,
apartman a tengerparttól 250 Tel.: 06-30-953-0395
m-ie kiadó. Érd.: 06-20-
5426260 SZERETNE AVON tanács

adó/nő lenni és olcsóbban 
EGYÉVES tojótyúkokra az elő- hozzájutni jó minőségű ter-

jegyzést megkezdtük. Molnár mékekhez ? Biztos jövede-
János, Kócsag u. 3. Tel.: lem-kiegészítést, termékis-
268-500 meretet, kozmetikai képzést,

ajándékokat, 15 -  20 % áren- 
2 SZOBÁS üres házat keresünk gedményt kínálunk kötele-

albérletbe, 20.000,-Ft-ig + zettség nélkül! Hívjon, tájé-
rezsi. Tel.: 70/5543086, koztatom! Molnárné Flórián
306295419 Éva 30-354-3517

http://www.szegedivizmu
http://www.algyo.hu
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Holdnaptár (5.)
Most aztán mindenki tűrje föl az 

inge ujját! Mert a kertben a május 
a legmunkaigényesebb hónap. De 
ugyanakkor a legszebb is. Amint 
elmúlt a fagyveszély (Fagyosszen
tek után), biztosak lehetünk benne, 
hogy amit ilyenkor ültetünk vagy 
vetünk, hamarosan zöldellni és vi
rágozni is fog.

Mit végezhetünk ebben a hó
napban?

A vetem ényesben ritk ítan i, 
egyelni kell.

Fagyosszentek után kiültethet
jük  a palán tákat: bab, dinnye, 
uborka, paradicsom, paprika, cuk
kini, tök, padlizsán.

Az átteleltetett sarjhagymák és 
gumók téli álma is véget ért! A dá
liának, kardvirágnak, begóniának, 
liliomféléknek már a földben a he
lye.

Azokat a növényeket, amelyek 
télen virágoztak, most vissza kell 
vágni.

Az elhervadt orgonavirágzatot 
mindig törjük ki. Ezáltal hosz- 
szabb ideig élvezhetjük majd a 
pom pásan illa to zó  virágzást.
Ugyanez vonatkozik a rododend
ronra is.

Új gyephez most kell elvetni a 
fűmagot.

Az epertövek talaját szalmával 
árnyékoljuk. Az elszáradt leveleket 
távolítsuk el.

A hónapos retket és a jégcsap- 
retket gyakran támadják meg a föl
dibolhák. Hatásos ellenszerük a gi
lisztaűző varádicsból, ürömből ké
szült teával való permetezés.

A sárgarépát hagymakivonattal 
védjük a kártevők ellen. A levéltet- 
vek utálják a csalánkivonatot, a 
gombafertőzések réme a zsurlófor- 
rázat.

A lisztharmattól belepett rózsá
kat zsurlóforrázattal menthetjük 
meg. A zsurló az epernél is igen 
hatásos, de ott a szürkepenész el
len.

Van a kertjében mesterséges ta
vacska? A tavirózsáknak igazán jót 
tenne egy kis hűvös víz.

Rendszeresen nyírjuk a gyepet.
Jó tanács: szárítsuk meg a levágott 
füvet, és használjuk föl az ágyások 
takarására, árnyékolására.

Még egy hasznos tanács: a bur
gonya közé ültetett sarkantyúka tá
vol tartja a levéltetveket.

Május 
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Paraszti regulák
„Sok bort hoz a három ác, 
ha felhőt egyiken sem látsz" 

„Ha Orbán nevet, 
a szőlő sír."

Mozgáskorlátozott 
csoport alakult

Megalakult a Mozgáskorlá
tozottak Csongrád Megyei 
Egyesülete Algyői Csoportja
-  Bakosné Fekete Mária ve
zetésével.

