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Öltözzön díszbe a falu!

Virágosabb legyen Algyő! Ez volt a célja az 
önkormányzatnak, mikor olcsó virágtövekkel, víz- 
díjkedvezménnyel ösztönözte a polgárokat arra, 
hogy tegyék szebbé saját portájuk elejét, s ezzel az 
egész községet. Az erőfeszítés eredménye nem ma
radt el: megszépült Algyő!

Olyan jó  érzés végigbicikilzni afalun! —  érzi sok 
algyői. Szemmel látható változások történtek. Szá
mos helyen virágosabb lett a porták eleje, s e házaknál 
nem csak az önkormányzati akció idején kapott virá
gok pompáznak. Utcáink és tereink is gondozottab- 
bak, mint az előző években.

Egy-egy ház, egy-egy utca, szinte egész Algyő azt 
a benyomást kelti a járókelőben: igen, itt gondos em
berek laknak, sokat adnak arra, hogy szépen nézzen 
ki a házuk, az utcájuk, a falujuk! Ám a közterület-fel
ügyelő, aki a virágosítást ösztönző vízdíjkedvezmény 
odaítélése miatt is rendszeresen járja a falut, hiányos
ságokat Jelzett: legutóbb több mint 30 tulajdonost 
szólított föl arra, hogy „söpörjön a saját portája előtt” , 
tegye rendbe legalább a háza előtti közterületet. Példát 
az önkormányzat úgy mutatott, hogy a nyáron kiszá
radt virágokat augusztus legvégén pótoltatta— többek 
között —  a községháza körül, a parkokat kitakaríttat- 
ta. Ha másért nem, hát azért, mert része ez az őszi 
nagytakarításnak, s azért is, mert közeleg október 1 ., 
Algyő önállóvá válásának ünnepe.

Burkolt utak

A  Szamóca, a Béres és a Lőrinc utca aszfalt 
burkolata elkészült. A Fazekas és a Süli András 
utcában pedig az útest zúzalék kővel való borítása. 
A  még földes utcákban a szilárd burkolat, azaz a 
kohósalak elhelyezése megkezdődhet, amint meg
születnek az engedélyek. Az idei erőfeszítéseknek 
hála és ha az időjárás engedei: az esztendő végére 
nem lesz földes utca Algyőn!

Összeülnek a képviselők

A Faluházban ülésezik szeptember 10-én
(pénteken) 9 órától Algyő Község Önkormányzati 
Képviselő-testülete. A  rendkívüli ülésen a munkát 
dr. Piri József polgármester irányítja. A községháza 
felújítása miatt a Faluházban vendégeskedő kép
viselők foglalkoznak a szennyvízcsatorna-építéssel 
és a közvilágítás fejlesztésével.

Atqyö napja: október 1.
Minden esztendőben a község visszaszerzett 

önállóságának évfordulóján, október 1 -jénrendez
zük meg Algyő napját.

Az idei rendezvény tervezett programja szerint az 
ünnepség 9 órakor szent misével veszi kezdetét, majd 
10  órától az óvodások és iskolások tornabemutatójá
ban gyönyörködhetnek az érdeklődők a templom mel
letti kézilabdapályán, fiz általános iskola helyismereti 
vetélkedője 13 órakor kezdődik. A  temetőben a hősi 
emlékművet 15 órakor, a Süli András emléktáblát 16 
órakor megkoszorúzzuk. Az önkormányzati képviselő- 
testület ünnepi ülése 17 órakor kezdődik a Faluház
ban. Ekkor adják át az arra érdemeseknek a kitünte
téseket, majd 18 órától ünnepi műsorra várják az 
algyőieket.

Algyő napján 9-től 18 óráig a Faluház parko
lójában mezőgazdasági gép- és terménykiállítást 
rendezünk, a galériában a nyugdíjasok kézimun- 
ka-kiállítását láthatjuk.

Támogatás, hallgatóknak
A  felsőfokú intézmények nappali tagozatos hall

gatóit idén is támogatja Algyő önkormányzata. Egy- 
egy diák 5 ezer forint beiskolázási támogatásban 
részesülhet. E segélyt a hallgatók személyesen vehe
tik föl, az iskolalátogatási igazolás bemutatása után, 
a polgármesteri hivatal népjóléti csoportjánál.
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A MÓL Hotels Vendége Volt 
a képviselő-testület

Első kihelyezett ülését júliusban a MÓL Hotels- 
ben tartotta az algyői önkormányzati képviselő-tes- 
tület. A meghívás elfogadását az is indokolta, hogy a 
nyár elején elkezdődött a községháza fölújítása, s az 
ottani nagyterembe a polgármesteri hivatal munka
társai az ügyfeleket fogadják, intézik a falu ügyes-ba
jos dolgait. A  dr. Piri József polgármester által vezetett 
ülésen először az étterem vezetője vázolta helyzetét 
az önkormányzat tagjainak.

A  képviselők megalkották a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás kötelező igénybevételét szabályozó 
helyi önkormányzati rendeletet. (A rendelet lénye
gét külön ismertetjük.)

Az idei költségvetést módosította a képviselő-tes
tület. A  korrekció egyik oka technikai, ugyanis ismert
té váltak azok a központi normatívák, melyekkel nem 
számolhatott az önkormányzat saját költségvetésé
nek elfogadásakor. A  módosítás másik oka az időköz
ben felmerült feladatok megoldási kényszere. így pél
dául az Algyői Sportkör támogatási igénye. De az 
óvoda vizesblokkjának felújítása sem szerepelt az 
eredeti költségvetésben, pedig e munka elvégeztetése 
nagyon indokolt; hasonlóképpen az óvoda és az isko
la alkalmazottainak minőségi bére kifizetéséhez 
szükséges pótkeret jóváhagyása.

A  lakáshozjutást támogató helyi rendeletet is 
módosították a képviselők. E helyi jogszabályt ki
egészítették az ár- és belvíz hatására megrongáló
dott lakóházak támogatási formájával.

A  helyi kábeltévés csatorna üzemeltetése válto
zott, ezért az önkormányzati testület jóváhagyta az 
új, az Algyői Kábeltévé Kft. társasági szerződését.

Mit csinál a GyeViép)
Az Algyői Településüzemelési és -fejlesztési 

Közhasznú Társaság, (a Gyeviép Kht.) 1999. 
március 8 -án 8  közhasznú dolgozóval kezdte 
meg működését. Az önkormányzattal kötött köz
hasznú szerződés alapján a Gyeviép Kht. nevéhez 
kapcsolható a belvízi szivattyúzás, az útpadkázás, 
a parkfenntartás (a fák nyesése, a bozót- és gyom
irtás, a facsemeték telepítése, a parkok takarítása, 
a 34 köztéri pad fölújítása és a virágültetés is, 
továbbá a fűnyírás). Megrendelés alapján más 
munkákat is elvégeztek. így például az edzőterem 
körüli munkák, a külterületi utak gréderezése, az 
általános iskolában a számítógép terem kialakítá
sa, a Pesti utcai játszótérfelújítása, a Takarékszö
vetkezet körüli park gondozása. Az önkormányzati 
képviselő-testület elégedett a Gyeviép Kht. eddigi 
munkájával.

Rendelet 
a kéményseprő-szolgáltatásról
Törvény mondja ki, hogy a helyi önkormány

zatoknak rendeletet kell alkotniuk a kéményseprő
ipari közszolgáltatásról mint kötelező közszolgálta
tásról. Algyőn e rendeletet júliusban fogadta el a 
képviselők testülete.

A  közszolgáltatást Algyőn a Szegedi Kémény
seprőipari Kft. végezheti. A  cégnek külön megren
delés nélkül el kell végeznie: a rendeletben ponto
san körülírt típusú kémények 4 évenként kötelező 
ellenőrzését és e tisztítás alkalmával a bontás nél
küli felülvizsgálatot; a szilárd- és olaj tüzelőberen
dezéshez csatlakozó kémények, azok kéménytol- 
dói és szikrafogói félévenkénti ellenőrzését és tisz
títását; a kémények bekötőnyílásai, koromszákjai 
füstcsatornái évenkénti ellenőrzését és tisztítását; 
az időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülők 
kéményeinek négyévenkénti ellenőrzését. A  szol
gáltató a munka megkezdése előtt 8  nappal a 
tulajdonost értesíteni köteles. Az élet- vagy tűzve
szélyes kémény és tüzelőberendezés használatá
nak azonnali megszüntetésére írásban kell fölszó
lítania a tulajdonost.

