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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Tamkó Sirató Károly
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Tisztelt Lakosok!

Az algyői részönkormányzat testületi ülé
sén figyelembe véve Szeged város költségveté
sét és annak lehetőségeit eldöntötte, hogy eb
ben az évben is a korábbi évhez hasonlóan 
útépítési fejlesztéseit megfelelő összegű la
kossági hozzájárulás befizetése mellett végez
teti el, lakóterületi alapként biztosított összeg 
hozzáadásával. Útépítések lehetséges formái: 
földutak, kohósalakos úttá történő átépítése.

Lakossági hozzájárulásnak az útépítés 
bekerülési összegének minimum 20%-át kell 
kitenni. Az útépítés sorrendjét a befizetett fej
lesztések várható üteme és iránya fogja eldön
teni.

A meglévő infrastruktúrát (víz, gáz, csa
torna) és a fejlesztési irányokat figyelembe 
véve a részönkormányzat fontossági sorrend
ben az alábbi utcák útépítését határozta el a 
megjelölt hozzájárulás mellett.

• Fazekas u., Süli A. u. kohósalakos útépí
téssel.

• Ebben a két utcában a meglévő lakóépüle
tek számát figyelembe véve 7000 Ft/lakó
ház.

Az útépítések hozzájárulásainak beszedé
séhez, annak megszervezéséhez kérjük a la
kosság önszervező tevékenységét. A leírtakkal 
kapcsolatos további információt az Algyői Ki- 
rendeltségen ügyfélfogadási időben lehet kér
ni.

Ur. Piri József sk.
részönkormányzat vezetője

FelhtVás!

Az algyői Gazdakör kéri tagjait, hogy 
1995. május 10-én (szerda) 19 órakor a Fa
luházban tartandó vezetőség-választási 
gyűlésünkön megjelenni szíveskedjenek. A 
választás fontosságára való tekintettel min
den tag részvételére szükség van.

Olvasóink kévésére közötjük 
a településrész önkormányzati képviselőihez tartozó területek felosztását

1. Terhes Lászlóné

2. Bakos József + Irma és Atka

3. Karsai Lászlóné

4. Molnárné Vida Zsuzsanna

5. Tóth Gyuláné

6. Csúri Sándor

7. Gonda János

8. Major József + Farki rét, Rákóczi telep,
Csergő telep, Nagyfa

9. Juhász Sándor + Gyevi tanyák 

10. Borbély János
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4 Algyői Hírmondó

A településrészi önkormányzat 
feladatai

KGY. r. 86. § (1) A településrészi önkormány
zat feladatai különösen:

a) a településrészen lévő önkormányzati és 
állami szervekkel rendszeres kapcsolat tartása és 
folyamatos együttműködése,

b) közcélú önkéntes munka szervezése és 
összehangolása,

c) a településrészt érintő fejlesztési, rendezési 
tervek előzetes véleményezése, megvalósításuk fi
gyelemmel kísérése,

d) a részönkormányzati alap terhére elvégezni 
kívánt munkák jegyzékének és becsült költségé
nek minden év november 1. napjáig történő elké
szítése,

e) részönkormányzati gyűlést tart a részön
kormányzati alap felhasználásáról való döntés, va
lamint a helyi népszavazás kiírása előtt,

f) döntés a részönkormányzati alap felhaszná
lásáról,

g) véleményezi a településrész területén lévő:
• a településrész lakóit érintő szociális, va

gyonkezelési, privatizációs, kulturális, ok
tatási és sport ügyeket az illetékes bizottság 
döntése előtt,

• a közterületek elnevezését,
• a hivatali kirendeltség ügyfélfogadási rend

jének megállapítását,
• a területén lévő önkormányzati intézmény 

létesítését, megszüntetését, átszervezését, 
nevének megállapítását, megváltoztatását.

