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Fenyőfa áll a szoba közepén 
S kinn háborította táj,
Lángocska gyűl' a szívek: mécsesén 
Sokakat melegítve á t

M ilyen szép a karácsony ünnepe 
Mindegy, hogy gazdag vagy szerény, 
Legfontosabb most is a szeretet 
Ebből kell, hogy legyen elég.

A szeretet legalább ingyen van 
Ezt bárkinek átadhatnád,
Igen! Ma a, szeretet napja, van 
Ebből is ajándékozzál!

A kályha dorombolva, melegít,
Majd a nap tüzesen izzik,
Bizony ez nem mindenkinek segít 
Van aki belülről fázik.

A  fenyőfá t ha már eltüzelték 
S kinn is zöldéit majd a táj, 
Lángocska! égj a szívek mécsesén 
S mindenkit melegíts át!!

Ülésezett az önkormányzati testület
Algyő Község Képviselő-testülete november 19- 
én és 26-án is ülésezett. A képviselők ~ többek 
között -  megtárgyalták a 2000. évi költségvetési 
koncepciót, foglalkoztak a hosszú távú kultu
rális és sport koncepcióval, tájékozódtak a 
csatornamű társulásról, megalkották a közmű
velődési rendeletet, tárgyaltait a távhőszol- 
gáltatóról, a köztemető fenttartásáról.
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'^meghallgatás
Az önkormányzat 1999. évi munkatervének 
megfelelően Algyő polgármestere és képviselői 
közmeghallgatást tartottak november 30-án a 
Faluházban. E fórum egyik témája volt, hogy 
Algyő önkormányzata 1998-ban 483 millió 
forintból, idén pedig 843 millió forintból 
gazdálkodhatott.
Idén a község intézményeinek működtetése 
körülbelül 300 millió forintba került. A locsolási 
kedvezmény 1 millió 200 ezer, a lakásvásárlási, 
építési támogatás 17 millió, a szennyvízcsatorna 
bekötési támogatás 2 millió 100 ezer forint se
gítséget jelentett a község lakóinak. Szociális 
jellegű támogatásra 16 millió forintot adhatott a 
község.
Beruházásokra körülbelül 400 millió forintot 
költött idén az algyői önkormányzat. Ezek közül 
például elkészült a temető melletti parkoló és 
több útra új burkolat került, bővült a vízközmű 
hálózat, elkészült a leendő főtér közművesítése, 
négy autóbusz megállót lefedtek. A községháza 
idén fölépített új szárnyát már birtokba vették. 
Ebben az évben az önkormányzati képviselő- 
testület 23 millió forintot költött a jövő évi 
beruházások terveinek elkészíttetésére.
A 2000. évi költségvetési koncepció alapja, hogy 
(az idei pénzmaradvánnyal együtt, illetve a je 
lenlegihez hasonló nagyságrendű adóbevétel 
esetén) a községi önkormányzat 963 millió fo
rinttal gazdálkodhat, ebből 890 millió forintot 
költhet felhalmozási jellegű kiadásra. Az 
önkormányzati képviselőtestület a beruházások 
közül tizenkettőt sorolt a mindenképpen 
elvégzendők közé. így például a 
csatornarendszer bővítését, a közvilágítás 
korszerűsítését, az Egészségház folújítását és- 
bővítését, a Faluház bővítését.
A közmeghallgatás tájékoztató hangzott el az 
autóbusz közlekedési támogatással összefüggő 
kérdésekről. (E témáról írásunk: a 3. oldalon)
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Mennyit ér a MÖL terület}
Algyő önkormányzatának tervei szerint a község 
jövőjének egyik központi színtere a MÓL Rt.-tői 
megvásárolt, egykori barakk-terület. Az algyői 
közéleti egyesület novemberi fórumán 
fölvetődött: a MÓL Rt. 33 millióért ajánlotta azt, 
amit az önkormányzat 53 millió forintért vett 
meg. Jó vásárt csinált a az önkormányzat? A 
kérdésre ár. Piri József polgármestertől kértünk 
választ.
-  Mint Algyő szegedi önkormányzati képviselője 
még 1993-94-ben kezdeményeztem, hogy a volt 
barakk-tábort, melyre már nem volt szüksége, a 
MÓL Rt. cserélje el szegedi területekért. Ezt 
akkor nem sikerült elérni. Az önálló algyői 
képviselő-testület folytatta a tárgyalásokat: a 
MÓL Rt. tavaly ősszel a 8 hektáros területért 33 
millió forintot kért. Az önkormányzat vizsgálta 
az ajánlatot. Idén tavasszal azonban a MÓL Rt. 
úgy döntött, hogy a 18 hektárosra növelt 
földterületet csak pályázat útján értékesíti. E 
fölhívásra .jelentkezett az algyői önkormányzat 
is, s 53 millió forintért megvette ezt a nagyobb 
földterületet,
A területet értékes Algyő számára. A -  a két 
focipálya és a sportöltözők mellé majd 
sportlétesítmények épülnek, házhelyeket és 
vállalkozásra alkalmas telkeket alakít ki és ad el 
az önkormányzat. A területen egy termálkút 
található, ami fölveti egy helyi fürdő 
megépítésének lehetőségét, illetve azt, hogy 
ezzel az energiával fűtsék az ott kialakuló 
lakóparkot.

