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2 Algyői Hírmondó

Mi Van az Megfut mögött)
A minap beszaladtam az Önkormányzati 

Hivatal helyi kirendeltségére és magam is m eg
lepődtem a folyosó elején utamat álló üveg és 
vas építményen. Később több algyőitől is hal
lottam, hogy furcsálják ennek az üvegfalnak a 
megépítését, ezért kerestem meg mindjárt a 
legilletékesebbet, az Algyői Kirendeltség vezető
jét, Sebők Péternét:

Algyői Hírmondó: Miért volt szükség az üveg
falra?

Sebők Péterné: Lehet, hogy sokan valam i
féle titkot látnak emögött, pedig teljesen prózai 
okai vannak. Nem olyan rég egy részeg randa
lírozott a kirendeltségen és az ehhez hasonló 
eseteknek szeretnénk elejét venni. A  másik je 
lentős ok az, hogy eddig a folyosót nem lehetett 
fűteni, így az irodák sokkal hamarább kihűl
tek, és ezután az ügyfeleknek a téli időszakban 
nem a hideg folyosón kell várakozni pl. egy 
hagyatéki leltár felvételekor. Ezzel a megoldás
sal pedig Jelentősen csökkennek majd a téli 
energiaszámláink, mert csak az irodák előtti 
folyosót kell fűteni.

A. H.: Voltak olyan vélemények is, misze
rint „ez a fa l mélyíti a szakadékot a kirendelt
ség és az algyői polgárok közt”. Igaz ez?

S. P.-né: Röviden a válaszom: nem, nem 
fedi a valóságot. Különben szeretnék találkozni 
azzal az illetővel, aki ilyeneket állít. Eddig is 
igyekeztünk az emberek ügyes-bajos dolgát e l
látni és ez a jövőben is így lesz.

A. H.: De az ügyfélfogadás is megrövidült.
S. P.-né: Ennek is igen prózai oka van. Az 

Algyői Kirendeltség betölti az első fokú építési 
hatóság szerepét is és mint ilyen, köteles va 
gyok helyszíni szemléket tartani az elbírálandó 
ügyek miatt. Igazgatási feladataink közül egyre 
több az olyan jellegű, melyekhez környezetta
nulmányt kell készíteni (pl.: a segélyezéseknél) 
az adott ingatlanon. Eddig ezeket a helyszíni 
szemléket viszonylag rendszertelenül tartottuk, 
így sokszor fordult elő, hogy az ügyfél akkor 
jö tt amikor nem volt előadó a kirendeltségen. 
Jogosan volt bosszús, mert újra vissza kellett 
jönnie. Most, hogy kijelölt napokon van ügyfél- 
fogadás, mindez elkerülhető, mert ügyfélfoga
dási időben biztos itt talál m inket mindenki.

A. H.: Köszönöm a tájékoztatást.
Varga Levente

Kábel-W
Ha valami történik az algyői kábeltévével arról 

itt a faluházban szinte azonnal értesülünk, ugyan
is azonnal felháborodott hangú telefonok sokasá
ga áraszt el minket. Most legutóbb az április köze
pe táján megkezdett sorozatos kikapcsolások bor
zolták a lakosok idegeit. Legtöbben nem vitatták 
az UNIKOMM Bt. azon jogát, miszerint kikapcsol
hatja a rendszerből azon tagokat, akik nem fizet
nek (bár az egyik telefonáló úr szerint a kezdetek
nél a tagok tulajdonrészt vásároltak, így nem Jogos 
a kikapcsolás), de annak módja miatt tiltakoztak.

A  leggyakrabban elhangzott kérdések:
1. Joga volt-e úgy kikapcsolni a műsort az 

UNIKOMM Bt.-nek, hogy nem tartózkodott otthon 
senki? (Volt, hogy a tulajdonos a garázsban dolgo
zott és volt akit a szomszédokon keresztül kapcsol
tak le.)

2. Joga volt-e a szakembereknek úgy bemenni 
a lakásba, hogy nem volt otthon felnőtt, csak 
kiskorú gyermek?

3. Miért van az, hogy ha valami változtatás 
történik a kábeltévé rendszeren, Csúri Sándor na
pokra elutazik és nem lehet elérni?

4. Ha az UNIKOMM Bt. átvette a kábeltévé-há
lózat üzemeltetését az Algyő Fejlődéséért Alapít
ványtól, akkor Csúri Sándor milyen alapon intézi 
az ügyeket továbbra is?

5. K.-né Erika postai dolgozó szerint minden 
közüzemi vállalat nemfizetés estén ajánlott levél
ben szólítja fel az ügyfelet, amiben határidőt ad 
meg a tartozás kiegyenlítésére. Ebben az esetben 
ez miért nem történt meg?

6. Az új médiatörvény szerint a kábeltévés 
hálózatoknak a közszolgálati csatornákat (a ma
gyar 1-est és 2-est, valamint a Duna tévét) sugá
rozni kell. Az UNIKOMM-nak volt-e joga ezeket a 
csatornákat is lekapcsolnia?

Az elhangzott kérdéseket a leginkább érintett
nek, Csúri Sándornak is felteszem, és egyben le
hetőséget biztosítunk az Algyői Hírmondóban

mindjárt a válasz
adásra is. Terve
ink szerint a ked
ves olvasó ezen so
rok olvasása után 
m indjárt a vá la 
szokat is olvashat
ja, ha nem, akkor 
n in csen ek  vá la 
szok.