Az egyesület 23 éve műkö
dő kiemelkedő közhasznú ci
vil szervezet -  2317 taggal, a 
megye 21 településén műkö
dő csoporttal. Az egyesület 
célja: a m ozgáskorlátozott 
emberek egyéni és közösségi 
érdekeinek érvényesítése, 
képviselete , védelm e -  
egyenjogú és teljes körű tár
sadalmi beilleszkedésének 
igényével. A szervezet évente 
egyszer küldött-közgyűlésen 
tárgyalja meg az elmúlt idő

szak tevékenységét és a jövő 
feladatait. A tagok részére 
rendszeres tájékoztatót küld, 
amelyből megtudhatják pél
dául a szervezeti élet esemé
nyeit, a megjelent új rendele
teket. Az egyesület kiemelt 
feladata a lakás-akadálymen
tesítés ügyintézése, részvétel 
a gépkocsi szerzési támogatás 
elosztásáról döntő bizottság
ban, ingyenes jogsegélyszol
gálat a tagok részére. A me
gyei egyesület elnöke Tóth 
Margit, aki köszönetét fejezi 
ki Algyő Nagyközség Önkor
mányzatának az anyagi támo
gatásért.

Anyakönyvi hírek
Születés: Katona Krisztinának és Bogdán Tamásnak Bence 

(2004.03.16.), Bognár Veronikának és Németh Lászlónak Réka 
(2004.03.21.), Simon Szilviának és Bodó Csabának Réka 
(2004.03.24.), Terhes Szilviának és Salamon Lászlónak Milán 
(2004.03.30.), Szél Szilviának és Somosi Péternek Levente 
(2004.04.05.).

H ázasság: K örm öd  Dénes és M oravszky Éva Mária 
(2004.03.24.), Pataki M ihály  és dr. Gubacsi E nikő  
(2004.04.17.).

Haláleset: Suti Szilveszter (2004.03.27.), Simon Mihály 
(2004.04.17.).

1 éves tojótyúkok 
eladók június elejei 

szállítással. 

Ár: 350,-Ft/db. 

Tel: 267-041 
306250958 

Algyő, Pesti u. 33.

-  Kőműves munkát 
vállalok.

-  Családi házak 
kivitelezését (kulcsra

készen is)
-  Átalakításokat, 
hidegburkolást.

Tel.: 06^0-42-80-140 
KERESZTES ISTVÁN 

vállalkozó
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DR. BAKÓ ILDIKÓ 

háziorvos rendel
Május 0 3 -0 7 .: 12.00-tól 16.30 óráig.

8.00-tól 12.30 óráig.
12.00-től 16.30 óráig.

8.00-tól 12.30 óráig.
12.00-től 16.30 óráig.

Május 1 0 -1 4 . 
Május 1 7 -2 1 . 

Május 2 4 -2 8 . 
Június 01 -  04.

Üzemorvosi szűrővizsgálat és hivatásos jogo
sítvány hosszabbítása, előzetes telefonbejelentkezés 

alapján.
Tel.: 06-62267-202,06-3(K635-47-17

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:
május 03-07. 12.30-16.30 között.
május 10-14. 7.30-11.30 között.
május 17-21. 12.30-16.30 között.
május 24-28. 7.30-11.30 között.
június 1- 4. 12.30-16.30 között.
június 7-11. 7.30-11.30 között.

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 -1 1-ig
Szerda: 13-16-ig
Csütörtök: 8-10-ig
Péntek: 8-12-ig

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. 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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

Május 3 -7 .: 7.30-12.00 óra.
Május 10-14.: 12.30-16.30 óra.
Május 17-21.: 7.30-12.00 óra.
Május 24-28.: 12.30-16.30 óra.
Június 1- 4.: 7.30-12.00 óra.