Kébettétfé és önkormányzat
Az algyői kábeltévés rendszer körüli viták miatt 
indokolt az önkormányzat szerepvállalásának, 
tisztázása. E célt szolgálta a novemberi lakos
sági fórum, tárgyaltak a kérdésről a képviselők. 
Az 1990-ben .néhány Bartók Béla utcai lakos 
hozta létre az Algyő Fejlődéséért: Alapítványt, 
melynek egyik célja volt a kábeltévés rendszer 
fejlesztése. Az állampolgári kezdeményezésre 
indult és hozzájárulással bővülő kábeltévés 
hálózat fejlesztésére az algyői önkormányzat két 
és fé l millió forintot nyújtott. A kábeltévés 
rendszert magáénak érző alapítvány kereste 
meg az önkormányzatot a javaslattal: alakít
sanak közös gazdasági társaságot a kábeltévé 
üzemeltetésére. Megszületett az Algyői Kábel- 
televíziót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Tár
saság (AKTV Kft.). Vitás a beruházások enge
délyeztetése, bíróság fogja eldönteni, kinek mek
kora arányú a tulajdona.

Csak Hitem és bámultam!
Bevándorló vagyok! Itt élek 1965 óta, de csak 
Algyő önállóvá válásával reménykedtem: eljött 
az idő, amikor én is algyői polgárnak vallhatom 
magam.
A november 3 0 - i közmeghallgatáson szégyelltem, 
magami A Polgármester Urat hallgatva dagadó 
mellel, nagy bizakodással szereztem tudomást a 
jövő szép terveiről. Vártam az ősgyevi polgárok 
hozzászólását, elismerését. Csend! A másik, a 
„volános” napirendi pont kimenetelét már nem 
tudtam kivárni, mert az ellenzék „harciassága’’ 
miatt olyan stílusú lett a fórum hangvétele, ami 
az én bevándorlói gyomromnak sok volt. 
Felálltam és eljöttem. Úgy éreztem, ismét 
bevándorló vagyok!
Tisztelt Polgártársaim I
Szeretném, ha velem együtt örülnének az 
ölükbe hullott adottságnak, ami komoly anyagi 
hátteret biztosít elképzeléseiknek! Az ebből a 
szerencséből adódó anyagi jóléttel okosan 
kellene gazdálkodni. De ehhez nem csak druk
kerek, hanem tenni, segíteni akaró polgárok 
kellenek! A falu nem csak a polgármesterből és 
a képviselőkből áll. Mi választottuk őket, mi ad
tuk. a sorsunkat a kezükbe, bízzunk már 
bennük! A közlekedés nagyon fontos minden
kinek. Aki nem Szegeden dolgozik, azért szólal
jon fel, hogy az önkormányzati támogatásból ő 
is kéri a részét?! Ez így nem működik!
Kérdem én azokat, akik nagy tetszéssel 
nyugtázták az áskálódós kritikát és a homályos 
felvetéseket, miért nem tapsoltak, mikor arról 
szólt a Polgármester, hogy nincs sáros utca, 
tiszták a csatornák, nem fenyeget belvíz, 
megszabadulhatunk a szennyvíztől, szépül a 
falu?! A Tisztelt Tapsoló Hallgatóság nem kérte 
számon az ellenzéktől, mikor szerveztek köz
érdekből például parkosítást, vagy árok
tisztítást, vagy az idősek, a rászorulók 
támogatását? Helyes: az ellenzék figyeljen és 
legyen nagyon. ' kritikus a választott 
képviselőkkel szemben. De e kritikának ne csak 
a hangulatkeltés, a zavarkeltés, hanem, a 
segíteni akarás legyen a célja! Az ellenzék úgy 
mutassa meg, milyen erőket tud mozgósítani, 
hogy egy-egy közös cél érdekében vállaljon 
feladatokat, álljon ki és vezesse az embereket a 
falu érdekében! Egymás sárral való dobálásával 
csak sárosak leszünk, de boldogok soha!
Én bevándorló vagyok, de szeretném öregedő 
napjaimat algyői polgárként leélni és remélni: 
aki itt lakik, az Vörösmartyval vallja: ,,Áldjon 
vagy verjen sors keze/ Itt élned, halnod, kell!”