Varga Levente

MÁJUS



Az Algyői kábeltelerizióOat kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást adta az UNIKOMM Bt

Tisztelt Lakótárs! Az elmúlt évben Önt is tájé
koztattuk arról, hogy a Bartók B. utcában 1990- 
ben megépült kábeltelevíziós hálózat tervek és 
engedélyek nélkül a legolcsóbb kábelekkel és 
szabványtalan leágazó, elosztó és lakásaljzat sze
relvényekkel épült.

A Hírközlési Felügyelet —  mint hatóság —  
a Bartók B. utcai hálózat rendbetételére és enge
délyeztetésére 1996. május 31-ig adott haladé
kot! Nem teljesítés esetén lekapcsol.

Tervek szerint az új hálózat új nyomvonalon 
(oszlopsoron?) fog futni, onnan ellátva jellel a 
lakásokat. A  fenti munkálatok elvégzéséhez szük
séges anyagi fedezet egy része a szolgáltatásért 
többségében fizetőktől már befolyt.

A további fedezetet az elmaradt üzemviteli 
díjak szedése kell hogy adja, amely az 1995. áprilisi 
lakossági többségi döntés értelmében: „minden 
szolgáltatást igénybe vevő részéről kötelező a 
megállapított díj fizetése.”

A kiépítésre kerülő új hálózatról szolgálta
tást csak a használatra jogosultak igényelhet
nek! Jogosult: a visszamenőlegesen is (1995. 04. 
01-ig) rendezett üzemeltetési díjat fizető és az 
igazolt belépési díjat fizetett.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az elmaradt 
üzemeltetési díjhátralék időarányos részletfize
tésekkel is rendezhető. Az Önt felkereső munka
társunknál kéijük ezeket rövid úton rendezni. 
Kérjük megértését.

Tájékoztatjuk, hogy 1996. február 1-től az 
algyői kábeltelevíziós hálózat üzemeltetését szer
ződéssel az UNIKOMM Kereskedelmi és Szolgál
tató Bt. látja el.

A szolgáltató a lakossággal történő korrekt 
együttműködés érdekében ez évtől Önnek is a 
következő díjkedvezményt ajánlja fel: 6 hónapi 
előfizetés esetén 1 hónap díjkedvezményt biztosít.

Az esedékes üzemviteli díjat folyó hó végéig 
kell befizetni a fogyasztónak!

Az üzemviteli díjat átutalással fizetőket kér
jük, hogy átutalásaikat ezentúl a Magyar Hitel
ban kná l keze lt 10200201 -28672144 - 
00000000 sz. számlára utalják.

A szolgáltatás átvételéért nem fizetett 
üzemviteli díj esetében a fogyasztó lekapcsolás- 
ra kerül a hálózatról!

A szolgáltatással kapcsolatos hibabejelenté
seket a 367-251-es üzenetrögzítős telefonra 
kérjük megtenni.

Köszönettel:
Csúri Sándor

Egy kellemes délután 
margójára

Április  27-én  délu tán az A lgyői Fa luház
ban egy nagyszerű program on vettem  részt. 
A  program  családi vetélkedő volt, m elyen a
3-tól a 60 évesig küzdöttek a csapatok. A  
k ü zd e lem  in k á b b  já té k ra , tr é fá ra  épü lt, 
m intsem  öldöklő harcra. De azért gyorsnak 
és ügyesnek is kellett lenni, am i m ellett nem 
ártott, ha az A lgyő  m on ográ fiá t is ta n u l
m ányozták a családok. A z első csa ládveté lke
dő ta v a ly  v o lt ,  s z in té n  a F a lu n a p o k o n . 
Annyira  m egtetszett, hogy az idén újra kérte 
a Faluház, hogy a Bartók Béla M űvelődési 
Központ á llítson  össze hasonló  program ot. 
Tavaly 4 csapat je len tkezett, az idén már 6 
család. Nagyon sajnáltam  azt a családot, aki 
későn érkezett és már csak a közönség kö
zött fog la lhatott helyett.

Végre elkezdődött a játék !

Hamar kiderült, aki nem  algyői, annak 
nagyon nehéz a dolga, m ert könyvből nem 
lehet A lgyő történetét m egism erni. Ahhoz itt 
kell éln i a faluban.

A  feleségek jó l ism erik férjeiket, viszon t 
fordítva nem teljesen igaz. T isztelt férfiak: 
figyeljünk jobban  feleségeinkre! Ez a figyelem  
a házasságnak csak használ!

A  n in tendó , az au tóversen yzés  a lé g 
gömbfoci, a gom bászkodás m ind-m ind érde
kes játék, m elyre jó  visszagondoln i. Sok szép 
ajándékkal térhettek haza a résztvevők, kü 
lönösen a Kiss család, aki a M ountain b ike 
kerékpárt (fődíjat) ki is próbálta a színpadon. 
A verseny nagyon szoros volt, m ert 2 ponton 
múlott az e lsőség kérdése.

A  Faluház vezetői a jó l sikerült ren dez
vényen felbuzdu lva őszre a városrészek k ö 
zötti vetélkedő m egrendezésére buzdítottak. 
Kedves A lgyőiek! Itt az újabb m egm érettetési 
lehetőség. Készüljenek!