(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének 
feladatai:

a) összeállítja a napirendet, összehívja és ve
zeti a részönkormányzat üléseit,

b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének elké
szíttetéséről és a jegyzőhöz történő felterjesztéséről,

c) gondoskodik a településrészi alap terhére 
végzendő munkák jegyzékének minden év novem
ber hó 1-jéig a jegyzőhöz történő felterjesztéséről,

d) képviseli a részönkormányzatot,
e) a településrészi önkormányzat általa kifo

gásolt döntését a közgyűlés elé terjesztheti.
(3) A  részönkormányzati alap a lakosság élet- 

körülményeinek javítását, a lakókörnyezet védel
mét és kulturáltabbá tételét szolgálja. Célja, hogy 
az adott településrészen Jelentkező, általában ki
sebb költségkihatású feladatok elvégzését a ren
delkezésre álló pénzeszközök felhasználásával és a 
munka jellegétől függően az azt kiegészítő szemé
lyes munkával, a lakosok anyagi hozzájárulásával 
biztosítsa.

1WEN MÉG NEM VOLT

családi Vetélkedő a Falunapokon a Faluházban

5 család várta izgatottan április 22-én a vetél
kedő kezdetét. A  Bartók Béla Műv. Központ szer
vezésében, lebonyolításában színvonalas vetélke
dőn vehettek részt a családok, szurkolhatott a 
drukkolok tábora. A  versenyzőknek elméleti (Algyő 
története) és gyakorlati kérdésekre kellett válaszol
niuk. Kiderült, hogy ki hogy ismeri élete párját. 
Vitás kérdésekben a zsűri elnöke — Dombi Gyula
— döntött. Csodálatos szerelmes versek születtek 
a megadott szavakra, melyből a zsűri által legjobb
nak ítélt művet a következő számban közreadjuk.

Az egész délutánt kitöltő vetélkedő végeredmé
nye pedig:

I. helyezett: Bakos József és családja. Ők
nyerték a fődíjat, a Szeged Tourist által felajánlott
1 hetes Bibione-i apartmant.

II. helyezett: a Pálföldi család, a Paprika Rt. 
által felajánlott ajándékkosarat nyerte.

III. helyezett: Kiss család.
IV. helyezett: Lénárt család.
V. helyezett: Deák család lett.
Minden család kapott ajándékot. Csodálatos 

délután volt. Gratulálunk a csapatoknak.

RECEPTEK

Sokan vagyunk háziasszonyok, akik vásárol
tunk a nagyon praktikus TUPPER-edényekből, 
most két receptet közlünk az egyiket a MIX-FIX-re 
a másikat a Gyorskelesztő tálra.

Tartámártás

Hozzávalók: 1 dl olaj, 1 tojássárgája, 1 evőka
nál porcukor, 1 evőkanál mustár, 1 kávéskanál só,
2 dl tejföl.

A hozzávalókat a Mix-Fix-be tesszük a fenti 
sorrendben és összerázzuk (kb. 20 másodperc).

Tejes kalács gyorskelesztőbe

6-7 dl tejet (meleg) belerakunk a tálba, majd 
beleteszünk 1 csapott mokkáskanál sót, 4-5 evő
kanál cukrot, 1 csomag (5 dkg) élesztőt, ezt elke
verjük majd kb. 15 dkg margarint felolvasztunk és 
felét belekeverjük a masszába. Ezután kb. 1,5 kg 
lisztet belekeverünk és közepes, lágy tésztát készí
tünk. A tál tetejét rárakjuk — légtelenítés nélkül
— és kelesztjük. Ha kész, a vaj másik felét is 
hozzákeverjük és újból lezárjuk. Közepes tűznél 
kb. 30 percig sütjük.
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A Falunapokon született 
gondolatok

Nézője voltam a programok nagyobb részé
nek. Ennek során megállapítottam, hogy mi
lyen sokféle kínálat állt rendelkezésünkre. Úgy 
gondolom, hogy mindenki megtalálhatta az igé
nyének és ízlésének megfelelőt. A Faluház meg
nyitásakor még azt éreztem, hogy sokan csak 
kívülről és távolról nézik, nem érzik maguké
nak ezt a házat. Egy év elteltével most azt lát
tam, hogy egyre többen jönnek el a rendezvé
nyekre. Jó lenne ha, olyan jó értelembe vett 
családi fészekké alakulna ez a ház, ahol a csa
ládtagok megtalálnák a szórakozásukat, közös
ségi életüket, jóbaráti kapcsolataikat stb. 
Örömmel láttam, hogy most is sok család meg
tudta oldani, hogy a csecsemőktől a nagyszülő
kig együtt nézhessék a műsorokat. Ez azért 
volt így, mert nem volt egy olyan szigorúan sza
bályzott rendszer, hanem szabadon mozoghat
tak, főleg a gyerekek. Sok gyerek játékosan a 
lépcsőkre ülve nézte a műsort és bízom benne, 
hogy elindult a kis lelkűkben a szép és nemes 
dolgok iránti igény. A teljesség igénye nélkül az 
egyes műsorokról született gondolataim:

Herczeg Gáspárné festményeinek kiállítása 
szemet gyönyörködtető volt. Képei azt mutat
ják, hogy lelkének szárnyalása vezette kéz
ügyességét.

Az óvodások mindenkit rabul ejtenek, mert Ők 
még ártatlanságukkal, tisztaságukkal vesznek 
részt a műsorban, sok türelmet és figyelmet igé
nyelve azoktól akik betanítják őket.

Az iskolások által előadott jelenetek sok tanul
ságot adtak a felnőtteknek is. A kórus éneklése 
mindenki szívét megmelengette. Mennyivel szebb, 
mint a gépi zene és ének. A magánszám éneklése 
közben arra gondoltam, hogy a tanárnő, aki kivá
lasztotta, betanította és kísérte az énekest — az 
ének Barbra Streisand egyik legszebb száma volt
— ki tudja nem-e a következő évek egyik világhírű 
énekesére talált rá. A világhírű művészek is így 
kezdték. Amit láttunk az iskolások és óvodások 
műsorában, nem volt olyan hatalmas pénzössze
gen megrendezett csillogó-villogó műsor, mint amit 
esetleg ez idő alatt a tv-ben láthattunk volna, de 
ezeket a mi gyerekeink adták elő, és ez mindennél 
többet ér. Olyan jó lenne ha a jövőben minél többen 
felismernék ezt Algyőn, és sok ilyen rendezvény 
lenne.

Nagyon büszke voltam a fitness tornát bemu
tató hölgyekre is, mert azon kívül, hogy szépek és 
formás testük van, mozgásukkal is megállnák a

helyüket bárhol. Milyen jó, hogy ezek is a mi 
gyerekeink.

A táncok kápráztattak el a legjobban, mert a 
hagyományokon alakuló és mélyen gyökerező nép
tánctól kezdve az angol-bécsi keringőkön és a 
többi társastáncokon keresztül a legmesszebbi tá
jak rock n’ rolljáig mindent láthattunk. Fergetege
sek voltak a Gumimacik Rock n’ roll Club táncosai 
amint rock n’ rollt táncoltak. Míg néztem őket 
elgondolkoztam, hogy azok a fiatalok, akikben 
hatalmas energia van — ami természetes is, hiszen 
ez együtt Jár a fiatalsággal — milyen jó lenne, ha 
ilyen táncokra fordítanák az erejüket és energiá
jukat, nem pedig arra, hogy vandál módon tönkre 
tegyék az útjukba kerülő hasznos dolgokat és 
kitördeljék a fiatal fákat. Míg táncolnának, hall
hatnák a szép zenét és testük edzését és formálá
sát is elősegítenék.

A Molnár Dixieland is mindenkit magával ra
gadó, hangulatos, felejthetetlen koncertet adott. 
Nemhiába világhírűek, nagyon tudnak.

A bálban is tetőfokra hágott a hangulat, Jóked- 
vűek voltak az emberek, amihez nagyban hozzájá
rult a Hangulat zenekar, aki szünet nélkül muzsi
kált.

A Faluház építése idején voltak akik megkér
dőjelezték, hogy szükség van-e rá? Remélem most- 
már meggyőződtek róla, hogy szükséges ez a Falu
ház az algyőieknek. Jó lenne, ha még többen ven
nének részt a rendezvényeken, illetve kezdemé
nyeznének és ötleteket adnának ahhoz, hogy minél 
több hasznos dolog történjen a házban. Akik nem 
vettek részt a Falunapok rendezvényein, azok saj
nálhatják, mert nagyon szép és értékes élménnyel 
lettek szegényebbek.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék emlí
tést tenni az intézmény fenntartójáról, vezetőjéről 
és ezek segítőiről, akik anyagiakkal és sok-sok 
munkával és szervezéssel lehetővé tették a rendez
vények megtartását. Köszönjük!