A  kémények és tartozékaik csak azok megfe
lelőségét tanúsító, a szolgáltató által kiadott szak- 
vélemény birtokában üzemeltethetők. E szakvéle
mény kiadásának határideje —  típustól függően — 
3-15-30 munkanap.

A  tulajdonos kötelességeire is kitér a rendelet, 
így például arra, hogy a szolgáltató által feltárt 
szabálytalanságot meg kell szüntetnie, a közszol
gáltatás elvégzése után annak díját ki kell fizetni. 
A  kötelező közszolgáltatás díjait tartalmazza a ren
delet. Az alapdíj: családi házra 190 Ft+áfa/év, 
társasházi lakására 90 Ft+áfa/év. A  munkadíj: a 
külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményelle
nőrzések és tisztítások után, a 16 féle kategóriából 
például a szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi 
kéményeinek ellenőrzése és tisztítása esetén 224 
Ft+áfa/db /alkalom; a külön jogszabályban meg
határozott időszakos tartózkodás céljára szolgáló 
üdülő kéménye pedig, ha például szilárd és olaj 
tüzelésű kályhához tartozik 336 Ft+áfa/db/alka
lom. A  külön megrendelésre kötelezően elvégzendő 
kéményvizsgálatoknak 6  fajtája van, ezek közül 
például az új kémények kivitelezés közbeni, elta
karás előtti ellenőrzése kéményenként 2 2 0 0  

Ft+áfa/kémény + 800 Ft kiszállási díj. A miniszté
riumi rendelet szerinti kéményseprő-ipari nyilat
kozat családi házak esetén 1200 Ft+áfa, társasházi 
lakásonként pedig 800 Ft+áfa.

Az algyői helyi jogszabály azonosítását köny- 
nyítő száma: 17/1999/VIII.9./ Örik. Rendelet.
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Algyői Hírmondó

Legyen tájház Atqyön!

A közelmúlt értékeinek a megmentésére és a 
bemutatására Algyőn tájházat kellene létrehozni — 
merült föl a gondolat az önkormányzati képviselő-tes
tület 1999. évi költségvetésének összeállításakor. A 
tájházban elsősorban például a két világháború kö
zötti időszak mindennapi használati tárgyait, gazda
sági fölszereléseit, a korra jellemző paraszti lakásbel
sőt lehetne a látogatók elé tárni.

A  képviselő-testület Júliusi ülésen határozta 
született arról, hogy az időközben önkormányzati 
tulajdonba került Kastélykert utca 42. számú épü
let felújítása után alkalmassá válik erre a célra. 
Egyes tárgyakat a Móra Ferenc Múzeum algyői 
raktárából is megkaphatnánk — a Faluház vezető
je szerint. Ilyen például egy kovácsműhely teljes 
felszerelése. A  berendezési tárgyak többségét azon
ban nekünk, algyőieknek kellene összegyűjtenünk! 
Milyen dolgokra gondolhatunk elsősorban? Olya
nokra, melyek egy korábbi korra jellemzőek, ám a 
mai ember vagy nem ismeri, vagy mint haszonta
lan tárgytól szabadulna.

A  felajánlások sorát augusztusban Gercsó Jó
zsef Bíró utcai lakos nyitotta meg, aki fogast, 
vázát, tésztaszűrőt, fa szűrőkanalat, szőlős poha
rat, 2  db öntött lábast, tökgyalut, bödönt, répare- 
szelőt, sózó teknőt, répaásöt, pörnyevonót, ládás 
morzsolót, vályogvetőt, bádogkannát adományo
zott az alakuló algyői tájháznak. Kérjük, hogy azok 
az algyőiek, akik régi bútorokat, ruhákat, s egyéb 
régebben használatos tárgyakat tudnak fölajánla
ni, mielőbb jelentkezzenek Molnárné Vida Zsuzsan
nánál, a Faluház vezetőjénél! Köszönettel foga
dunk minden felajánlást!

Herczeg József

Temetői állapotok

Az algyői temető állapotáról olvasói kérésre kide
rítette a Hírmondó: önkormányzati költségvetésből, 
elkészült a parkoló, amely 24-25 gépkocsi befogadá
sára kész. Az önkormányzat azon igyekezetét, hogy 
az algyői temetőben méltó körülmények alakuljanak 
ki, az is igazolja, hogy őszi növényültetési szezonban 
cserjéket telepíttet az ottani közterületre. Emlékhelyet 
alakítanak ki a világháborús hősök sírja körül.

A  temető elhanyagolt állapota (például a sze
mét és a gaz) miatt a nyári hónapokban joggal 
panaszkodtak az algyőiek. Az algyői temető üze
meltetésével egy esztendőre megbízott Szegedi Te
metkezési Kft. vezetőjét a helyi önkormányzat fö l
szólította, hogy tegyen eleget szerződésben foglalt 
kötelezettségének, s tartsa karban az ottani épüle
teket és hozza rendbe a sírok körüli területet!

Szépütő buszmegállók

Már a múlt évben elhatározta Algyő önkormány
zati képviselő-testülete, hogy felújíttatja a buszme
gállókat. A  tavalyi három mellett idén összesen öt 
buszmegállót varázsol újjá, szerel fö l esőbeállóval az 
önkormányzat. Az 1999-re tervezett öt buszmegálló 
közül négyet már átadtak az utazóknak, Idén utoljára 
a Radnay utcai várakozóhelyen építik föl az eső elől 
védelmet nyújtó beállót.

Hová kerül esőbeálló? Az algyőiek egy részében 
felmerült kérdésre Kósa János, a polgármesteri hiva
tal műszaki ügyekkel foglalkozó munkatársa kéré
sünkre azt válaszolta, hogy a sorrendet a forgalom 
nagysága határozza meg. Azaz azoknak a buszme
gállóknak a felújításával kezdték a sort, melyekben a 
legtöbb utas várakozik, rendszeresen.

Egy-egy új buszmegálló, mely az esőtől is védi 
a várakozót, körülbelül 300 ezer forintba kerül. Az 
új esőbeállók esztétikusak, de a vandálok rongá
lásának nem tudnak ellenállni. Máris látható, 
hogy egynémely új buszmegálló új tartozékai közül 
néhányat (hamutartókat, hulladékgyűjtőket) meg
rongáltak, lecsavartak és elvittek— sajnos. Remél
jük, a vandál pusztítás nem folytatódik!

Buszmegálló épül a 47-es útra, a Köntös cukrász
dához is. A  főútvonal kisebb átalakítását (az út szé
lesítését és töltés emelését, forgalomtechnikai be
avatkozásokat) is igénylő, építkezésre a vállalkozót 
pályázat segítségével keresik.

Csatorna: terVezVe jó

Sikeres volt az algyői csapadékvíz elvezetést szol
gáló csatorna-hálózat terveinek elkészítését célzó pá
lyázat. Ám addig sem áll a munka, míg a tervező 
dolgozik. Az árkok karbantartását végzik azokban az 
utcákban, ahol az idei belvizes évben nagyobb gond 
mutatkozott. így például a Kastélykert utca Téglás 
utcához csatlakozó szakaszánál, az Aranyhíd és a 
Kőfalu utcában, s talán, ha jut rá pénz, majd a 
Vásárhelyi utcában. A  csapadékvizet elvezető csator
na-hálózat teljes átépítésének kezdete 2 0 0 0  lesz.