Hajdú Géza

MÁJUS
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Gazdaköri hírek
A  legutóbbi gyűlésünkön az állatok takar

mányozásáról tartott előadást egy amerikai ta
karm ányozási cég, a „Purina-Hage” megyei 
képviselője. Előadásában hangsúlyt kapott a 
modern keveréktakarmányok előnye, a szüle
téstől a vágásig, sőt itt elhangzott, hogy a szü
letést megelőzően is, az anyaállat megfelelő táp
lálása befolyásolja a szaporulat nagyságát és 
darabszámát. Ezek a takarmányok túlnyomó 
többségben koncentrátumok, amely azt jelenti, 
hogy csak kb. 15— 20%-os arányba kell beleke
vernünk a búza-, árpa-, kukorica-őrleménybe. 
Ezt a koncentrátumot próbaképpen a piactéri 
tápboltba lehet kapni, csibének, malacnak, sü l
dőnek és hízónak való koncentrátum és nyúltáp 
kapható.

A gazdakör vezetősége az idén is megrende
zi az algyői lovasnapot. Immáron ez lesz a har
madik nagyszabású lovasnap, amely június 29- 
én, szombaton kerül megrendezésre. Ahogyan 
máskor, most is kérjük azokat, akik segítené
nek úgy anyagilag, mint fizikailag, azok je len t
kezzenek a szervezőknél: Juhász István, Juhász 
Sándor, Kovács Sándor, Vidács László, Herczeg 
József, Martók Pál. Előre is köszönjük segítsé
güket.

Mint az elmúlt két évben, most is lesz fogat
hajtó és ugratóversenyek két-két számban, és 
talán ami legközelebb áll sokunkhoz, az a fuva
rosverseny, egy kis humorral megspékelve. Az 
idén egy galopp-versenyt (gyorsasági) is szeret
nénk rendezni, hogy eldöntsük, a faluban kinek 
van a leggyorsabb lova. Azt hiszem ez sem lesz 
akármilyen látványosság. Természetesen a leg
fontosabb sem fog hiányozni, a hideg sör, üdítő, 
és bográcsos ételek.

Szeretnénk egy szép napot szerezni az A l
győieknek és reméljük az időjárás is kegyes lesz 
hozzánk, de ez ügyben a plébános úrhoz fordu
lunk majd. Aki szeretne indulni a versenyszá
mokon, azok a szervezőknél kérem je lentkezze
nek. A  részletes programot a legközelebbi szám 
ban fogjuk közölni.

A gazdakör vezetősége úgy döntött, hogy a 
mezőgazdasági munkák sokasága és a lovasnap 
szervezése miatt egy hónapot kihagyunk a gyű
léssel. A  legközelebbi összejövetelünk jún ius  
12-én 19 órakor lesz a Faluházban.

Sok szeretettel várunk minden tagot és 
minden érdeklődőt.

Juhász István

Könyvtári hírek
Pályázatot írtunk ki Mit jelent nekem a könyv

tár? címmel, melyre 8 felsőtagozatos és 10 alsóta
gozatos gyerek adta be írását.

Elbírálásukban a Somogyi Könyvtár Fiókhá
lózati Osztályának dolgozói segítettek. Különösen 
az alsósok pályázatainál helyezési sorrend kialakí
tása volt nehéz, mert több kiemelkedően jó pályá
zat érkezett.

Díjazottak:
FELSŐ TAGOZAT: I. Boldizsár Tamás 8/a;

II. Szelezsán Mariann 5/a; III. Malustyik Gábor
5/a.

ALSÓ TAGOZAT: I. Gercsó Gábor 4/b; II. 
Szalai Emese 4/a; III. Süli Zakar Éva 4/a osz
tályos tanulók. Gratulálunk nekik.

Algyői Hírmondó
 ------- — ------------ -----------    --------  S ' r  - ——  .......  —  ...........

Elindulta hajó
Persze csak képletesen szólva, hiszen ott áll a 

régi helyén a révjáróban. Teljes díszben, gyönyörű 
természetes környezetben pompázik, zászlók és 
virágok vonják körül az árbócköteleket és a korlá
tokat. Május elsején volt a nagy nap. A Tisza 
partján már délelőtt bazárosok, sörösök, kólások 
és pecsenyesütők tüsténkedtek és kínálták porté
káikat a kíváncsiskodóknak. A gyerekek önfeled
ten rúgták a homokot, no persze csak amíg lehe
tett, mert az időjárás mint minden május elsején 
most is közbeszólt. Hatalmas vihar kényszerített 
mindenkit a fedélzetre, ahol menedéket találtak. A 
hangulatos zene, amit a P+P Rock and Roll zenekar 
szolgáltatott és a pörkölt illata azonban hamaro
san feledtette mindenkivel a rossz időt. Sok ember 
várta meg a tűzijátékot is, ami este 11-kor kezdő
dött. Ez volt az est szó szerinti fénypontja. Az „i”-re 
a pontot mégis a Discó tette föl. 10 órától a fiata
loké lett a porond. Csodálatos fénycsóva pásztázta 
az erdőt, csalogatott mindenkit a Discóba. A „Gyevi 
Kócsag" olyan lett, mint egy zsongó méhkaptár. 
Tömve nyüzsgő, kalimpáló, ugráló emberekkel. 
Csak az volt az ünneprontó az egészben, hogy 
másnap iskola és munka várt mindenkire, de 
nincs oka az aggodalomra a fiataloknak, mert 
minden pénteken és szombaton Discó várja őket 
este 10 órától hajnalig a fedélzeten.