Bakosné Fekete Mária

Érdemes benézni a Könyvtárba 
május 20-án, szombaton 

9—15 óráig 
a használt könyvek vásárára. 

Minden könyv 10 Ft.
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Járt már nálunk,

ebben a szép könyvtárban, ahol nemcsak 
könyvekből lehet válogatni, 19 folyóiratot olvashat, 
kölcsönözhet.

Ilyeneket mint: Anna, Autó-Motor, Bobo, Bur- 
da, Délmagyarország, Ifjúsági Magazin, lOOxSzép, 
I.P.M., Kacsa, Képes Európa, Kiskegyed, Népsza

badság, Nők Lapja, 
Otthon, Őszidő, Süni 
Természet, Szabad
föld, 168 óra, Taps.

Bianka és Tif- 
fany is jár könyv
tárunkba, 10,-Ft-ért 
lehet kölcsönözni.

Várjuk olvasóin
kat!

Könyvtárosok

BIBUCZI zenekar

Bemutatjuk a Faluház báljain nagy siker
rel fellépő BIBUCZI zenekart, akiket korábban 
Hangulat néven ismerhettünk. Vezetőjük Czi- 
rok Mihály, aki szülei és kiterjedt rokonsága 
révén algyőinek vallja magát.

BIBUCI (BIschot, BUdai, CZirok) — slá
gerzene, kitűnő hangulat táncolni vágyóknak.

Zenekarunk 1989-ben alakult, de a folya
matos tagcserék után csak 1993 óta játszunk 
a jelenlegi fölállásban. Bischof Ildikó — bil- 
lenytyű, ének; Budai Attila — gitár, ének; 
Czirok Mihály — trombita, billentyű, ének 
alkotják triónkat, amely leginkább a 60-as, 
70-es, 80-as évek magyar és külföldi sláger
zenéjét játsza. Együttesünk a kongresszusi 
Központtól, falusi lakodalmakig, de többnyire 
szállodákba, bálakon, művelődési házakban 
tartott rendezvényeken szerepelt. A külföldi 
szereplés sem maradt ki életünkből. Más ze
nekarok mellett néhány hónapot a BIBUCZI 
BAND-del is eltöltöttünk pl. Luxemburgban, 
Németországban, Hollandiában, Svájcban, 
Gran canarián.

Jelen pillanatban a legfontosabb terveink 
között szerepel egy kazetta elkészítése és ki
adatása, valamint szeretnénk heti egy-két al
kalommal nosztalgia-klubot tartani, egy-egy 
állandó helyen. Természetesen szívesen ven
nénk minden olyan intézmény vagy vendéglá
tóhely jelentkezését, mely erre igényt tart.

Hétvégéink 90% -bán telítettek, de hétköz
ben a legnagyobb örömmel teszünk eleget 
minden meghívásnak. Címünk: Czirok Mihály 
BIBUCZI bánd, Békés, Kossuth u. 23/B II. 18. 
Telefon: 06-66-477-037 (munkahely).
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május 9-én
és

május 23-án
17— 18 óráig 

a dr. Tóth Háziorvosi 
Bt.

szervezésében, 
a rendelés helyén

férfi betegek részére
urológiai rákszűrést 

tart
dr. Oroszi Tamás

urológus szakorvos

Háziorvosok május hat/i 
rendelési ideje

Május 2— 5-ig
8— 1230 óráig: dr. Zarátid Rózsa

13— 1730 óráig: dr. Őst Ibola 
Május 8— 12-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibola
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Május 15— 19-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibola 
Május 22—26-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibola
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
Május 29—31-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibola

Minden pénteken 17 óráig Van rendelés.