Telefonszám: 06-30/249-57-08

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: 
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE

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

Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; 
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 

másnap reggel 7.30 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-tól 16.30 óráig 
Ügyfélfogadás: 

hétfőtől- csütörtökig: 8-tól 15 óráig 
pénteken: 8-tól 10 óráig
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ALGYŐI FALUHÁZ ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62^517-172; Fax: 62517-173. lg.: Lukács László. Kulturális főmunkatársi Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné. 
E-mail: faluhaz.12®axelero.hu. M óra Ferenc Népszínház: 6750 AlgyS, Búvár u. 5., Telefon: 62/517-172. Vezető: Kátő Sándor. 

Szabadidőközpont: 6750 Algyő, Téglás, u. 151., Telefon: 62267-426.

József-napi kirakodóvásár
A hagyományokhoz híven, a téli Dömötör-napi kirakodóvá

sár után, tavasszal a József-napi vásárt rendezte meg a faluház. 
Ezúton mondanak köszönetét Gálné Nagy Ildikónak, Fodorné 
Erzsébetnek, Oláhné Köntös Juditnak, Herezeg Gáspáménak, 
mert a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat biztosí
tottak és minden kedves kirakodóvásárosnak, látogatónak, al
győinek, aki kíváncsi volt a megye iparművészeinek kincsire, 
portékáira. A hagyomány folytatódik, hiszen május 30-án, va
sárnap, a pünkösdi kirakodóvásáron nézelődhetünk, vásárolha
tunk, ismerkedhetünk.

L.N.

Iparművészeti 
megmérettetés

Csongrád Megyei Közművelődési és Tanácsadó Központ ál
tal szervezett iparművészeti zsűrizésen vett részt áprilisban az 
algyői művészkör néhány tagja.

Oláh Ernő és Bakó Tibor ikonokkal, Nyári József egy gyö
nyörű székkel, jómagam textilmunkákkal vettünk részt meg
mérettetésen.

A beérkezett alkotásokat igen szigorú szakmai zsűri bírálta 
el. Ezért különösen örültem annak, hogy mindannyiunk, min
den beadott munkáját elfogadták.

A lektorátus által minősített alkotásokból április 7-én nyílt 
kiállítás a megyeháza aulájában, Csongrád megye kortárs ipar
művészete címmel. A kiállítást dr. Tóth Attila művészeti író 
nyitotta meg, külön kiemelve Bakó Tibor és Oláh Ernő mun
káit. Nyári József is hozta a tőle megszokott magas színvona
lat. Sajnálom, hogy a kiállítás megnyitóra rajtunk, az alkotó
kon kívül Algyőről nem volt kíváncsi senki.

Május 3-án népművészeti zsűrizés lesz. A beadott munkákat 
két szakmai zsűri bírálja el. Egyrészt a Népi Iparművészeti Ta
nács minősíti, majd a zsűrizett munkákkal pályázni lehet az 
Élő Népművészet tárlatra, melyhez az alkotásokat a Hagyomá
nyok Háza által delegált zsűri válogatja ki egy jövő év elején 
rendezendő budapesti tárlatra. A válogatott munkák május 12- 
től 28-ig tekinthetők meg a megyeháza aulájában.

Gálné Nagy Ildikó

Kiállítás
A Faluház Galériában Balogh Erzsébet festőművész leg

újabb alkotásait csodálhatják meg az érdeklődők -  április 22., 
dr. Piri József polgármester megnyitó szavait követően. A kiál
lítás május 28-ig tekinthető meg munkanapokon 8-20 óra kö
zött.

Szeptemberben folytatódik
„Összetartó, szép közösség maguk, akiknek szemlátomást 

fontos önnön és környezetük egészsége, pszichés jókedve!” -  
hangzott el április 21-én, az Életreform Klub utolsó előadásán 
dr. Benkő Katalin gyermekpszichiátertől. A Szegedi Ifjúsági 
Ideggondozó vezető főorvosa és dr. Benyovszky István vezető 
főorvos, a telefonos Lelkisegélyszolgálat alapítója és vezetője 
számos kérdéssel találkozott az algyőiek részéről és sok min
dent megtudhattunk a depresszióról és a hiperaktivitásról.