A többi napokon hétfő kivételével reggel 9-től 
este 10-ig várja a Tisza és a táj szerelmeseit a hajó. 
A szolgáltatások állandóan igénybe vehetők és te
lefonon megtudhatók a 06-60-381-083-as szá
mon.
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Az Algyői Faluház rajzpályázatot 
hirdetett a honfoglalás témakörben 
az Algyői Falunapok alkalmából

A rajzpályázat díjazottjai: 

Általános iskola felső tagozat
I. helyezett: Kaproncai Melinda 6/a

II. helyezett: Kecskeméti Tamás 7/a
III. helyezett: Radics Réka 5/b

Általános iskola alsó tagozat
I. helyezett: Baár Viktória 3/b

II. helyezett: Fodor Tibor 4/b 
III. helyezett: Balogh Imre 3/b
Az óvodás korú pályázók mind díjazásban 

részesültek, de külön rangsort nem állapított meg 
a zsűri.

Eredményhirdetés
Az 1996. április 27-iki algyői halászlé főző 

versenyen résztvevők:
1. Szénási György
2. Belovai János
3. Révész Jenőné
4. Bakos József
5. Tóth János né
6. Dénes István
7. Vidmár Ferenc
8. Kánvárt János
A három tagú szakmai zsűri és a 28 tagú 

társadalmi zsűri egymástól függetlenül, de ugyan
azt az eredményt hirdette ki:

I. helyezett: Belovai János
II. helyezett: Tóth Jánosné

III. helyezett: Révész Jenőné

Vetélkedő
Az Algyői Falunapokon belül került megren

dezésre a Családvetélkedő. Sok különböző kérdés 
és feladvány hangzott el rajta. Most a Hírmondó 
olvasóit hívjuk ezekből egy játékra. A  vetélkedőn 
elhangzott kérdésekből állítottunk össze egy cso
korra valót. Aki tudja a megoldásokat juttassa el 
hozzánk, mert a legtöbb jó választ beküldő értékes 
könyvjutalmat nyer. A  válaszok elbírálása ugyan
úgy történik, mint a vetélkedő során,

A kérdések:
1®= Az Ópusztaszeri Emlékparkban néhány éve 

épült egy furcsa formájú (organikus építészetű) 
templom. Ki tervezte ezt az épületet?

ts* Az emlékpart bejárata a Szegedi Kapu. Kinek a 
réz domborműve díszíti a kapubejáratot?

Minek a romjai láthatók az Árpád Emlékmű 
mellett az emlékparkban?

Az ópusztaszeri skanzent 1979-től építik. Eddig 
5 tájház, 3 közösségi épület, 4 kisipari műhely 
és 1 szélmalom épült. Nevezzen meg minél több 
félét, és hogy Csongrád megye mely településé
ről származik?

Algyő első írásos emléke milyen dátumhoz kö
tődik?

i®5 1944. október 8-án robbantották föl az algyői 
vasúti hidat, mely 1946 nyílt meg újra. Az új 
közúti hidat mikor adták át a forgalomnak?

ts= Az algyői szénhidrogén telepen milyen anyago
kat és termékeket állítanak elő és dolgoznak 
fel?

E3= Mikor tört felszínre először Algyőn a kőolaj?
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Áprilisban történt az iskolában
Április a tanulmányi Versenyek hónapja Vólt
A Városi versenyken eredményesen szerepel

tek:
Versmondó verseny: Dicsérő oklevélben ré

szesültek: Molnár Csilla 6/a; tanára: Fleiszné 
Tóth Katalin. Heczeg Nóra 7/a; tanára: Leizinger 
Enikő.

Kazinczy verseny: Papp Csilla 8/a IV. he
lyezést ért el; tanára: Varga Ágnes Ildikó. Dicsérő 
oklevélben részesült: Csikós Nikoletta 6 / a; témá
ra: Fleiszné Tóth Katalin.

Szép beszéd prózamondó verseny: Dicsérő 
oklevélben részesültek: Agócs János 5/a; tanára: 
Berek Ágota. Csaba Péter 5/b; tanára: Vargáné 
Selymes Erzsébet. Mihály Helga 7/a, Kiss Kató 
7/a; tanáruk: Leizinger Enikő.

Városi népdaléneklési verseny elődöntőjén 
dicsérő oklevélben részesült: Tóth Anikó 5/a. A 
döntőbe bejutott: Sebők Tünde 7/b; tanáruk: 
Zomboriné Gergely Klára.

Az Éneklő Ifjúság hangversenyen eredmé
nyesen szerepelt az iskola énekkara-, vezetője: 
Zomboriné Gergely Klára.

A Zrínyi Ilona országos matematikai verse
nyen való szerepléséért három tanítványunkat 
említem: Szabó Tamás 4. o.; ésRadics Réka 5/b; 
tanáruk: Hegyi Gabriella. Molnár Csilla 6/a; ta
nára: Malustyik Mihályné.

Helyesírási versenyen is hárm an vettek 
részt: Radics Réka 5/b; tanára: Vargáné Selymes 
Erzsébet. Kerekes Tímea 6/a; tanára: Fleiszné 
Tóth Katalin. Makán Erzsébet 8/a; tanára: Varga 
Ágnes Ildikó.

PÁLYÁZATOK, AKCIÓK:
Az Életrevaló Plusz Program I. fordulóján 

eredményesen szerepelt az 5/b osztály, Hegyi 
Gabriella osztályfőnök vezetésével. Most dolgoz
nak a II. forduló feladatain.

Az Űrgammák országos pályázaton is részt 
vesznek felsős tanulóink.

A papírgyűjtési akció is ebben a hónapban 
fejeződött be. A legtöbbet gyűjtő osztályok: alsóta
gozatban: I.: 4/b; II.: 2/a; III.: 3/b. Felsőtagozat
ban: 6/a; 6/b.