Algyő házainak 70 százaléka nem csatlakozhat 
szennyvízvezetékre, mert a községben legalább 30 
kilométer csatornát kellene megépíteni. E beruházás 
körülbelül 700 millió forintba kerülne, ezért közbe
szerzési eljárás szükséges a kivitelező kijelöléséhez. A 
pályázatra 13 vállalkozó jelentkezett. Miután a képvi- 
selő-testület kiválasztja a kivitelezőt, kezdődhet a 
munka azokban az utcákban, ahol nem kell átemelőt 
építeni. így például a Kastélykert utcában az úgyneve
zett S-kanyar környékén, a Tüskevár utca egy részé
ben. Ezt követően az átemelőnek kell elkészülnie, majd 
folytatódhat a szennyvízcsatorna-hálózat építése.
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Táboroztunk
Ha nyár, akkor tábor. A  faluházi nyári gyer

mekprogramok értékelésére kértük az intézmény 
vezetőjét, Molnáráé Vida Zsuzsannát

„Az idén is nagy érdeklődés mellett szerveztük 
a gyerek nyári táborainkat a Faluházban. Négy 
héten keresztül adtunk otthont és biztosítottunk 
hasznos szórakozást mintegy 130 gyereknek! Két 
héten át sport, egy-egy hétig pedig kézműves, majd 

'a  barangoló táborban Joglakoztunk a gyerekekkel. 
A  programok térítési díjaként heti 2000 forinttal 
terheltük meg a családokat. De a faluházi költség- 
vetés is hozzájárult a nyári táborokhoz, másrészt 
pályázaton nyert támogatást is e célra használtuk 
föl. Ezért volt lehetőségünk arra, hogy például 
külön busszal Kiskunhalasra, Hódmezővásárhely
re vigyük a gyerekeket kirándulni.”

Ohio-Ukmjna-Magyarorszáy
Az amerikai-ukrán-magyar oktatási együtt

működési program előkészítésében vett részt au
gusztusban, Szegeden az Algyői Általános iskola 
két angol tanára, Kaszab Éva és Varga Ágnes 
Ildikó. A  rendezvény amerikai szervezői 3 éves 
tervezetet készítettek, amelynek első színhelyéül 
Szegedet választották. Jövőre valószínűleg Ukraj
nában találkoznak.

Az együttműködés keretében mindhárom or
szág tanárai a demokratikus oktatás módszereit 
sajátítják el az Ohio államból érkezett professzorok 
irányításával. A  résztvevők folyamatosan tartják 
egymással a kapcsolatot az ineternet hálózaton.

Nyáron is bH
Az algyői iskola 4H Klubja 1996-ban alakult. 

Célunk a tanulók kreativitásának, manuális kész
ségének felismerése és fejlesztése. Termékeinket 
értékesítjük az iskolában évről évre megrendezett 
karácsonyi vásárokban, de foglalkozunk szobanö
vények szaporításával és az iskolai újság terjeszté
sével is. Ebben a munkában több tanuló kiemel
kedő teljesítményt nyújtott.

E diákok közül négyen Zamárdiban, egy nem
zetközi 4H-táborban tölthettek el egy hetet. Évek 
óta együttműködünk a Debrecen-Józsai 4H Klub
bal, s e partnerünk jóvoltából volt 8 . osztályos 
tanulónk, Csaba Péter Lengyelországban tölthetett 
el egy hetet, ingyen.

Tehát a tartós, kiemelkedő munka, a jó  tanul
mányi eredmény meghozza gyümölcsét! A  4H Klub 
idén is várja a diákokat!

H egyi Gabriella
4H munkacsoport vezetője

Volt egyszer egy loVas nap

Hatodik alkalommal rendeztek Algyőn lovas 
napot. Az Algyői Gazdakör vezetősége nevében ez
úton szeretném megköszönni mindazok munkáját, 
akik részt vettek az előkészületekben és a rendez
vény lebonyolításában. Köszönet a szponzoroknak
— az algyői önkormányzatnak, a GÓBIK Kontrol 
Kft.-nek, az Algyői Takarékszövetkezetnek a GO- 
BOKER Kft.-nek — a támogatást.

J. I.

Megújult az óvoda

A  nyári takarítási szünet idején megújult 
az óvoda épülete. Az önkormányzat által bizto
sított nagy összegű felújítási keretből kifestet
ték a három csoportszobát, egy mosdóhelyisé
get pedig teljesen felú jítottak. A  feszített tem
pójú munkából az óvoda dolgozói is kivették 
részüket, szabadidejüket is feláldozva festették 
az óvoda bútorait, csinosították a termeket, 
valamint újjávarázsolták az óvoda udvarát is.

Az óvodás gyerekek nevében is köszönet jár az 
anyagi támogatásért, az óvodai dolgozók lelkes és 
segítőkész munkájáért, valamint a Lambris Kft.- 
nek a gyors és önzetlen támogatásért.

„Fél" szünet

Az Algyő község önállóvá válásának évforduló
ján, október 1 -jén (pénteken) az óvoda foglalkozás 
nélküli munkanapot tart. Az óvónők kérik a szülő
ket, hogy az ünnepi rendezvényen minél többen 
vegyenek részt, gyermekeikkel együtt!

Gumimacik

A  Gumimacik Rock and Roll Club szep 
tem ber 2 1 -tő l (kedd) kezdő csoportot indít a 
Faluházban. A  próbákat keddenként és csütör
tökönként 16-17 óra között tartják. A  részvételi 
díj: óránkánt 200 forint. Jelentkezni a Faluház
ban lehet szeptember 10-ig. Információt a 267- 
050 telefonszámon adnak.

Eladó telkek

Algyő önkormányzatának' célja, hogy új tel
kek alakításával, a lakásépítés támogatásával 
is ösztönözze a község lakosságát, a fiatalokat 
és a kívülről érkezőket az itteni letelepedésre. 
Legutóbb a Korsó utcában kelt el két építési 
telek. Ebben az utcában két további önkor
mányzati telek vár gazdára.

_________________ _______^ 8 )  ̂  Hírmondo
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Az öreg hatász és a . . .Tisza, meg a „nagy hat"

Az udvaron varsák, 
a konyhában, a falon 
halas falvédő. A  tiszai 
halak „jellem vonásai
n ak ” le jegyzése után 
m egtan u lh a ttam  az 
„igazi” halászlé receptjét 
is. Ebben az algyői ház
ban az élet a halak körül 
forog. Nem csoda, hi
szen apáról fiúra szállt a 
halász mesterség az al
győi Török családban.
Az ősi mesterséget űzte 
a nagyapa is, aki 1934- 
ben, abban az esztendő
ben halt meg, m ikor 
megszületett Török And
rás, aki ma rangidősnek 
számít a vízre szálló al
győi halászok között.
Török Andrással az éle
tet adó vízről, a Tisza 
szeszélyeiről, a halak titkairól beszélgettünk.

—  Állami monopólium volt és maradt a halá
szati jog —  adja meg szakmája művelésének hát
terét Török András. — Az egyszerű halásznak ko
rábban a nagybérlőtől, most pedig a szövetkezettől 
kell bérelnie a folyó egy-egy szakaszát.

—  Hogyan tanul valaki halásznak?
—  Figyelni kellett az öregeket és ellesni a 

fogásokat. Mert például más szerszámot kell hasz
nálni ár, s megint mást apadás idején.

—  A  halászat technikája sokat változott?
—  Külön tudományt jelentett hálót, varsát 

fonni —  pamutból és kenderből. Létezett karós és 
fenék varsa. Volt például kecsege, balin, laftoló, 
porond háló. Halász bottal nem fog halat, de a 
medren átívelő átkötős módszert harcsafogásra 
használtuk. Később perionból és géppel kötött há
lókat kaptunk, a varsa fogó részeit kellett csak 
magunknak készíteni, fából, később műanyag ka
rikákból. Ma is használjuk a varsát. A hálót is, de 
ezt én már nem húzom, inkább a fiatalabbakra, 
például a fiamra hagyom. Dolgoztam én is elektro
nikus halászgéppel, de megmondom őszintén, 
nem szeretem ezt a legújabb szerszámot.

—  A  Tisza az algyői hídnál 22-24 méter mély 
is lehet. Mekkora volt a legnagyobb fogása?

—  Pályafutásom során a legnagyobb hal egy 84 
kilogrammos harcsa volt, de azt többen húztuk part
ra. Az pedig, amit egyedül fogtam ki, 57 kilogrammot 
nyomott. Mindkét óriás harcsát tavasszal és ugyan

Haíétefek
Főzve, sütve, mindenféleképpen szereti a halat 

Török András. Algyő legidősebb, még vízre szálló 
halásza három halétel receptjét árulta el.

„A ljalat bele a bográcsba, vizet rá, a tetejére 
rádaraboltuk a hagymát, aztán a tüzet lefojtottuk 
alatta, a halászlét egy óráig főztük. Ott nincs mód 
a paszírozásra, alapié főzésre. A haltejet, kivéve a 
márnáét, is beletehetjúk a halászlébe.