Az Életreform Klub programjai szeptembertől folytatódnak, 
a hallgatók és érdeklődők által javasolt témakörökben és elő
adókkal. A faluház köszönetét mond mindenkinek, aki meg
tisztelte a közösséget jelenlétével, támogatásával, akaratával és 
szeretetével.

L.N.

A Parlandósok a szegedi 
Közéleti Kávéházban

A közönség teljesen megtöltötte a Király-Kőnig Péter Ze
neiskola hangversenytermét április 17-én, szombaton este. Az 
érdeklődésnél csak az izgalom volt nagyobb: bemutatkozásra 
készült az algyői Parlandó Énekegyüttes -  először Szegeden, 
a Közéleti Kávéház estjén.

Az alig több mint 3 éves együttes tagjait, a kórus lelke, Ár
nyas Rózsa mutatta be. A kórust már a második dal után vas
taps köszöntötte, s a hangulat folyamatosan emelkedett. A 
programot követő beszélgetésből kiderült, minden fontos fel
tétel adott az együttes működéséhez. Vannak lelkes tagok, egy 
fáradtságot nem ismerő, mindig jókedvű szervező, Árnyas 
Rózsa. Egy kapcsolatokban, ötletekben kimeríthetetlen mene
dzser, Fábián Péter. Egy, a szakmában jártas, az operettek, a 
sanzonok, a musicalek világában legyőzhetetlen, jó kedélyű 
zongorista, zenei vezető, Lakatos Béla. Mindezekhez nélkü
lözhetetlen, hogy az együttes gondját viselje, „szemét rajta 
tartsa” a község vezetése. Ez is adott, hiszen a bemutatkozó 
hangversenyt jelenlétével, feleségével maga a polgármester dr. 
Piri József is megtisztelte -  kifejezve -  egyéni érdeklődésén 
túl -  a község patronáló szerepét.

A jó hangulatot fokozta a kórus néhány tagja, akik szólót is 
vállaltak. Öröm volt vidám dalolását hallgatni Szilágyi Perjési 
Katalinnak, Bakos Józsefnek, Fábián Péternek. Dr. Dubecz 
György pedig Romhányi versekkel vidította a közönséget.

Az est minden részletében az együttes szinte „túlfűtött” lel
kesedéssel énekelt. Már túl voltak a kezdeti izgalmon, már 
csak az éneklés öröme vezette őket. Temperamentumos, ritmi
kus, stílusos, tiszta énekük őket, s „tanítójukat”, Lakatos Bélát 
dicséri. Csodálkoztam, mennyi energiájuk van. Hatalmas mű
sorukat végig teljes intenzitással adták elő. Biztos vagyok ab
ban, fogunk még róluk hallani!

Gratulálok!
Juray Mihály házigazda
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Állandó programok 
a faluházban

Minden hétfőn
8-16 óra: A falugazdász, Pál fi István fogadónapja.

13-16 óra: Az agrártanácsadó, Tonkó Tibor fogadónapja.
16-19 óra: A Parlandó Énekegyüttes próbál Lakatos Béla irá

nyításával.
18.30-19.30 óra: Asszonytorna.

Minden kedden
17 óra: A Hagyományőrző Együttes találkozója.
18-19 óra: Az Algyői Citerazenekar próbája.

Minden szerdán
17 óra: A Sakk-klub összejövetele.
17 óra: A Fiesta tánciskola próbája.

Minden csütörtökön
9.30-10.30 óra: A Baba-Mama Klub összejövetele.
9-12 óra: A falugazdász Pálfi István fogadónapja.

17 óra: A Nyugdíjas klub összejövetele.
18-19 óra: Asszony torna.

Minden pénteken
15-17 óra: A Hit és lélek klub összejövetele.
16.30 óra: A Fiesta tánciskola próbája.

Minden szombaton
19 óra: Falu-HÁZI BULI -  rendezvénytől függően.