Oláh Endre



Pénzkérdés: hogyan és m ilyen busszal utazunk Szegedre}

Helyi maradjon vagy helyközivé legyen az autó
busz közlekedés Algyő és Szeged között? -  ez 
most. a legfőbb beszédtéma Algyőn. A problémát 
a község lakosságával együtt kívánja megoldani 
az önkormányzat, ezért november végén e témá
ról is közmeghallgatást tartott.
E fórumon az önkormányzat szempontjait a 
község polgármestere, dr. Piri József., a Volán 
Rt, érveit pedig Mező István forgalmi igazgató 
ismertette, a hozzászóló algyőiek az utasok 
egyes csoport-jainalc álláspontját, vázolták. 
Kulcsfontosságú kérdéssé vált az Algyő önálló
sulását megelőző fórumokon, hogy az autóbusz 
közlekedés helyi marad vagy sem, A Szegedtől 
való leválást előkészítő bizottság ígéretet tett 
arra, hogy e szempontból az algyői lakos érdekei 
nem sérülnek. Az önállóvá lett község önkor 
mányzati képviselő -testületének döntenie kellett, 
arról, hogy a Volán Rt.-t vagy a lakosságot tá
mogatja. A Volán Rt támogatása azért látszott 
jobb megoldásnak, mert az állampolgár segé
lyezése adóköteles jövedelemnek számítana. Az 
önállóvá válástól, 1997 októberétől az év végégig 
változatlan maradt, a helyi tarifa alapján közle
kedtek az algyői autóbuszok. A Volán Rt, utas
számlálásra alapozva alakította ki későbbi, 
támogatási igényét. Ennek alapján 1998 áprili
sában külön megállapodást fogadott el az algyői 
önkormányzati képviselő-testület: a Volán Rt, 
megfogalmazott 25 millió forintos igényét tudo 
másul vette, és három részletben kifizette. Az 
1999. évi tárgyaláson a. cég növelte volna támo 
gatási igényét, de az önkormányzat elérte, hogy 
az maradjon 25 millió forint, amit azonban fél 
esztendő alatt kifizetett.
Az elmúlt két évben azonban sokan jogosu
latlanul vették igénybe az algyői önkormány
zattól az autóbusz közlekedési támogatást. A 
községből naponta körülbelül 1600 algyői uta
zik Szegedre, mégis -  a bejelentett állandó lak
cím alapján -  2200-2500 személynek volt kény 
telen igazolást adni a polgármesteri hivatal, 
azaz ennyien váltottak az algyőiek ked
vezményével Szegeden helyi autóbusz bérletet. 
Idén októberben, amikor elkezdődött a 2000. 
közlekedési évről az egyeztetés a Volán Rt, és az 
algyői önkormányzat között, a. cég jelezte: elkép
zelhetőnek tartja az áttérési a helyi közle
kedésről a helyközire. Többek között azérí:, mert 
a központi költségvetés csak a helyközi utazási 
formára ad támogatást, A Volán Rt. úgy nyilat
kozott, hogy jövőre az 1999. évi támogatás két
szeresére, azaz 50 millió forintra tart igényt. 
Vagy: akkor fogadja a 25 millió forintos