+ A 4r. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt

dR. T ó t Ií  M á r ía

belgyógyász szakorvos/ háziorvos 
1 9 9 5 . MÁjus hAvi rencJeIése

+

02— 05-ig 
08— 12-ig 
15— 19-ig 
22— 26-ig 
29— 31-ig

8— 12 óráig 
13— 17 óráig 
8— 12 óráig 

13— 17 óráig 
08— 12 óráig

+

A  következő táppénzes felülvizsgálat időpontja: 
1995. május 26-án 8-10 óráig 

1995. május 24-én 
dr. Tóth M áriát 

dr. Bellányi Dénes helyettesíti 
délután 1330— 1730 óráig +

FIGYELEM !
A FAluhÁzbAN 1 995. máj'us 9"én, 

ksddEN 9-1 5 ÓRÁiq 

RuhÁk, c ip ő k  

és EqyÉb [hasznáIatí E szkö zö k  

NACjyON olcsó ÁRUSÍTÁSÁT RENcJeZÍ 

MECj A VÖRÖskERESZT SZERVEZET. 

VÁSÁRoljANAk MÍNÉL TÖbbEN, MERT 

ezzeI míncIen v á s á r Ió  pénzt taI<arít 

MEq saját m a q á n a L  M ÁsodsoRbAN  

p Ed iq  SEqfri a VöröskERESZTET, 

h o q y  AZ SEqÍTENÍ TüdjON

AZ ARRA RÁSZORülrAkNAk.

Bakosné Fekete Máría /
vk. titkár

MÁJUS
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EREÚMÉN\IH1RÚETÉSEK

Városi Vers- és 
prózamondó 

Verseny 
eredményei

A Szeged—Al
győi Általános Is
kola szervezésében 
került megrende
zésre az alsótago
zatos tanulók váro
si vers- és próza
mondó versenye 
1995. március 
30—31-én a Falu

házban. 24 iskola 75 tanulója versenyzett 4 kate
góriában.

A kategóriák győztesei voltak:

Szabadon Választott Vers kategória:

I. Hódi Eszter 4. oszt., Arany J. Ált. Isk.; 
felkészítő tanára: Kónya Lászlóné.

Verset írok, Verset mondok kategória:

I. Hopenthaler Judit 4. oszt., Odessza II. sz. 
Ált. Isk.; felkészítő tanára: Dobosné Szunyogh Ka
talin.

Szabadon Választott mese, próza kategória:

I. Kovács Norbert 3. oszt., Makkosházi Ált. 
Isk.; felkészítő tanára: Kovácsné Dombóvári Mária.

Mesét írok, mesét mondok kategória:

I. Forgács Ádám 2. oszt., Juhász Gy. Tanár
képző Főisk. 1. sz. Gyak. Ált. Isk.; felkészítő taná
ra: Galgóczi Lászlóné.

Az I. helyezést elért versenyzők továbbjutottak 
a megyei versenyre. Minden versenyzőnek szívből 
gratulálunk, további sikert kívánunk! Köszönjük 
a felkészítő tanárok munkáját.

A városi vers- és prózamondó verseny meg
szervezéséhez nyújtott önzetlen segítséget ezúton 
szeretnénk megköszönni szponzorainknak.

A rendezvény támogatói Voltak:

• SZMJV Polgármesteri Hivatal Közoktatási 
és Közművelődési Iroda

• NETTI ABC Algyő

• Kosárfonó ABC Algyő
• PRÍMAGÁZ Rt. Algyő
• FLORATOM Kft. Szeged
• DEPÓ Kft. Szeged
• Papagáj Markét Szeged
• COCA COLA AMITAL Kft. Szeged
• ÉLIKER Rt. Szeged
• Korom Ferencné (Piroska Virágüzlet), Ábri 

Jánosné
■ Végül, de nem utolsósorban külön köszön

jük a szülői munkaközösség tagjainak ön
zetlen segítségét, akik a rendezvény alatt 
végig segítkeztek.

Név szerint ők a következők: Szilágyi Perjés! 
Katalin, Bakos Szilveszterné, Kajuha Istvánné, Koz
ma Ferencné, Maszlag Józsefné, Balogh Zoltánné, 
Kónyáné Zombori Erzsébet, Fehér Zoltánné.

Köszönetét szeretnénk mondani a Faluház 
Igazgatónőjének, aki lehetővé tette, hogy ezt a 
rendezvényt a Faluházban tarthassuk meg, a ver
senyzők és vendégeink nagy megelégedésére.