A busa sütve vagy fasírozottnak jó. A busáról 
filézve leveszem a húst, aztán ledarálom abálnivaló 
húsos szalonnával és disznóhússal. Tovább min
den úgy megy, mint a fasírtsütéskor.

A  csukából meg finom pörkölt készülhet. Egy 
darab füstölt szalonnát akkorkákra darabolok, 
mint a gyufaszálak, zsírt is teszek alája, mikor a 
szalonna töpörtyűszerűre pirult, ráteszem a csu
kát, megforgatom, borssal, köménnyel megszórom, 
rá a hagymát, aztán így, együtt átsütöm egy kicsit, 
majd fölengedem kevés vízzel, jó  sűrűre főzöm a 
levét. Finom!”

azzal a módszerrel fog
tuk: kedvenc eledelét, a 
menyhalat kötöttük egy 
madzagra úgy, hogy az 
mozogni tudjon, s úgy rá 
a horgot. Az egyik reggel, 
m ikor ellenőriztem  a 
menyhalas zsineget, ott 
vergődött rajta a nagy 
hal, a kedvencem, a har
csa!

—  Milyen halakat 
ad most a Tisza?

—  Idén  példáu l 
sokkal több volt a törpe
harcsa és a csuka, mint 
más években. De fog
tunk tükörpontyot is. 
Sajnos a hozzá nem ér
tés miatt a tiszai ponty 
eltűnt a folyóból. Fe
nékre lerakott hálóval 
kecsegét is fogtunk. Ré

gen a madzagra egy-másfél ölönként vagy száz 
horgot tettünk, azt meg megraktuk tiszavirággal. 
Arra jött ám a kecsege! A  kecsege a folyóvizet 
szereti, ott jár, ahol mozog valami. A  jobb halak 
közé tartozik a süllő is. De van a Tiszában márna, 
busa, balin is.

—  A  halász tényleg látja, mint mondják, a 
folyóban merre já r  a hal?

—  Rápillantok a vízre, látom, hol a hal, mert 
tudom, milyen a talaj, s ebből következően azt, 
milyen a vízjárás. A  folyó az egyik oldalt építi, az a 
gazosabb, a másikat rombolja. A  hal a tisztább 
vizet szereti, a ponty az iszapost és így tovább.

—  Milyen volt, milyen lett az életet adó Tisza?
—  Több halat adott a Tisza, más volt a folyó 

vízjárása még az én gyerekkoromban is. A  halászat 
ma már nem nyújt biztos megélhetést — vont hidat 
múlt és jelen között Török András. —  A  folyószabá
lyozás nyomán meghagyott kubik gödrök a haliva
dékok kiváló nevelőhelyei voltak. A  természet rendje 
szerint az árral megtelt gödrök védelmében kifejlőd
hettek a kishalak, majd szétterülhettek, mikor ismét 
kijött a víz. A 70-es árvíz utáni töltés erősítések idején 
azonban betemették ezeknek a gödröknek jó részét, 
ezzel eltüntették a halivadékok kedvenc „bölcsőit”. 
Meg aztán manapság annyian vannak a vízen és 
mindenki halat akar fogni! Akinek meg nem kedvez 
a szerencse, az gondolkodás nélkül kirabolja, ellopja 
a varsáinkat. Hiába, a vízen is más a vüág, mint 
nagyapáink korában!
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Vendégek Hebertsfeldenből

A bajorországi település, Hebertsfelden és Al
győ között öt éve létezik kapcsolat. így aztán ter
mészetesnek mondható a hebertsfeldeni vendégek 
látogatása. Újdonságot az jelentett, hogy idén ti
zennégy 11-14 év közötti hebertsfeldeni diák is 
érkezett a németországi delegációval. Az iskolás 
vendégek és négy kísérőjük az Algyői Általános 
Iskola sporttábora meghívásának tett eleget.

Az ünnepi hét fő programját a kajakozás je 
lentette, amelyre kitűnő lehetőséget nyújtott a sze
gedi Vízi-telep. De a kajakozás mellett futóverse
nyen is összemérték tudásukat a résztvevők, s a 
legeredményesebben szereplő tanulók a záró esten 
Jutalomban részesültek. Vendégeink a családi ke
rékpározások, séták alkalmával alaposan megis
merhették községünket, de megtekintették a Maty- 
éri evezőspályát, Szeged nevezetességeit is. A  közös 
programokon (például ismerkedés já ték , kézműves 
foglalkozás) részt vehetett iskolánk minden diákja, 
s különösen a német nyelvet tanulók.

A  német gyerekek és kísérőik számára —  a 
visszajelzések szerint — felejthetetlen élményt 
nyújtott az itt töltött egy hét, dicsérték a finom, 
ízletes ételeket, élvezték az evezést, a közös játéko
kat. Külön köszönik az odaadó vendégszeretetet, 
amely körülvette őket.

A sikeres program titka egyetlen szó: csapat
munka. Mindez talán nem sikerül a fő szervezők, 
Iván Zsuzsanna igazgatónő, és két szülő, Kopasz 
Péter és felesége nélkül. Elismeréssel és köszönet
tel tartozunk a lelkes és áldozatkész vendégfogadó 
családoknak, iskolánk technikai dolgozóinak, pe
dagógusainknak is, mindenek előtt Varga Ágnes 
és Barta Edit testnevelő tanároknak.

A  német vendégekkel együtt töltött hét gyor
san elrepült, a búcsú, mint mindig, most is nehéz 
és megható volt. De a közös élmények, a viszont
látás öröme reményt nyújt számunkra a jövőt ille
tően. Bízunk abban, hogy együttműködésünk egy
re mélyebbé, sokoldalúbbá válik, s mindez az isko
la tanulói számára a legjobb nyelvgyakorlási lehe
tőséget jelentil

Nagyné Szabó Andrea
német—történelem szakos tanár

' Gépkezelő vizsgával vagy gépész vég- ’ 
- zettséggel rendelkező dolgozót kere- 1 
\ sünk a kishomoki homokbányába, la- l 
j kást biztosítunk. A-FÖVÁLL Kft. Algyő, \ 
I Kastélykert u. 179., telefon: 268-375, | 
! Jójárt Ferenc. J

Növénytermesztők, figyelem!

A földalapú növénytermesztési támogatás 
szeptember 15-től október 31-ig igényelhető az 
APEH-nél, a tavalyihoz hasonlóan, a 9911-es 
nyomtatványon. Az 1999. évi őszi vetéshez szük
séges fémzárolt, őszi kalászos vetőmag beszerzésé
nek támogatásához (csávázási költség, áfa) nyilat
kozni kell a vetésterület nagyságáról. Ez megtehető 
minden kedden 8 -tól 1 2  óráig a falugazdásznál.

Tímár Zoltán 
falugazdász

Vízdíjbefizetés

A vízdíjat minden hónap utolsó keddjén 15-től 
17 óráig fizethetik be az algyőiek a Faluházban.

*S* *8*  # \
Jflfr A ^  \ Jéfc Jh. A  jÉfc A .  ^  |

ICU virágüzlet vállal**
koszorú, családi koszorú, sírcso

kor, sírpárna, kopo^sódísz, alkalmi 
(névnapi, szwlinapi) csokorkészí

tést,
Kapható:

» szálaszés cserepes virág,
» csomósvirág,
» selyemvirág,
» szárazvirág,
» virágföld,
» koszorúk,
» tápoldat.

jW győ, Tem ető T e le  fon: 419-775 
Alyitva tartási 
kétfőtől pénfe.I<ia 7—11 óráiq  

13-17 óráig  
szombat, vasárnap 7—11 óráig 

Várom  kedves vásárlóimat!

i— ____ „,.,J

iRMÁbAN 1 0  ho ld  fö ld  EqydARAbbAN EUdó, 

UqyANin bElTERÜlETŰ ÉpÍTÉsi terüIet, 

TISZA TÖLtÉSNÉI SÜRqŐSEN EUdó. 

TeIeíon: 2 6 8 - 7 6 6 .
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Megkérdeztük Újuló középületek
Kocsma kocsma hátán >

Algyő főutcáján, a Kastélykert utcában egy
mást érik a „vendéglátóipari egységek", azaz a 
kocsmák. Ki járu l hozzá egy-egy ilyen vállalkozás 
beindulásához? —  kérdeztük a polgármesteri hiva
talban a jegyzőt, Kiss Andrásnét.