önkormányzati támogatást, ha az vitások közül 
kiveheti a diákokat, akiket áttesz a helyközi 
közlekedésre. (E forma esetén a diákok jelentős 
kedvezményeket élvezhetnek.) A cég a dolgozók 
esetében is a helyközi relációra való átállást 
javasolta. Arra pedig fölhívta a figyelmet, hogy 
azon nyugdíjasok számára, akik még nem érték 
el azt a korhatárt, hogy ingyen utazhatnak, cél 
szerű a jelenlegi támogatási rendszert fönn
tartani. A Volán Rt. elküldte az önkormány
zatnak a tervezetét, melyben részletezi, meny
nyibe kerülnének a bérletek. A végső döntés 
meghozatala előtt tartott az önkormányzat 
közmeghallgatást.
Ott kiderült: az önkormányzat nem kívánja 
nehezebb helyzetbe hozni a lakosságot, de a 
kialakult helyzet átgondolására hívta föl az 
algyőieket. Hiszen a négy éves ciklus alatt csak 
az évi 25 millió forint is 100 millió forint kiadást 
jelentene, ami elég lenne például egy fél 
sportcsarnok fölépítésére. A támogatási forma 
változatlanul hagyása esetén joggal mond
hatnák: a választópolgárok, hogy az önkormány 
zat százmilliókat vitt el a községből, ahelyett, 
hogy a település fejlődése érdekében felelősen 
gazdálkodott volna. Elhangzott: ha nem a Volán 
Rt.-t, hanem az állampolgárt támogatná az 
önkormányzat, 15-16 millió forintból 
megoldhatná a bérlettel utazók segítését. 
Ugyanis az autóbuszon menetjeggyel utazók 
már régóta helyközi tarifa alapján fizetnek.
A cégek törvénybe foglalt kötelezettsége, hogy a 
más településről bejáró alkalmazottaiknak 
megtérítsék a tömegközlekedési eszközökre 
szóló távolsági bérlet árának 80%-át. Ilyen igény 
bejelentése esetén megszüntethetik a Szegedre 
dolgozni járó algyőiek munkaviszonyát! 
mondta több algyői polgár is hozzászólásában. 
(A bérlet árának fönnmaradó 20%-át kifizetné 
az algyőieknek az önkormányzat.) Azt is 
fölvetették az algyőiek, hogy egy-egy család 
számára elviselhetetlen mértékben megnőne a 
Szegedre járás miatti kiadás. Más hozzászólók 
bírálták a Volán Rt. szolgáltatásának minőségét. 
A busz-ügy megoldásához figyelembe kell venni, 
hogy a szegedi városi közlekedésre érvényes 
tarifahatár a 47-es úton, a MÓL Rt. központ
jánál ér véget, Algyő legkülső pontjait az 5 és a 
10 kilométeres tarifahatár foglalja, magába.
Az önkormányzat, folytatja tárgyalásait a Volán 
Rt.-vei. A végső döntés, december 20. előtt a 
képviselő-testület újabb fórumot tart az 
autóbusz közlekedési támogatásról.
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Rendhagyó irodalom óra
Tomanek Gábor és Kalapos József, a 
békéscsabai Jókai Színház színművészeinek 
közreműködésével november 18-án rendhagyó 
irodalom órán vettek részt az algyői iskola 
tanulói. A 4-5-6. osztályosok a Petőfi és Arany 
című irodalmi összefoglalót hallgatták meg. A 7- 
8. osztályosok a XX. század rendkívüli költő 
egyéniségéről, Ady Endrérőlgyarapíthatták 
tiidnsmíknt. A színvonalas műsor lehetőséget 
teremtett arra, hogy gyönyörködjünk az 
irodalom, a költészet szépségeiben.

Varga Agues Ildiké

Köszméték
Az Algyői Általános Iskola diákjai és tanárai 
köszönik dr. Zombori. Jánosnak, hogy értékes, a 
tanítási órákon és a tehetséggondozásban is jól 
hasznosítható mikroszkópi metszetek 
ajándékozásával gyarapította az intézmény 
e szközké szletét!
Az alma mater köszöni az 1998-99. tanévben 
végzett 8.b osztálynak az iskolai alapítvány 
számlájára befizetett összeget!
Uj játékkal, egy homokozóval gazdagodott a 
Zöld iskola udvara. Bár az udvart novemberben 
hó takarta, az apróságok alig várják, hogy 
birtokukba vegyék az új homokozót! A játék 
szülői összefogás eredményeként, Leiéné Gonda 
Irén tanárnő szervezése nyomán került az algyői 
iskolába. Köszönjük a segítséget a szülők közül 
Grodiczki Istvánnak, Bajusz Jánosnak, Tóth 
Jánosnak, Tóth Jánosnénak, Varga Istvánnak, 
Gál Tibornak, Gonda Józsefnek', az iskola 
dolgozói közül pedig Süli Tibor nénák, Kutast 
KárolyneAí és Tösmagi Sándornak.