A Víz Világnapjára 
meghirdetett rajzpályázat 

eredményhirdetése

Óvodások:

I. helyezett: Kerekes Brigitta, 6 éves; óvónő
je: Klement Jánosné; II. helyezett: Szegedi Dóra,
5 éves; óvónője: Legény Annamária; III. helyezett: 
Bús Tamás, 4 éves; óvónője: Lami Anikó.

Alsótagozat

I. helyezett: Süli Rita, 2/b; tanítója: Ördögné 
Pungor Erzsébet; II. helyezett: Fodor Tibor, 3.
oszt.; tanítója: Flórián Tiborné; III. helyezett: 
Csaba Péter, 4. oszt.; tanítója: Leiéné Gonda Inci.

Felsőtagozat:

I. helyezett: Kovács Adrienn 7. oszt.; II. he
lyezett: Demjén Tímea 7. oszt.; III. helyezett: 
Kónya Barbara 8. oszt. Felkészítő tanáruk: Tábo
riné Tanka Judit.

MÁJUS
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KOZMETIKA

1 9 9 5 .  május  10-től

jú n iu s  1 0 - ig  

ta n u lm á n y i 

s z a b a d s á g  m ia tt

z A r v a

K o s  a ö n ö m

m e g  é g é s ü k e t ,  

BAKOS ÉVA

%
Értesítem a kedves algyői 

lakosságot, megnyitottam 
ajándék és ruházati üzletemet,
Algyő, Vásárhelyi u. 8. szám alatt 

az udvarban.

Belovainé Terhes Magdolna

%

Redőny, reluxa, harmonikaajtók készítése. 
Megrendelhető: Boldizsár József, Algyő, Bartók 
Béla u. 28.

Köntös Imre és családja 
szeretettel és tisztelettel várja 

kedves algyői vásárlóit
a Köntös cukrászdában.

Választékunk: főzött fagylalt, 
bő sütemény-választék, üdítők.

Rendelésre: almatorta, 
túrótorta, 

gyümölcstorta, 
parfétorta, fagyitorta.

Cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak 
diabetikus sütemény.

Kávékülönlegességek, capuccino, jeges kávé, 
mazagran, puncsmocca.

Lakodalmi rendelésnél nagy árengedmény.

Gyönyörű négyemeletes menyasszonyi torta 
marcipánból, ezenkívül grillázs torta.

MAROKKO a legnyugatibb kelet országa, kelet élményeivel. Sivatag, oázis, az 
évezredes kultúrák maradványaival.

A csodálatos paloták, háremek, mecsetek, minaretek, bazárok, pálmákkal szegélye
zett sugárutak.

Minden szultán, pasa majd a kirá
lyok uralkodásukkor új fővárost, uralko
dási központot hoztak létre. így nőttek 
fel a királyi városok: Marakkes, Rabat, 
Fez, Casablanca, Mekknes.

M indezeket megismerheti, aki 
1995. május 9-én  kedden eljön a 

diavetítéssel egybekötött Útiélmény-  

beszámolóra a Faluházba 19 órakor.

MÁJUS
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Én már nem akarok tanulni!  
—  Vagy mégis ?

A mai világban csak az viszi valamire, 
akinek mindig van valami új a tarsolyában. 
Nem elég, hogy valamit megtanult, van szak
mája, mindig tovább kell képeznie magát, hi
szen senki nem szeretne munkanélküli lenni.

Akik — mint én is — abban nőttek fel, 
hogy elég egy szakma, azok most nem tudnak 
versenyezni azokkal akik az utóbbi években 
érettségiztek. Főleg a nők helyzete tűnik elég 
kilátástalannak. Kevés nő vállalja a karrierje 
érdekében, hogy nem megy férjhez, nem szül 
gyereket. Aki viszont családot szeretne, az 
szinte büntetésben érezheti magát és szembe 
kell néznie a ténnyel, hogy valószínűleg nem 
veszik vissza előző munkahelyére a GYES le
teltével.