45 tanulónknak nyújtott feledhetetlen  
élményt a budapesti kirándulás programja: A 
Tóm Sawer kalandjai c. szímházi előadás, a 
Nemzeti Múzeum két kiállítása: a Koronázási 
ékszerek és a Honfoglalás 1100. évfordulójára 
rendezett kiállítás, végül séta az Országházban. 
Köszönet érte a szervezőnek, Heizlerné Kismán- 
dor Tímeának.

Az aranytoll pályázat díjait is kiosztottuk az 
áprilisi iskolagyűlésen. Helyezettek: I. Molnár 
Csilla 6/a. II. Makán Erzsébet 8/a. III. Pál 
Marianna 6/a; Kerekes Tímea 6/a.

Autóbuszos kirándulást szervezett tantestüle
tünk számára a Kiskunsági Nemzeti Parkba és 
Kecskemétre az iskola vezetősége. A  Nemzeti Park 
igazgatóságán meghallgattuk Gilly Zsolt oktatási 
felügyelő diavetítéssel egybekötött előadását a táj 
élővilágáról. Majd a park fülöpházi területén pár 
km-es túrát tettünk. Hazaindulás előtt Kecskemé
ten kötetlen sétán ismerkedtünk a belváros látvá
nyosságaival.

A kirándulásra meghívta az iskola vezetősége 
a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék tagjait 
is. Közülük néhányan elfogadták a meghívást és 
velünk tartottak, akárcsak a Zöld Béka környezet
védelmi verseny 4. osztályos helyezettel és a 8. 
osztályosok közül néhány kiemelkedően aktív ta
nuló.

Az Algyői Falunapok vasárnap délelőtti prog
ramjában Boldizsár Tamás 8/a osztályos tanuló 
mutatta be virtúóz néptáncszólóját. A 3. osztályo
sok a Tücsök és a hangya című verses, táncos 
összeállítását Ördögné Pungor Erzsébet és Torma 
Tiborné tanította be.

Az 5. osztály Indián tánc — zenés gimnasztika 
bemutatóját végig taps kísérte. Betanította: osz
tályfőnökük Hegyi Gabriella.

A Piripócsi legények című vidám előadásával 
a 6/a osztály remekelt. Betanította: Malustyik M i
hályné osztályfőnök.

A műsort a 7/a osztály vastapssal jutalmazott 
táncszáma zárta, Captain Jack címmel. Betanítot
ta Leizinger Enikő osztályfőnök.

Májusi programok
18-án: Múzeumi Világnap
19-én: Madarak, Fák Napja
27-én: Pünkösd — Tanítási szünet

Alsós tanulóink a Föld Napján a „Zöld Béka” 
városi környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt 
és az első három legjobb iskola között végeztek. A 
csapat tagjai voltak: Bakos Edit 4/a; Boldizsár 
Tamás 4 /a; RénesLoránd  4 /a; Fodor Tibor 4/b; 
Podonyi Róbert 4/b. Felkészítő tanáraik: Iván 
Zsuzsanna, Flórián Tiborné, Torma Tiborné és 
Szebeni Lászlóné.

Gratulálunk nekik!
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Városi Vers- és prózamondó Verseny az Algyői Általá
nos Iskolában

Iskolánk 2. alkalommal rendezte meg a városi 
vers- és prózamondó versenyt, melyen 23 általános 
iskolából vettek részt a tanulók. Az alsótagozatos 
tanulók 3 kategóriában indultak, az alábbi ered
mények születtek:

Verset írok, verset mondok kategória
I. helyezés: Juhász Gy. T. Főlsk. 1. sz. Gyakor

ló: Fodor Kinga 3/a
II. helyezés: Tarján III. Sz. Ált. Isk.: Mihály 

Dénes 4/a
III. helyezés: Bálint Sándor Ált. Isk.: Mihály 

Marcell 3. o.
Mesét írok, mesét mondok kategória
I. helyezés: Juhász Gy. T. Főisk. 1. sz. Gyakor

ló: Kuti Márton 2/a
II. helyezés: Hunyadi János Ált. Isk.: Berta 

Nóra 3. o.
III. helyezés: Fekete István Ált. Isk.: Papp 

Dániel 3.o.
Szabadon választott mese, próza kategória
I. helyezés: Kossuth Lajos Ált. Isk.: Németh 

Csaba 4. o.
II. helyezés: Szeged-Algyő Ált. Isk.: Szilágyi 

Perjési Réka 3fa
III. helyezés: Makkosházi Ált. Isk.: Tóth Esz

ter 2/a.
Kategóriánként az I. helyezést elért tanulók 

továbbjutottak a megyei versenyre.
Iskolánkat a verset írok, verset mondok ka

tegóriában Zombori Antal 4/a osztályos tanuló 
képviselte. Szerepléséért dicséret illeti.

A VERSEN]/MINDEN RÉSZTVEVŐJÉNEK 
GRATULÁLUNK!

A városi vers- és prózamondó versenyt márci
us 21— 22-én rendeztük meg, mely támogatóink 
segítségével jöhetett létre. Nekik ezúton szeret
nénk köszönetét mondani.

Szponzoraink voltak: NETTI ABC Algyő; Nap
fény ABC Algyő; 401. és 402. sz. Élelmiszerbolt 
Algyő; Korom Ferencné virágos; Gonda Jánosné 
szülő; LOMBARD Könyvház Kft.; Csepeli PIÉRT; 
Coca Cola; Korona Kft.; FLORATOM Kft.; Papagáj 
Markét. .

Végül, de nem utolsó sorban azoknak a szü
lőknek szeretnénk köszönetét mondani, akik a két 
nap alatt végig segítségünkre voltak a rendezvény 
lebonyolításában, Ők egyben a verseny támogatói 
is voltak.