A  vállalkozói igazolványt alanyijogon válthatja 
ki az, aki akarja. A működési engedélyeket 1998 
nyarától a Kereskedelmi és Iparkamara adja ki a 
vállalkozóknak; az önkormányzat kezében a telep
hely engedélyezési eljárás maradt —  tudtuk meg a 
jegyzőtől. Egy-egy kérelem elbírálásakor arra min
denképpen tekintettel kell lennie a polgármesteri 
hivatalnak, hogy új italbolt, kocsma az iskolától 
vagy az óvodától csak meghatározott távolságra, 
több mint 200 méterre nyílhat. De e jogszabályi 
feltételre hivatkozva a korábban, például tíz éve 
engedélyezett vendéglátóipari helyiségeket nem le
het bezáratni. A  szabad verseny biztosítása miatt 
sem nyújt lehetőséget a jogszabály a vállalkozások 
korlátozására, számuk alapján.

Belvíz és Vizesedés

Algyőn az idei „vizes évben" több ház is meg
rongálódott. Mégsem fizet a biztosító, illetve az 
önkormányzat támogatást minden olyan háztulaj
donosnak, akinek „vizes” a háza. Mert víz és víz 
között különbséget tesz a jogszabály is.

Egy 1970-es jogszabály úgy fogalmaz, hogy a 
belvíz által okozott károsodás az, melyet a medrükben 
maradt folyók, valamint a felszíni vizek elvezetésére 
szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállá
sából keletkező átszivárgások, buzgárok, valamint az 
árkok kiöntése okoz, végül a lefolyástalan vagy nem 
kellően kiépített közterületi csatornák jellemezte te
rületen a csapadékvízből származó felszínt borító víz 
idéz elő.

A talajvíz okozza a régi, alap nélküli házak vize
sedését, amit különböző szigetelési módszerekkel kell 
megakadályozni, lehetőleg még az építkezés elején. A  
régi építésű, elsősorban vályog házakban az elhasz
nálódás és a szerkezet elfáradása következtében „jön 
föl” a víz. De ennek nem a belvíz az oka. A  jogszabá
lyok mindegyike az ár- és belvíz okozta károk helyre- 
állításáról rendelkezik, sohasem ejt szót a talajvízről. 
Az ár- és belvíz általában hirtelen, egyik pillanatról a 
másikra következik be, s nagyobb károkat okoz, mint 
az adott helyet tartósan jellemző talajvíz. Ezért számít 
rendkívülinek, ezért „megsegítendőnek” az ár- és bel
víz okozta kár az algyői önkormányzat lakástámoga
tást szabályozó rendeletében is.

A községháza átépítése a terveknek megfele
lően halad —  adott pillanatfölvételt a középü
leteket érintő idei beruházásokról Kósa János, a 
polgármesteri hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó 
előadója. Tető alá került az új épületszárny. Azaz 
esély van arra, hogy még az idén birtokba vegyék 
a hivatali alkalmazottak és a polgárok az épület új 
szárnyának helyiségeit.

Fölújításnak indult, bővítéses átalakítássá 
alakult az Egészségház fiatalítása, mert így akarta 
az algyői lakosság és ebből következően az önkor
mányzati testület. A  döntés velejárója, hogy módo
sítani kellett a költségvetést és az alaprajzot. Ha 
megújul az Egészségház, akkor ott színvonalasabb 
ellátásban részesül a lakosság: mindegyik házior
vos külön rendelőben fogadja majd a betegeket, de 
helyet kap például egy gyermek és egy fogorvosi 
rendelő, továbbá anya és gyermekvédelmi tanács
adó. Az emeleten lévő három lakást is fölújítják. Az 
épületen belüli munkát úgy szervezik át, hogy az 
egészségügyi intézmény a fölújítás és a bővítés 
időszakában is megfeleljen korábbi funkcióinak. A 
kivitelező kiválasztását szolgáló pályázat szeptem
berben jelenik meg. A fölújítás, az átalakítás és 
bővítés után az Egészségház teljes újjászületését 
leghamarabb 2 0 0 0  közepén ünnepelhetjük meg.

A  Sportcsarnok engedélyes tervei már elké
szültek, s mivel az építkezéshez szükséges pénzt a 
költségvetésen belül elkülönítette a képviselő-tes- 
tület, az októberi alapkő letételt, az engedélyeszési 
procedúrát és a közbeszerzési pályázatot követően, 
amint lehet, indulhat az építkezés.

A  Faluház bővítését leíró tervek engedélye
zése csúszik, de amint —  az algyőiek sürgeté
sének hatására is —  Szegeden ráteszik a do
kumentációra a pecsétet, a munka Algyőn el
kezdődik. Ugyanez igaz az algyői fő té r  kialakí
tására is. Várhatóan szeptemberben megjelenik 
az a pályázat, mely a leendő főtér közművei 
építőjének kiválasztását segíti.

MuNkAUhETŐsáq.

SzAkiviuivikÁsok, sEqádMUNkÁsok, MUNkANÉlküliEk és

ÉpÍTŐipARÍ TEchNikllS jElENíkEZÉSÉT VARj'uk. É R d E k lő d '

ní a GyEviáp Kkr. TElEphElyÉN:

Alqyő, KASTÉlykERi u. 1 6 . (a Könyvtár meIIett); 

te Ie íon: 2 6 7 ^5 6 7 ,

IhétFőtőI pÉNTEkiq 7 'TŐ l 1 5 ÓRÁiq.
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8 Algyői Hírmondó

3 5
* Háziorvosok szeptember hadi rendelési ideje %
I Szeptember 01—03-ig j
í 7 30— 1 2 30 óráig: dr. Ősi Ibolya ■
, Szeptember 06— 10-ig ;
i 13— 1730 óráig: dr.Ősilbolyá i

Szeptember 13— 17-ig
| 7 30— 1230 óráig: dr. Báliad Sándor \

Szeptember 20—24-ig
| 13— 1730 óráig: dr. Báliad Sándor \

Szeptember 27—30-ig
| 7 30— 1 2 30 óráig: dr. Ősi Ibolya |

730— 1230 óráig: dr. Báliad Sáador
í iI Szeptember 1-jétől 13-ig dr. Bálint Sándor, í

szeptember 13-tól 24-ig dr. Ősi Ibolya
| szabadságon van. Mindkét háziorvos \
1 betegeit a helyettesítő orvos látja el. f

jg '' ^  a .  " a  ’ .A, ’ yf. * -fH- '

f a
f  Ida Virágüzlet

aMinden nap várjuk a Xedves Vásárlókat! <
< INyin/A:

hÉífő-pÉNTEk 8 -1  8  ÓRÁiq %
szoiwbAT 8 -1  2 ÓRÁiq
VASÁRNAP 9 -1  2 ÓRÁiq. >

> Szálas és cserepes virágokkal, koszorúkkal, >
* * sírcsokrokkal, selyem virágokkal *
* * állunk rendelkezésükre! * *

'Eljegyzési kosarakat, menyasszonyi * z
csokrokat megrendelésre készítünk.

* * X oczkásné SKiss Ida
Alqyő, VÁsÁRhelyi u. 2 1 . TeL 267^29

V
^  -**- -***- ja*. j ít  a  jet. jbi--

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt 
dR. TÓTh M á r ía

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
E-mail: drtothma@matavnet.hu 

1 9 9 9 .  SZEpTEMbER IhAVÍ RENdElÉSE

01—03-ig 1230— 17 óráig
06— 10-ig 0730— 12 óráig
13—17-ig 1230—17 óráig
20—24-ig 0730— 12 óráig
27—30-ig 1230— 17 óráig

Dr. M olnár M ária
csecsemő- és gyermekszakorvos rendelési ideje 
Betegrendelés

hétfő 8-12 óráig
kedd 8-11 óráig
szerda 13-16 óráig
csütörtök 8-10 óráig
péntek 8-12 óráig

Csecsemőtanácsadás
csütörtök 1030-1430 óráig

Terhestanácsadás
hétfő , 1230-1430 óráig
Rendel: dr. Kanyó Adám 

Önálló védőnői tanácsadás
kedd 13-14 óráig

Védőnői fogadóóra
csütörtök 830-9 30 óráig

FÉNyMÁsolÁs A5w\s 1 0  Fí/db; A4^es 7  Fí/db. 
GyEviÉp K k .  Alqyő, KASTÉlykERT u. 16.