Ha bárhová jelentkezik, az első pár kérdés 
a következő:

• van családja?
• van nyelvvizsgája?
• a számítógéphez ért?
Míg mi otthon „csücsülünk”, új gépsor 

kerül a gyárba, újfajta pénztárgép van az üz
letbe, számítógép a raktárba ... stb. Arról nem 
is beszélve, hogy ez idő alatt a cégünk külföldi 
partnerrel kötött szerződést.

Én magam is végigjártam ezt az utat és 
határozottan állíthatom, hogy nem volt kelle
mes 15—20 cégnél végighallgatni: .Akkor mi
hez ért azon kívül, hogy megtanult könyvelni, 
persze nem számítógépen?” Egyre több ma
gán-, illetve állami cég keresi a külföldi part
nereket. Egymást érik a külföldi cégek árube
mutatói, kiállításai, és persze a hazai cégek is 
szeretnének más országokban is új piacokat 
meghódítani.

Mi a gyerekeinket már az oviban — ha 
lehet — beíratjuk nyelvórára, mert tudjuk, 
hogy szüksége lesz rá, ha felnő. Miért ne ad
nánk meg magunknak is az esélyt, hogy töb
bet érjünk?

Lehet, hogy a szakmánkkal és egy idegen 
nyelv tudásával új lehetőséget kapunk a bizo
nyításra, hogy igenis érünk valamit. Termé
szetesen tisztában vagyok vele, hogy van, ami

kor még kenyérre is alig jut. De aki teheti, 
próbálja meg továbbképezni magát.

Algyőn kihelyezett nyelvórákra is ragyogó 
lehetőség lenne a Faluházban. Megoldást le
hetne találni a GYES-en lévő anyukák tanu
lására is, ha felélesztenék a Kismama klubot. 
Biztosan nem okozna gondot, hogy 2-3 gye
rekre kéne még pluszban vigyázni, míg az 
anyuka tanulna. Később megbeszélhetnék, 
egyült tanulhatnának az anyukáit. A gyereke
ket is lehetne tanítgatni, így megspórolhat 
esetleg a család egy nyelvtanárt.

Ha sikerült felkelteni az érdeklődésüket, 
várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket a Né
met—Magyar Konzultációs Központban, ahol 
német, angol, olasz, francia és orosz nyelveket 
lehet tanulni. Telefonszám: 311-041.

Balázs Ágnes

Golyóálló nyelvismeretek beszerzéséhez 
a következő bizalmas forrást ajánljuk:

NÉMET & ANGOL 
francia, olasz, orosz 

nyelvkurzusok

• általános nyelvi képzés, felfrissítés,
• felkészítés nyelvvizsgára, korrepetálás,
• intenzív kurzusok, felkészítés külföldi utak

ra,
• nyelvtanulási tanácsadás, programok egyé

ni igény szerint

fS3 3 és 4 fős csoportokban, de egyénileg is

es* magyar és idegen anyanyelvű tanárok

E3" folyamatos kurzusindítás

Jtivj fel! X érj részletes tájékoztatást!

Telefon: (62J 311-041

Balázs Ágnes

MÁJUS
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Az 1995/96-os nevelési évre felvételre je 
lentkezett 207 fő gyermek, a 185 férőhelyre. 
Ebből régi óvodás 137 fő, új gyermek 70 fő. 
Óvodakötelezett (aki az 5. évét betöltötte) 69 
gyermek. 1995. december 31-ig óvodakötele
zetté válik 23 gyermek, összesen 92 gyermek. 
Ezen felül az óvodai felvételről szociális rászo
rultság alapján hoz döntést a városi önkor
mányzat által megalakított bizottság.

Szülői értekezletek:

17 órakor az óvodai csoportokban 
május 10, szerda: II. kiscsoport 

(Valika óvónéni)

május 16., kedd: Katicabogár csoport 
(Évike óvónéni)

május 22., hétfő: II. nagycsoport 
(Erika óvónéni)

május 23., kedd: I. nagycsoport 
(Marika óvónéni)

május 24., szerda: I. kiscsoport 
(Etike óvónéni)

1995. május 15-én délelőtt csoportfény
képezés lesz az óvodában, igényeket jelezzék 
a csoportvezető óvónőknél.