Ügyfélfogadás a faluházban
A Településtisztasági Kht, minden hónap második szerdáján, 

most május 12-én 13 és 15 óra között a faluházban ügyfélfoga
dást tart: Csókási Ágnes számlázási előadó várja az algyőieket.

Családi gyermeknap 
2004

Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat június 6- 
án (vasárnap) reggel 9-től 12 óráig családi gyermeknapot szer
vez az algyői szabadidőközpontban. A program zenés bemelegí
tő tornával kezdődik, majd szellemi vetélkedővel, családi sport
versennyel és rajzversennyel folytatódik. Minden résztvevőt sze
retettel várnak -  sok-sok meglepetéssel. Ha részt kívánnak venni 
programunkon, kérjük május 21-ig jelezzék a szolgálatnál sze
mélyesen (a hét első négy napján 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 
12 óráig Algyőn, az Egészségház utca 42. szám alatt)!

Kedves Olvasóink!
Az Algyői Hírmondó áprilisi számában a falunapi progra

mok sajnálatos módon rossz dátummal jelentek meg. Szíves el
nézésüket kérjük!

A szervezők, a főszerkesztő

Faluházi vásárnaptár
MÁJUS 4. (kedd) 9-13 óra: Műanyag vásár 
MÁJUS 5. (szerda) 9-12 óra: Cipő-, ruha vásár 
MÁJUS 6. (csütörtök) 9-13 óra: Műanyag vásár 
MÁJUS 7. (péntek) 9-13 óra: Vegyes iparcikk vásár 
MÁJUS 11. (kedd ) 9-13 óra: Műanyag vásár
MÁJUS 12. (szerda) 9-12 óra: Cipő-, ruha vásár 
MÁJUS 13. (csütörtök) 8-13 óra: Katonai ruha, méteráru

MÁJUS 14. (péntek) 9-13 óra 
MÁJUS 18. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 19. (szerda) 9-12 óra
MÁJUS 21. (péntek) 9-12 óra
MÁJUS 25. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 26. (szerda) 9-12 óra

vásár
Vegyes iparcikk vásár 
Műanyag vásár 
Cipő-, ruha vásár 
Vegyes iparcikk vásár 
Műanyag vásár 
Vegyes iparcikk vásár

MÁJUS 27. (csütörtök) 9-13 óra: Műanyag vásár

Algyői rendezvények
MÁJUS 1. (szombat) 10 óra: Sportmajális (Sportcentrum,

Faluház).
MÁJUS 7. (péntek) 18 óra: A START Kulturális

Egyesület közgyűlése 
a faluházban.

MÁJUS 9. (vasárnap) 15 óra: Európa-nap 2004
. a faluházban.

MÁJUS 15-16. (szombat-vasárnap): Varjúvár Garabonciás
Társaskör -  honismereti 
vándorlása Tolna megyében. 

MÁJUS 20. (csütörtök) 8 órától: Környezetnevelési
konferencia az iskolában 
faluházban.

MÁJUS 24. (hétfő) 17 óra: Civil Fórum, a civil vezetők
klubja a faluházban.

MÁJUS 27-28. (csütörtök-péntek): Kirándulás -  Szabadidő
központ -  Horgásztanya. 

MÁJUS 30. (vasárnap) 10 óra: Algyői Repülősnap
a Szabadidőközpontban. 

MÁJUS 30. (vasárnap) 10-17 óra: Pünkösdi kirakodóvásár és
játszóház a Szabadidő- 
központban.

Felnőttképzés Algyőn
Ebben a hónapban beindul az Algyői Népfőiskola felnőtt- 

képzésének keretében a virágkötő tanfolyam. Ezentúl is várják 
a tanulni vágyókat, érdeklődni a faluházban Lázár Nóránál le
het, vagy a 62^517-173-as telefonszámon.

Algyői Hírmondó 
Megjelenik havonta egyszer 1500 példányban 
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