(a KöNyvrÁR meIIett), teIeFon: 2 6 7 ^5 6 7 , 

IhétFőtőI pÉNTEkiq 7 -tőI 1 5 ÓRÁiq.

Kozmetika a Berek utcában hétfőn és 
pénteken 13-tól 19 óráig, Icu fodrász 
üzletben. Bejelentkezni a 267-875 vagy 
a 06-20-911-26-16-os telefonszámon. 
Koczkás Réka kozmetikus
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Kanadában is az éten az algyői quadriatlonosok

Hárman mentek, mégis a négyfős váltóver
senyt nyerték meg Kanadában az algyői quadriat- 
lonosok. De nem csak ez az egyetlen mozzanat 
„meseszerű” a történetben.

Annak ellenére, hogy az úszásból, kerék
pározásból, futásból és kajakozásból álló quadri- 
atlon mint sport mindössze 1987 óta létezik, Al- 
győn pedig 1992-93-ban vert gyökeret, az itteni 
sportolók kiemelkedő eredményeket produkálnak. 
Példaként elég megemlíteni, hogy a váltó Francia- 
országban világkupát nyert, 1998-ban Korzikán 
Európa-kupa futamot, idén pedig Mártélyon a vi
lágkupát. Legutóbb a Csamangó Péter (23 éves), 
Csűri Szabolcs (22 éves) és Kövér Imre (22 éves) 
alkotta csapat kápráztatta el — nem csupán az 
algyőieket: idén augusztusban megnyerték Kana
dában a Quadriatlon Sprinttávú Világkupa Futa
mát.

A  quadriatlon egyik idei legrangosabb versenyét 
Kanadában, a Stoney-tó körül rendezték. A  rendez
vény érdekessége volt, hogy azt egy Szentesről Kana
dába származott, Torontóban élő magyar sportem
ber, Fekete Mihály szervezte meg. Az is újdonságnak 
számított, hogy Kanadában ez volt az első quadriatlon 
verseny, melyet a nagyobb hagyománnyal rendelkező 
triatlon (mely úszásból, kerékpározásból és futásból 
áll) versennyel egy időben rendeztek meg.

Torontótól 70-80 kilométerre, vadregényes tá
jon, a tiszta vizű és szigetekkel ékesített Stoney-tó 
körül rendezték a nemzetközi versenyt. A  környék 
olyan csodálatos volt, mint ahogy az a filmeken lát
ható. A  triatlon és a quadriatlon verseny közös rajtá
nál óriási tömeg gyűlt össze, szurkolt a több mint 300 
indulónak — kezdett mesélni legutóbbi sikerükről 
Péter és Szabolcs. A  verseny előtt a számítógépes 
világháló, az internet segítségével, e-mail-levelekből 
tájékozódtak az ellenfelekről. Ezekhez az informáci
ókhoz is igazították a fölkészülést.

A  megérkezést követően, miután akklimatizálód- 
tak, s fölmérték a terepet és az ellenfeleket, pontosí
tottak a stratégián és taktikán. A  szombat reggeli rajt 
Szabolcs számára jelentett nehéz próbát, ugyanis a 
tó hideg vizében neoprén úszóruha nélkül kellett 
megtennie az 1 kilométeres távot. A váltóban a start 
kiválóan sikerült, ugyanis Szabolcs megelőzte a leg
nagyobb riválisnak nevezhető kanadai csapat úszó
ját. Az őt követő Imre kajakban igazán kiváló, ám 
hajója elromlott, meg kellett javítania. Ez időveszte
séget jelentett, mégis behozta a hátrányt a 7 kilomé
teres kajakozás végére. A  váltó harmadik tagjának 
szerepébe ismét Szabolcs lépett háromnegyed órán 
belül letekerte, mintegy 5 percre növelte a magyar 
csapat időeredményét a 30 kilométeres távon. A ver

seny végeredményéhez azonban nagyon kellett Péter 
jó  futása. Az algyői csapat 2 óra 18 perces össztelje
sítményével megnyerte az aranyérmet. Az eredmény 
különlegességét növeli, hogy az egymással megmé- 
retkező 16 quadriatlon csapat közül az „algyői hár
mas" egyetlen magyarországi, illetve egyetlen európai 
indulóként állhatott a dobogó legmagasabb fokára.

Kajákozókból lettek quadriatlonosokká a Ka
nadát megjártfiúk is. Ebben nincs semmi különös
— mondják, hiszen a kajakozók edzésein az úszás 
és a fu tás  kiegészítő sport, ehhez már csak hozzá 
kellett tenni a kerékpározást. A  kilencvenes évek 
elején a téli alapozó edzéseken határozták el, Rét

fa lv i Róbert hatására, hogy megpróbálkoznak a 
quadriatlonnal.

Erőfeszítést kíván híveitől a quadriatlon. Nem 
csupán a quadriatlon részét Jelentő négyféle sportág 
színvonalas művelését, hanem anyagi erőfeszítést is. 
Igaz, az algyői önkormányzat mint a legjelentősebb 
szponzor, egyre nagyobb összeggel támogatja világhí
rű quadriatlonosait, de ezzel is csak kiegészíti, nem 
fedezi a „négyágú sport" művelőinek költségeit. így 
aztán a felszerelés részét jelentő mezeket, a futócipőt, 
a kerékpárt és a kajakot maguknak kénytelenek 
megvenni a quadriatlonosok, de a versenyek költsé
geinek jó részét is maguk állják. Az alkalmanként 
besegítő szponzorok, mint például a kanadai verseny
zést támogató Morton’s Utazási Iroda, illetve a Toron
tóban élő Fekete Mihály segítsége nélkülözhetetlen, 
hiszen például a legutóbbi, óceánon túli verseny 
nevezési díja 150 kanadai dollár volt. Az edzések 
jelentette erőfeszítés után a megmérettetést szolgáló 
versenyek költségeinek előteremtése azért is nehéz, 
mert a három Kanadát járt algyői srác közül Péter 
dolgozik ugyan, de mellette tanul is, Szabolcs két 
diploma megszerzésén fáradozik, Imre pedig idén 
diplomázott és állt munkába.

Mégis, miért vállalják az erőfeszítést az algyői 
quadriatlonosok? Egyszerű —  mondta Péter és 
Szabolcs — , azért, mert megfertőződtek, mondhat
juk úgy is, hogy a „teljesítményvággyal". Elmond
hatatlanul jó érzés ugyanis megcsinálni azt, amit 
célul tűztek maguk elé. Meg aztán: minden verseny 
más, mert új és ismeretlen a terep, ezért kihívást 
jelent. A  quadriatlon híveinek nagy családjába tar
tozni is jó, mert az egészséges életmód hívei, a 
sportolók egymást segítik és becsülik a teljesít
ményt. Éppen ezért a quadriatlonos sportoló szá
mára nehéz megfogalmazni, hogy mi a végső célja. 
Egyik teljesítményből következik a másik, így nem 
véletlen, hogy egy quadriatlonos 50-60 évesen is 
méltó versenytárs marad.

L. I.
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Anyakönyvi hírek

Az ember, a család, a község életében fontos 
esemény a születés, a házasságkötés és a halál. Az 
elmúlt fél év anyakönyvi hírei közül lapunk júliusi 
számában a születési híreket közöltük (az adatköz
lést Június közepével zártuk le). Most törlesztjük 
régi adósságunkat: teljessé tesszük — 1999 au
gusztusáig —  az algyői anyakönyvi híreket.

Született:
1999. Június 28-án Pál Zoltánok és Bankó 

Zsuzsannának (Berek u. 35.) Máté (3400 gramm);
29-én Győrfl Lászlónak és Apjok Ildikónak (Bartók 
B. u. 6 6 .) Kinga (3120 gramm).

Július 1 -jén Hajda Tamásnak és Barna Tündé
nek (Lőrinc u. 4.) Csenge (3760 gramm); 7-én Portörő 
Attilának és Vidács Gyöngyinek (Bartók B. u. 48.) 
Máté; 14-én Farkas Zoltánnak és Belovai Zsuzsanná- 
nak(Téglásu. 147.)Máté(3500gramm); 22-énElekes 
Mihálynak és Radics Mónikának (Berek u. 48.) Tamás 
(3400 gramm); 28-án Bakos Tamásnak és Lele Ani
kónak (Géza u. 37.) Benedek (3300 gramm).