Szebeni Lászlóné
igazgatóhelyettes

Algyői SK Kézilabda szakosztály mérkőzések időpontja 
1996. május—június

Május 11.14 órakor
Algyő—Makó KC II Algyő megye 

Május 14.17 órakor
Algyő—Deszk Algyő város 

Május 18. 14 órakor
Algyő—JATE Algyő megye 

Május 22. 17.30 órakor
Algyő— Ság vári Öregfiúk Algyő város 

Május 25. 14 órakor
Algyő—Gábor DSK Algyő megye 

Május 28. 18 órakor
Algyő—Sándor/alva II  Algyő város 

Május 31. 16.45 órakor
Algyő—MÓL Rt. Szeged, Ady tér város 

Június 4. 18 órakor
Algyő—Észak Büfé Röszke város 

Június 8. 14 órakor
Algyő—Röszke Algyő megye 
Algyő—Röszke II Algyő város

Óvodai infromáció
Az „ovi-focit” nem lehet elég korán kezdeni. 

Egyre több óvoda vesz részt a sportrendezvénye
ken. Május 1-jén a BM, Mars tér, Hajnóczi u., 
algyői óvodások mérkőzhettek egymással a SZEAC 
sportmajálison. Az óvodások kispályás labdarúgá
sa 3 fordulóban történt. BM—Algyő 3:0; Mars 
tér—Hajnóczi u. 1:1. A döntő mérkőzést Játszották: 
Mars tér—Algyő 3:1.

Az óvodás gyermekeink győztes csapatként 
vehették át a focilabdát, a pólókat és a törülközőt. 
A sportegyesület minden játékost vendégül látott. 
A gyerekek nagyon jól érezték magukat: felnőtt 
komolysággal küzdöttek. A lelkes szurkolók han
got adtak annak a véleménynek, hogy „Jó lenne, 
ha ez a kis csapat együtt maradna és az iskolában 
is folytathatná a focit.”

Május utolsó hetében gyermeknapot tartunk 
az óvodában, közös játékkal, mókázással.

A nagycsoportosok évzáró ünnepélye 1996. 
június 1-jén, szombaton az óvodában 9 órától: 
Katicabogár csoport; 11 órától: Törpike csoport.

A nagycsoportosok búcsú estje 1996. június 
7-én, pénteken az óvoda udvarán —  tábortűz, 
szülőkkel együtt szervezett játék, zene, tánc.

Napközis térítési díj befizetése 1996. június
4-én, kedden 7— 17 óráig.

MÁJUS
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Szilágyi Perjés Réka
A beszélgetés apropóját az adta, 

hogy Réka szép sikert ért el a városi 
vers- és prózam ondó-versenyen. A  tö 
rékeny termetű, okos k islánnyal é l
m ény volt a beszélgetés. Szívesen m e
sélt testvéreiről, szü leiről iskolai é l
ményeiről, így tudhattam  meg: az E r
délyből áttelepült család nem  bánta 
meg, hogy A lgyőre hozta a véletlen, 
szeretnek itt élni. Rékának két kisebb 
testvére van, akikkel szívesen tanul 
együtt verseket. Sokat segít anyuká
nak a ház körüli m unkában, már egy
szerű ételeket el is tud készíteni. Kedvence a m ilánói m akaróni. Szeret iskolába já rn i és 
tanulni, különösen a biológiát. Szabadidejében az olvasás m ellett szívesen ápolja kis állatait, 
vagy sétál, kerékpározik  együtt a családdal.

Legutóbbi h írem  a családról: a falunapi vetélkedőn  3. helyezést értek el.
Gratulálunk!

Fatimaprót röviden
Harm adik ízben rendeztük m eg az A lgyői Falunapokat, melynek az idén is a várakozá

soknak m egfelelően sok érdeklődője volt.
A hozzánk érkezett vissza jelzésekből próbáltam  összeállítan i az igazán sikerként elköny

velhető m űsorok sorát.
Időrendbe szedve: A  kézim unka kiállítás, m ely zöm ében Gondosné Ilonka néni és Ko- 

vácsné Zsuzsi m am a m unkáiból állt össze, arra figyelm eztetnek bennünket, hogy a jövőben  
próbálkozhatunk hasonló kiállítás összeállításával.

Pénteken zsú fo lt busszal indultunk el Ó pusztaszerre a Feszty-körkép m egtekintésére. A 
kirándulás m indenkinek csodálatos élm ényt je len tett, ugyanígy a közéleti klub előadása. 
Legtöbbet a kézilabda kupam érkőzés esem ényeiről beszéltek, melynek győztese az „olajos 
csapat” volt. A  halászlé főző verseny, ha nehezen is indult, de végül 7 bográcsban  elkészültek 
a finom abbnál finom abb hallék. A  szakm ai- és a közönségzsüri egybehangzó vélem énye 
szerint Belovai János halász vitte el a 10000 Ft-os fődíjat. A  csa ládvetélkedőn 7 csapat 
versengett a D IASZ Kft. által fela ján lott m ountain  b ike kerékpárért. Végül K iss Zoltán és 
családja nyerte el. A  Szegedi Paprika ajándékcsom agját Tóth Béláné és csapata, a Szeged 
Turiszt ajándékát ped ig Szénási Perjés Imre és családja.