Szüreti mulatság
Az iskolai hagyományoknak megfelelően szüreti 
mulatságra gyűltek össze a napközisek a Zöld 
iskolában október 29-én. Az őszhöz kapcsolódó 
szellemi feladatokkal kezdődött a rendez-vény, 
majd a felső tagozatos vendégek hangszer 
bemutatója következett. Ezután az énekkarosok 
dalolására a tánc szakkörösök dunántúli táncot, 
mutattak be. Az alsósok is követték a látott 
példát, ugyanis a bemutatót tánctanítás 
követte. A program rendkívül jó hangulatban, 
tréfás ügyességi versenyekkel zárult.
A napközis tanulok és nevelők köszönik a 
táncszakkörösöknek, az énekkarosoknak, 
valamint vezetőjüknek, dr. Zornhoriné Gergely 
.Klárának, hogy szereplésükkel megtisztelték 
rendezvényüket!

Matematika (í uw& iVerseny
A felső tagozatosok, november 11-én házi 
versenyen mérték össze tudásukat mate
matikából. Az 5. évfolyamon 1, helyezett Kerekes 
Brigitta. II, Suti János, III. Jani Ivett és Kordás 
Edina; a 6, osztályosok közül a képzeletbeli 
dobogó iegfölső fokára állhatott Bodó Gyula, a 
másodikra Maszlag Szilvia, a harmadikra 
Vidács Orsolya:, a hetedikesek között a legjobb 
mntfikfitt Kutast havonta, o második Pnrnnki 
Beáta, a harmadik Kovács Nóra; a végzősök 
között az aranyérmes matematikus Süli Zakar 
Éva, az ezüstérmes Bakos Edit.

JAM, a Vállalkozóbarát
A Vállalkozási ismeretek című szakkörre 23 
tanuló jár rendszeresen. A Junior Achievement 
Magyarország programját kiegészítettük. A 
szakkör térítésmentes, a tanévet üzleti terv ké
szítésével és vizsgával zárjuk, amelyről magyar
angol kétnyelvű oklevelet kapnak a tanulók. 
Kérjük, támogassák munkánkat anyagi 
hozzájárulásukkal, hogy kibő víthessük
programunkat új típusú előadók meghívásával, 
még több üzemlátogatással, tőzsdén való 
részvételiéit Anyagi felajánlásukat a 4H Klub 
57400217-10136269 számú számlájára várjuk. 
Támogatásukat előre is köszönjük!

AlgjrÖi Általános Iskola vezetősége

Á éM karácsonya
Az előző tanévet igen eredményesen zárta az 
iskolai 4H. Idén is szervezünk karácsonyi 
vásárt, melyre a munkát már régen elkezdtük. 
Sok szép ajándéktárgy készül, s kereskedőket is 
meg-hívunk. A vásár időpontja: december 13- 
14., 15-18 óra; helye: Fehér iskola ( Kastélykert 
u. 59, ) Mindenkit szeretettel várunk a vásárra! 
Idén is tartogatunk meglepetéseket!

4H Klub

úecember az iskolában
December 2-ási Mikulás-futás, Télapó ünnep
séget tartanak minden osztályban;
6-ástt 0 órától 15 óráig tart az Ezredvégi 
tudáspróba Domaszéken;
10 az Arany ecset pályázat beadási határideje; 
1.3“áö, 17 órakor a felső tagozatos, 14-én 17 
órától pedig az alsó tagozatos osztályokban 
tartanak szülői értekezletet;
17-ig megrendezik a fizika háziversenyt;
22-én, az utolsó tanítási napon 10 órától a 
Faluházban tartjuk az iskolai karácsonyi 
ünnepséget;
23-téI 2000, j&üHiár 2-ig: téli szünet.



l</án Zsuzsanna a tantestület élén:
„Az iskola 0m  m gyerekekért és mm ü gyerekek az iskoláért”

Szegeden született, Pusztaszeren nevelkedett,
Algyőn tanít és él, Szegeden lakik Iván 
Zsuzsanna, az Algyői Általános Iskola igazga
tója. Megbízhatóságának, precizitásának, tájé
kozottságának köszönheti vezetővé választását. -  
hallottam a tantestület néhány tagjától. Mi arra 
voltunk kíváncsiak, miért lesz tanár egy peda
gógus csemete, mit tart megvalósíthatónak egy 
nagyvároshoz közeli község igazgatója-ként.
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
elvégzése .után, 1989. augusztus 20-án. került 
Iván Zsuzsanna az Algyői Általános Iskolába 
biológia-technika szakos tanárként. Itt, első 
munkahelyén az intézményvezető helyettesévé 
1991 augusztusában nevezték ki, igazgatójává 
pedig 1995 lett.