Augusztus 1 -jén Varga Zoltánnak és Pető Me
lindának (Vadvirág u. 34.) Szilárd (3510 gramm); 
19-én Kurucz Attilának és Lovászi Szilviának (Sze
der u. 20.) Szilveszter Martin (3290 gramm); 23-án 
Sebők Sándornak és Pósa Editnek (Bartók B. u. 
62.) Ramón.

Házasságot kötött
1999január 16-án Kiss-TúriFerenc és TóthMária. 
Február 13-án Piri Gábor és Kulcsár Szilvia. 
Március 23-án Ramadani Arben és Szűcs Klára. 
Április 24-én Sárkány László és Nikkel Edit. 
Május 8 -án Vámos Zoltán és Papp Éva; 29-én 

Kovács Antal és Kiss Ibolya.
Július 10-én Sándor Tibor és Kovács-Zemen Be

atrix, Szabó Péter és Nagy Ibolya; 17-én Sulyok István 
László és Tóth Csilla, Tóth Ferenc és Kovács Andrea. 

Augusztus 14-én Bús Tamás és Lami Anikó.

Meghalt:
1998 utolsó hónapjában, december 28-án Ka- 

lóczi István; december 31-én Kotogán Józsejné.
1999 Január 12-én Csányi János, Hollósy Pál;

30-án Tóth Istvánné.
Február 15-én Király házi Ferenc; 19-én Dénes 

Lajos József; 21-én Vas Árpád.
Március 19-én Hercegh Antalné.
Április 16-án Dombi István, 17-én Csák István;

24-én Belovai István.
Június 1-Jén Bús Mihály Imre; 4-én Dombi 

Józsejné.
Július 5-én Herpai Lajos; 10-én Kovács Albert- 

né (Győrfi Piroska).

Focimeccsek

Az MLSZ Területi Bizottsága és az NBIII. Alföld 
csoport versenybizottsága az 1999-2000. évi baj
nokság őszi szezonja mérkőzéseinek rendjét sorso
lással döntötte el. Az algyői csapat meccset játszik: 
szeptember 11-én Algyő SK—Martfű VSE; szep
tember 19-én 15 óra 30 perctől Hajós FC—Algyő 
SK; szeptember 25-én 15 óra 30 perctől Algyő 
SK—Szajol SC; október 3-án, 15 órától Makó 
FC—Algyő SK; október 9-én 15 órától Algyő SK— 
Örkény SE.

Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt meccsek előtt
2  órával kezdődnek, a mérkőző csapatok sorsolása 
megegyezik a felnőttekével.

A Megyei III. osztály „B”-ben is képviselte
tik magukat az algyői focisták. Mérkőzéseik: 
szeptember 12-én (vasárnap) 16 órától Csa- 
nádpalota SZESK—Algyő SK II.; szeptember 
18-án (szombaton) 15 óra 30 perctől Maroslele 
SE—Algyő SK II.; szeptember 26-án (vasár
nap) 15 óra 30 perctől Eperjes SK—Algyő SK 
II.; október 3-án (vasárnap) 15 órától Kübek- 
háza SE—Algyő SK II.; október 10-én (vasár
nap) 15 órától Pázsit SE—Algyő SK II.

Kézilabda AJB II.

Idén már az NB II-ben érdekeltek az algyői 
kézilabda csapatok. A  hazai mérkőzéseket Sze
geden, a Kálvária téren, a Déri Miksa Szakkö
zépiskola tornaterm ében játsszák, a vidéki 
meccsekre a csapatokat és a szurkolókat szál
lító busz a Faluház elől indul, a külön is jelzett 
időpontokban.

Az első fordulóban a Tornádó—Algyő férfi 
meccs szeptember 18-án 16 óra 30 perckor, 
az ifi 18 órakor kezdődik; a nők Algyő— Csorvás 
összecsapása szeptember 19-én 15 órától, az 
ifiké 16 óra 45 perctől kezdődik. Szeptember
25-én Algyő— Újkígyós mérkőzés lesz a férfiak
nál 15 órától, az ifiknél 17 órától. A  nőknél 
szeptember 26-án a Túrkeve—Algyő meccsen 
15 órától, az ifiknél 16 óra 45 perctől szurkol
hatunk, az autóbusz Algyőről 11 óra 30 perc
kor indul. Október 2-án a Martfű—Algyő férfi 
ifi mérkőzés 16 órakor, a felnőtt 18 órakor 
kezdődik, a külön busz 13 órakor indul. A 
nőknél október 3-án Algyő— Szeghalom meccs 
lesz, a felnőttek 14 órakor, az ifik 16 órakor 
kezdenek. Október 10-én az Algyő—HKE férfi 
meccs 15 órakor, az ifi 17 órakor kezdődik; e 
napon a nők Karcagra utaznak, a busz 10 óra 
30 perckor indul, az ifik meccse 15 órakor, a 
felnőtteké 17 órakor kezdődik.

SZEPTEMBER
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„Algyői kézilabdasport” -  Volt, Van és lesz

Több generációt alkotnak, sőt: két egyesületbe 
tömörülnek Algyőn a kézilabdázás hívei. E nemes 
sportot a községben a 90-es évek elején újjáélesztő 
fiatalokkal, az önálló Algyői Kézilabda Egyesület 
(AKE) elnökségének két tagjával, Németh Sándorral 
és Molnár Áronnal beszélgettünk — egy kicsit a 
múltról, sokat a jelenről és a jövőről.

Egyedülálló az a sportteljesítmény, mely Al- 
győt jellemzi, hiszen az idén —  miközben a quad- 
riatlonosok nemzetközi sikert sikerre halmoznak
—  az Algyői Sportkör (ASK) focisták az NB III-ba, 
az AKE két kézilabda csapata pedig az NB II-be 
ju to tt  Ehhez az eredményhez nélkülözhetetlen az 
önállóság, hiszen a község önkormányzata komo
lyan támogatja a sportköröket, míg Szeged része
ként, a szűköcske képviselői alapból ez nem lenne 
lehetséges — véli a két fiatal kézilabdás. Példaként 
említik, hogy a kézilabdások első generációja is 
szép sikereket ért el, megyei bajnokságokat nyert, 
mégsem léphetett tovább — a pénztelenség miatt. 
Az önálló kézilabda egyesület létrehozásának is 
egyik célja volt —  emlékeztetnek most a közelmúlt
ra az elnökségi tagok — , hogy két minőségi sport
kör dolgozhasson Algyőn. Ez sikerültl

Minél „minőségibb" egy csapat, annál több 
pénz kell működtetéséhez. Igaz ez az AKE női és 
férfi kézilabda csapatára is. Mivel meg akarnak 
felelni az NB II. verseny kiírásának, egyrészt ki kell 
állítaniuk két ifi csapatot, másrészt minden bajno
ki mérkőzésüket teremben kell játszaniuk. Ám 
Algyőn még nincs Sportcsarnok. Szegedi terembe 
viszont nehezebb becsalni az algyői szurkolót, ami 
a csapat algyői kötődését is csorbítja. Az pedig 
anyagi nehézséget okoz, hogy Szegeden bérelni kell 
a két csapat és a hozzájuk tartozó ifik heti kétszeri 
edzése, illetve a hétvégi mérkőzése idejére a termet. 
Az AKE önkormányzati támogatásának körülbelül 
egyharmada a terembérletre megy el. Ezért is jelent 
minőségi változást az AKE életében, ha fölépül a 
község sportcsarnoka.

De nemcsak a megfelelő tornacsarnok, hanem 
az iskola mint utánpótlás nevelő bázi§ is hiányzik. 
Az algyői általános iskolában egykor volt, ma már 
nincs kézilabdázás! lehetőség, holott az AKE több
ször kezdeményezte, hogy ez (illetve a foci), az 
Algyőn is perspektívát nyújtó sportág legyen az 
iskolás testnevelés órák egyik lehetséges szakoso
dási iránya. Az AKE tervezi, hogy idén beindítja 
Algyőn a kézilabdás sulit, de ennek működtetésére 
pénz, sok pénz kellene.