A Katicabogár csoport május 28-án, va
sárnap a Faluházban tartja anyáknapi mű
sorát, és a csoportból iskolába menő gyer
mekek búcsúztatását.

A nagycsoportosok évzáró műsora júni
us 2-án, pénteken 17— 19 óráig az óvodában. 
\ pontos időpontról a szülők meghívót kap-

KÖZÉRbEKÜ INFORMÁCIÓK

nak. A szülőket, nagyszülőket és minden ér
deklődőt szeretettel várunk.

1993. bán megalakult Magyarországi 
Montessori Egyesületben aktívan részt vesz az 
algyői óvoda. Óvodánk 2 csoportjában május 
hónapban vendégek tájékozódnak a Montes
sori Mária pedagógiájának szellemiségéről.

Május 11-én a hódmezővásárhelyi neve
lőtestület érdeklődik, hogy a jelen óvodai ne
velési programokba hogyan épülhet be a Mon
tessori eszközrendszer.

Május 18-án a Montessori Egyesület or
szágos vezetősége látogat óvodánkba. (Szé
kesfehérvár, Pécs, Budapest, Hajdúböször
mény.)

A fenti programokra szeretettel várjuk az 
algyői iskola vezetőségét és az alsótagozatos 
nevelőit.

Iskolai program

Május 9—10. Négypróba, ötpróba (SZE
GED SC)

Május 10. 14.30 órakor: Kémia háziver
seny a 7. osztályosoknak.

Május 8— 12. Nyílt hét a felsőtagozatban.
Május 9. 14.30 órakor: Helyesírási ver

seny.
Május 17. Egyéni atlétika verseny (SZE

GED SC)
Május 22—26. KA.T-választás.
Május 22—26. Nagycsoportos óvodások 

látogatása az iskolában.
Május 26. Osztálykirándulás.

Az Ösggeüiek Baráti Körének 
programja

Május 18-án, csütörtökön 18 órakor az 
Ősgyeviek Baráti Köre az ALGYŐ és NÉPE 
című monográfiáról beszélget a Faluházban.

Előadó: Tóth Béla író, a Somogyi Könyvtár 
nyugalmazott igazgatója.

MÁJUS
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FELHÍVÁS!
Az Algyői Faluház az idén is indít iskolás korú gyerekek részére

NYÁRI TÁBOROKAT
I. Népművészeti tábor: június 19— 30-ig 

II. Kézműves tábor: július 10— 22-ig 
Mindkét tábor két hetes, a hétvégék kivételével.

Minden nap gazdag programok és háromszori étkezés. 
Részvételi díj: 4000,— Ft/fő táboronkét.

Jelentkezés a Faluházban.

JELENTKEZÉSI LAP

Név:.................................................................

Osztály:...........................................................

Lakcím :...........................................................

Az algyői sportkör vezetősége vállal
kozási vagy szerződéses üzemeltetési 
formában kívánja működtetni a futball- 
pálya melletti TENlSZPÁL\!ÁKATf ill. a 
sportkör egyéb létesítményeit (body te
rem, büfé). Erre várjuk algyői lakosok 
jelentkezését.

''Ezúton is szeretném megköszönni 
azoknak a segítségét, 

akik munkájukkal, szereplésükkel 
részt vettek a falunapok szervezésé

ben és lebonyolításában.

Molnárné Vida Zsuzsanna

„PARTI ZÓNA”
jvíájus 26-án zártkörű rendezvénnyel 

mutatkozik be 
a „‘T t f R Í I l  Z Ó JV a "  nevű 

szabadidő hajó, a ^Tiszán, a régi 
Xompjáró helyén.

27-től áll a nyilvánosság rendelkezésére 
és mindenkit szeretettel vár, aki igényes 

és kellemes kikapcsolódásra vágyik.

Algyői H írm ondó • A  helyi önkormányzat lapja • Megjelenik havonta 

Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vlda Zsuzsanna 

Szerkesztő bizottság: Bakos András, Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 

Varga Levente, Karsal Lászlóné. Kis Mlhályné. Zomborl Móni, Vígh Gabriella 

Levélcím : 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a DÉM ÁSZ Rt. Nyomdájában, 500 példányban.