A vasárnap i nagy szám ú közönség az óvodások és iskolások sikeres bem utatójára gyűlt 
össze, nagy tapsot kaptak a karatésok, a fitness hölgyek és a néptáncosok is. Felkészü lé
sükért m indnyájuknak a közönség köszönetét tolm ácsolom . A  falunapok szervezői nevében 
köszönetét m ondok m indazoknak akik segítették  a rendezvények lebonyolítását m unkájuk
kal és anyagaikkal: Petrolszervíz, D IASZ Kft., ÁFÉSZ, Dél-Trade Ipari Szolgáltató Kft., 
Piroska virágbolt.

Molnárné Zsuzsa



A  győztes család

'F S X C I L X Z F P O X

X rí í F L X rE>rE W

Ópusztaszerre indulunk

MÁJUS
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Háziorvosok május havi 
rendelési ideje

Május 1— 3-ig
13 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa

dr. Zaránd Rózsa
Május 6— 10-ig

8— 1230 óráig:
Május 13— 17-ig

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
Május 20— 24-ig

8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya
dr. Zaránd Rózsa13— 1730 óráig:

Május 27— 31-ig
8— 1230 óráig:

13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya
dr. Zaránd Rózsa

M á jus 1— 10-ig dr. Ő s i Ibo lyá t  

dr. Zaránd Rózsa helyettesíti.

a  N 0 s . a y L . e x

k ö v e t k e z ő  ö s s z e jö v e t e lé t  

1 9 9 6 .  m á ju s  1 7 -érv, 

p é n t e k e n  

1 8  ó r a k o r  t a r t ja ,

S z ó  l e s z  d iv a tb ó l ,  

ö l t ö z k ö d é s k á r t y á z ó

Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése. 
Megrendelhető: Boldizsár József, Algyő, Bartók 
Béla u. 28. Tel.: (06-62) 345-461, (06-30) 530-395

+
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 

tájékoztatja Önt
dR. TótN M áría

belgyógyász szakorvos, háziorvos 
1 996. MÁjus Ihaví rencJeIése

+

02— 03-ig 
06— 10-ig 
13— 17-ig 
20— 24-ig 
28— 31-ig

08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig

+ +
Az FKGP algyői alapszervezete értesíti 

tagságát, hogy soron következő taggyűlését 
1996. június 21-én 19 órai kezdettel tartja
a Faluházban. Érdeklődőket és szimpatizán
sokat is szeretettel várunk. Mindenki megje
lenésére feltétlenül számítunk.

(Az algyői alapszervezet vezetősége)

*f* “  “  ^  ^  ^  * 
Jfá. A __Jfe A  Jfe__

Ida Virágüzlet 
májusi ajánlata

Virág faültetéshez műanyag 
virágtartók, virágföldek, 

tápok, futó muskátlik, 
petúniák, szalviák 
és szegélynövények 
nagy választékban 

kaphatók.

NyiTVA TARTÁS:

IhétFő tő I pÉNTEkiq: 8 — 1 6  ÓRÁiq 

SZOMbATON: 8 ---- 12  ÓRÁiq

VÁsÁR^Elyi u. 21.
Te Ie Foin : 567-297

MÁJUS



ARANYKÖPÉSEK 
diákok dolgozataiból

A  közút előnye, hogy háztól házig szállíthatják 
rajta az árut, míg a vasút bizonyos fokig a sínekhez 
van kötve.

A  költő mldnjárt az első sorral kezdi a verset.

Ady elment Párizsba, de visszajött.

Lőránffy Zsuzsanna bús özvegységében szá
mos tfjakkal gyarapította a sárospataki főiskolát.

Rákóczit németnek nevelték, és német nővel 
házasodott meg, de ez csak részben sikerült.

Dugovits Titusz hátsóját a várfalhoz támasz
totta, és azután felmászott rajta.

IV. Béla várromokat épített a Nyulak szigetén.

A  tej olyan táplálék, amely az emberi nem 
mellső részét fejleszti.

1848-ban megtartották a szabadságharcot, és 
Petőfit a vállukon vitték a sajtóba.

Szent István sokat szeretett dolgozni, ezért 
feleségül vette a szorgalmas Gizellát.

II. Rákóczi Ferenc Rodostóba ment nyugdíjba.

Az üstökös olyan csillag, amelynek magja van, 
és esés közben csóválja a farkát.

Mátyás király egész nap a bokorban kuksolt, 
de a szarvas nem jött. Mikor Mátyás megszerette 
Szép Ilonkát, megcsókolta, és felhívta a lakására, 
Budára.

Rozgonyi Piroska alakját Toldi szerelme dom
borította ki.

Eleink nem éltek haláluk napjáig, mert már 
rendszerint előbb meghaltak valamelyik csatában.

Az Árpád-korban a szentéletű nők és férfiak  
kolostorokban egyesültek.

Unokanővérem és én vasárnap az erdőben 
voltunk kirándulni. A legjobb kedvvel tértünk le jó  
útról.

Tóth Margitot agyonbirizgálták a kérők.

Algyői Hírmondó
.................W . . .  ....................................................................  ................. ■■ .....................—  . . . .  ■ ...---------------------  ■ ---------—  — ..............—  —

Iluska szegény árva kislány volt. Se anyja, se 
apja, és a nagynénje is csak szívességből hozta a 
világra.

V. László egy ballada, melyhez V. Lászlót fe l
dolgozták.

A  bálna az Alföldön nem tud megélni, mert 
nagy.

Zrínyi Rónának szomorú özvegyi életében az 
volt a vigasztalása, hogy két gyermeke született.

Hogy mit érzett János vitéz új, piros nadrág
jában, azt elmondani nem lehet.

A  tudósok megállapítása szerint nem biztos, 
hogy Homérosz élet, de hogy vak volt, az biztos.