A  nehézségek sorát az is szaporítja, hogy 
az önkormányzat által adott pénzügyi támoga
tás növelése az alapvető feltételek előteremté

sére elegendő. De változatlanul szükség van a 
sportolók anyagi hozzájárulására is. Hiszen egy 
„kézis” számára még az NB II-ben is termé
szetes, hogy maga veszi meg sportcipőjét, az 
edzésen használt labdáját, kifizeti az edzőtábo
rozás rá eső költségét, sőt, a meccsek idején 
az utazási költséghez is hozzájárul. Miközben 
a sportmuríkáért nem kap külön Juttatást.

Az „összetartás" az algyői kézilabda ereje. 
Napjaink magába forduló emberét is a helyes útra 
terelheti a sport összetartó ereje. Ha kialakul egy 
közösség, akkor befolyása messzire terjed, részt 
vehet a helyi kulturális élet és közélet formálásá
ban is. A  szurkolótábor elsősorban a barátokból 
áll. De addig is, míg fölépül az algyői sportcsarnok, 
az algyői kézilabdások NB Il-es meccseiken a Déri 
Miksa szakközépiskola tornatermébe várják e 
sport híveit, a nézőket.

A  nehézségek ellenére —  úgy látja Németh 
Sándor és Molnár Áron, hogy —  van jövője Algyőn 
a kézilabdának. Bizakodásuk és jövőképük alapja: 
a sportszeretet. Az algyői kézilabdásokat — szerin
tük —  egykor és most egyaránt az jellemzi, hogy 
nem elégednek meg azzal, amit elérnek, mindig 
újabb és újabb célt tűznek ki maguk elé. Most az 
a rövidtávú cél, hogy a férfi és a női csapat is bent 
maradjon, majd egyre előrébb kerüljön az NB II- 
ben. A távlati cél: az NB I/B. Az egyesület tagjait 
ez motiváljál

L. I.

„ Bekerített” pálya

Az algyői labdarúgó csapat egy osztállyal följebb, 
azaz az NB III-ba került, újabb feltételeknek kell 
megfelelni a meccsek idején. Ez vonatkozik a pályára 
és annak környezetére is. Ez az oka annak, hogy az 
algyői focipályát kerítéssel vették körbe. E tényből az 
is következik, hogy az NB III-as, színvonalas mérkő
zésekre kíváncsi közönségtől ezentúl belépődíjat le
het kérni — játék nyújtotta élvezetékért cserébe. A 
belépőjegyek árának kifizetésével a szurkolók egyéb
ként is kedvenc csapatukat, az Algyői SK-t támogat
ják. A  kerítéssel körbe kerített pálya arra is alkalmas
sá vált, hogy ott hirdetőtáblákat helyezzenek el, s így 
további bevételhez juthasson a sportkör.

Az NB III-as mezőnyben a pálya melletti öltö
zőknek is megfelelő színvonalúaknak kell lenniük. 
Ezért kell felújítani az algyői futballpálya melletti 
öltözőket.

SZEPTEMBER
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Egyéni gazdálkodók kiállítása

Algyő napján, október 1-jén első ízben rende
zik meg a községben az egyéni gazdálkodók kiállí
tását. E bemutatkozóra azok jelentkezését várják, 
akik a kertben vagy a földön megtermeli terménye
ket, virágokat szívesen bemutatnák. Fölvonultat
ható lesz minden, ami Algyő mezőgazdaságára je l
lemzőnek mondható — a gabonaféléktől a konyha
kerti növényekig, a gyümölcsökig és az ezekből 
előállított termékekig. Kiállítóként szívesen látjuk 
a vállalkozókat, akik mezőgazdasági jellegű termé
kek árusításával foglalkoznak. A  kiállításon bemu
tatja mezőgazdasági kisgépeit és vetőmagjait a gaz
dálkodóknak a SZEGÁNA Kft.

Az október 1-jén (pénteken) 9-18 óra között 
megrendezett kiállítás helye: a Faluház parkolója. A 
rendezvény részleteiről érdeklődni Juhász Istvántól 
(Piac téri tápbolt, telefon: 267-319); Molnárné Vlda 
Zsuzsannától (Faluház, telefon: 267-050) lehet.

Művészeti iskola

A gyerekek hasznos délutáni elfoglaltságához 
nyújt újszerű lehetőséget a Faluház, ahol szeptem
bertől iskolát rendszerű oktatás keretében művé
szeti képzés indul. Az új, Pro Musica Alapfokú 
Művészeti és Zeneiskolában három tagozaton —  
táncművészet, színművészet, képző és iparművé
szet —  kezdhetik meg a fiatalok a tanulást. Az 
iskola államilag elismert bizonyítványt ad.

A  táncművészet keretében a társastáncra és 
néptáncra, a színművészeten belül a színjátékra, 
a képző- és iparművészeti tagozaton belül pedig a 
kézművességre helyeződik a fő hangsúlyt. A tanu
lók félévente vizsgát tesznek, a tanárok az óraren
det a beiratkozások után állítják össze. A  művé
szeti iskolában a térítési díj: havonta 200 forint. Az 
iskolába beiratkozni szeptember első napjaiban 
10-19 óra között a faluházban lehet. Várnak min
den 6  és 2 2  év közötti fiatalt!

Vár a könyvtár!

A nyári szabadságok után a könyvtár a meg
szokott nyitva tartással (hétfőtől szerdáig fél 1 0 -től 
12 óráig, 13-tól 18 óráig, csütörtökön 13-tól 18 
óráig, pénteken fél 10-től 12 óráig és 13-tól 18 
óráig) várja régi és új olvasóit!

A könyvtár újdonságai közül érdemes megem
líteni, hogy kézbe vehető például a Móráhalmi 
kalendárium, a Természetvédelem, a Gazdászok 
zsebkönyve, a Borpatika, a Marrákes hangjai, A 
hosszútávfutó magányossága, a Vén eperfa árnyé
kában című kiadvány.

Algyői Hírmondó

Idősek éve: 1999

Az ENSZ az idősek nemzetközi évévé kiáltotta 
ki az 1999. évet. Ebből az alkalomból október 8-ón 
17 órakor az algyői Faluházban köszöntik az idő
seket. A  programra, mely meglepetést is tartogat, 
szeretettel várja az algyői idős embereket.

Foltmozaik

A íoltmozaik készítés iortélyait ismerhetik meg 
az érdeklődők a Faluházban szeptember 21-én (ked
den) 17 óra 30 perckor induló tanfolyamon. A  tanfo
lyam részvételi díja: havonta 1 0 0 0  forint, jelentkezni 
szeptember 17-ig lehet. A  tanfolyamot Horváth Ká- 
rolyné lakberendező, a Magyar Foltvarró Cég tagja 
vezeti. A foltmozaik tanfolyam részleteiről érdeklődni 
a Faluházban, az intézményvezetőjénél lehet szemé
lyesen vagy a 267-050 telefonszámon.

Rákóczi‘telep: egy kút fertőzött

Két kút állt a Rákóczi-telepen élő családok ren
delkezésére. A legutóbbi csőtörés idején azonban ki
derült: az egyik, a régebbi kút vize fertőzött. Arra is 
fény derült, hogy a vízszolgáltatás Rákóczi-telepi 
rendje nem felel meg a Jogszabályoknak.

A  Rákóczi-telepen szeptem ber 15-én lakossá
gi fórumot tart az önkormányzat a kialakult hely
zetről, a vízzel kapcsolatos lehetőségekről.

Fogadóórák

A  polgármester minden héten szerdán 10-17 
óra között, az alpolgármester minden páratlan hé
ten szerdán 14-17 óra között tart fogadóórát a 
Községházán (Kastélykert u. 40.).

Az algyői önkormányzati képviselők szerdán
ként 14-17 óra között a Polgármesteri Hivatalban 
(Kastélykert u. 40.) állnak a választópolgárok ren
delkezésére. Szeptem ber 8 -án Molnárné Vida Zsu
zsanna és Beke Tamás, 15-én dr. Gubacsi Enikő és 
Borbély János, 22-én Bakos József és Beck Gábor, 
29-én Csúri Sándor és Herczeg József; október 
6 -án Bakos József és Vidács László, 13-án Juhász 
István és Juhász Sándor, 20-án dr. Gubacsi Enikő 
és Molnárné Vida Zsuzsanna, 27-én Bakos József 
és Borbély János tart fogadóórát.
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