Akropolis volt az a nőstényfarkas, amely Ró
meót és Júliát szoptatta.

Amikor a tehén ellés után nem akarja borját 
lenyalogatni, akkor ezt a munkát helyette mi végez
zük el.

Amikor II. Endre hazatért a Szentföldről, or
szágát és feleségét fenekestül felfordítva találta.

Szemünk közepén van egy nyílás, amely feke 
te, mert fe jünk belül üres és sötét.

Mikor Toldi Miklós a nádasba ment, megfo
gadta, hogy addig nem jön ki, amíg azt a bizonyos 
nagy dolgot el nem végezte.

A  népdalok különösen az Alföldön tenyésznek.

A nők minden munkára alkalmasak, de szer
vezetük másra is szükséges.

Petőfi az „Egy gondolat bánt engemet" c. ver
sében azt mondja, hogy ő inkább a csatában akar 
meghalni, mint a családi ágyban elhervadni.

Mikor a király megérkezett ifjú feleségével a 
várba, 25-öt lőttek, és minden nagyon szép volt.

Petőfi nagyon szerette az édesanyját. Ez kitű
nik a „Kis lak áll a nagy Duna mentén" c. verséből, 
amelyben azt írja: „Bár maradtam volna benne 
végig!"

IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlá
sáról személyesen gondoskodott.

MÁJUS
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Az Úr gyönyörködik 
a bűnösök megtérésében

De, ha a bűnös megtér, és 
nem követi el többé vétke
it, ... (folyt, a rejtvényben)

Vízszintes

1. A beküldendő I. ré
sze. 18. Mohamedán bíró, 
névelővel. 19. Nem veszíti.
20. Kapus fölött átíveli a lab
dát. 21. Időszámítás előtt.
22. Babiloni uralkodó, le
rombolta Jeruzsálemet, a 
zsidókat Kr. e. 587-ben fog
ságba hurcolta. 24. Nem la
tinul. 25. Számok előtti rövi
dítés. 26. Erbium. 27. Mimó
za becézve. 28. A bekülden
dő II. része. 31. Belépő Jele
net, induló tétel (operában).
34. Csákó része! 35. Na
gyobb kosár. 36. Félig emel!
37. Vajon küld levelet? 39.
Északi férfinév. 40. A bekül
dendő III. része. 45. Kovács 
... Bonanza énekes volt. 47.
Idő angolul. 48. Zebu egyne- 
műi. 49. Játékbolt volt ré
gen. 50. Saját kezűleg. 51. Ilyen adó is van, rövi
den. 53. A végén botoz! 54. Az egyik nemi. 55. 
Népszerű színész volt (Lajos). 56. Aromás ital. 58. 
Beszéd közben hadonászni, vitatkozni. 61. Elekt
romos töltésű részecske. 64. Mutatószó. 65. A  
beküldendő IV., befejező része. 69. JBabasírás. 
70. ÖÜet. 71. Köznép az ókori Rómában. 73. Gally. 
77. Róka egynemű betűi. 79. Svájci író (Claude). 
81. Rezsi franciául. 82. Móricz-mű. 86. Római 51. 
88. Dohog, dörmög. 91. Néma néma! 92. Ingmar 
Bergman rendezte film. 96. Mitikus történet, mese. 
98. Verdi mű. 99. ... borda, ember testrésze. 100. 
Bokor, cserje.

Függőleges
1. Fábri Zoltán filmje. 2. Önző, makacs, törtető 

ember. 3. Bibliai férfi, szőlőjét Aháb király rabolta 
el. 4. Ede becézve. 5. A kis próféták egyike (kb. Kr. 
e. 730). 6. Vége angolul. 7. Gaz. 8. Fehér sportot 
űzni. 9. ízes. 10. ...-bizi, zöldborsós rizs. 11. Tájé
kozott, gyakorlott valamiben. 12. Asztácium. 13. 
... Licht-Goethe utolsó szavai (mehr). 14. Mutató
szó. 15. Ezsdrással működött együtt Jeruzsálem 
újjáépítésében. 16. Római 550. 17. Nitrogén, jód, 
oxigén. 23. Üvölt. 24. Ajtót kitár. 29. Nem tudatos,

természetes hajlama. 30. Üti. 32.. Hányad. 33. 
Rábeszélő, unszoló. 35. Szovjet titkosügynökség 
volt. 38. Egy bizonyos hányada. 41. Őrlőmunkás 
névelővel. 42. Esőn álló. 43. Erbium, jód. 44. 
Holland autójel. 46. Japán város. 52. Gyalogló, 
sétáló. 54. Az ókori római naptárban: március, 
május, július, október 7-e. 57. Európa Kupa. 59. 
Kiejtett betű. 60. Ifjúsági sportoló röv. 61. Méltá
nyosság alapján kér. 62. Bór, hidrogén. 63. ... 
barbaro —  Jancsó Miklós filmje. 66. Igekötő. 67. 
E napon. 68. Kicsi, parányi. 72. Tele... szerencse- 
játék. 74. Japán játék. 75. Olvasztókemence. 76. 
Budapesti orvosegyetem betűi. 78. A történetírás 
múzsája a görög mitológiában. 80. Vitosa része! 
83. Vük apja. 84. Textilipari növény, fordítva. 85. 
Ketrec az elején! 87. Jellegzetes igerag. 89. Kocso
nyás, kolloid rendszer (gél). 90. Máté egynemű 
betűi. 93. Diplomáciai gk. jelzése. 94. Olasz folyó. 
95. Kadmium. 97. Közeire mutató szó.
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