A pusztaszeri tájvédelmi körzet kellős közepén 
jártam általános iskolába, így észrevétlenül, de 
sokat jártam „terepen”. Sőt, e terület termé
szetvédelembe helyezésében mint gyerek -  
részt vettem: például rendszeresen madarász
tunk, különböző fölméréseket végeztünk. Azaz a 
természetet, ebből következően a biológiái: min
dig szerettem, ezért is jártam a Radnóti Miklós 
Gimnázium tagozatos osztályába. Akkoriban a 
főiskolára jelentkezőnek, a biológia mellé nem 
lehetett tűi sok szak közül válogatni. A tech 
nika., főleg a mezőgazdasági része és a számítás- 
technika miatt, jól illeszkedett biológiai 
érdeklődésemhez -  magyarázta pályaválasztá
sának körülményeit Iván Zsuzsanna.
-  Algyői vonzó munkahelynek tartotta, egy friss 
diplomás pedagógus?
-  Tetszett, hogy egy kis település iskolájában 
kezdhettem tanítani. Olyan környezetben, mint 
amilyenben nevelkedtem.
-  Mit jelent a. környezeti, nevelés?

A természet ismeretét. Azaz annak képességét, 
hogy a gyerek megtanulja meglátni a szépséget, 
de a problémát is a környezetünkben, például a 
hullámtéri erdőben. Algyő adottságai (a Tisza és 
az ipartelep közelsége) indokolják, hogy a kör
nyezetvédelem fontosságára irányítsuk a gyere 
kek figyelmét. A Bugacon berendezett erdei is
kolában pedig az Alföld növény és állatvilágát 
ismerhetik meg tanítványaink.

A vezetői megbízatásban az tehet a. legszebb, 
hogy megvalósíthatja azt, amit korábban, 
„ vezetettként.” fontosnak tartott volna. Az iskola 
„Iván Zsuzsanna-korszakát’’ milyen elemekből 
lehet majd összetenni?
-  Szakmai munkánk kitüntető minősítését je
lenti, hogy az elmúlt évben a. tanítóképző

főiskola hallgatói tanítottak alsó tagozatos 
osztályainkban, Ettől az évtől pedig nálunk vég
zik tanítási gyakorlatukat a környezetvédő sza
kos tanárjelöltek. Az iskola mint környezet, az 
itteni tárgyi adottságok lényegesek a gyerek 
szempontjából. Azt: kell sugallniuk, hogy az 
iskola van a gyerekekért és nem a gyerekek az 
iskoláért. A szülőkkel .jó kapcsolatot építettünk 
ki. Az oktatásban arra helyezzük a hangsúlyt, 
hogy tanítványaink később megállják a helyüket 
a továbbtanulásban, a munkában, az életben. 
Ehhez szükséges az, hogy például á vállalkozási 
ismeretek oktatása, illetve a pályaorientáció, 
ami a mi felelősségünk is, sikeres legyen; 
ugyanakkor a gyerek ismerje meg önmagát és 
tudjon beilleszkedni egy kisebb-nagyobb közös
ségbe. Ám a pedagógiai, munka minőségének 
mérése nehéz. Akkor lennénk: optimális helyzet
ben, ha minden tanítványunk sorsát végig 
követhetnénk az iskola elhagyása után is.

A tantestületből sokan, köztük az igazgatónő is 
Szegeden lakik. Ez gond?
-  Mivel a nap nagyobbik részét itt töltöm, Algyő 
határozza meg az életemet. A Szegedről való 
utazgatás számomra nem jelent gondot. A 
szülők egyike sem említette, hogy ez probléma 
lenne. Mindenki tudja, hogy Algyőn, sajnos, az 
iskolához nem tartoznak szolgálati lakások, 
házat venni vagy építeni pedig nemigen lehet 
egy pedagógus, vagy egy értelmiségi házaspár 
fizetéséből.

Mit szeretne az elkövetkező öt évben elérni?
Nagyon örülnék, ha íolépülne egy új iskola! 

Az, hogy jelenleg három épületben létezik az 
iskola, nem jó senkinek. Az alsós és fölsős 
diákok ritkán találkoznak. Az alsóban a testne
velés, a nyelvi órákat szakos tanárok oktatják, 
akiknek az épületek távolsága miatt egyetlen 
tanóra megtartása három órájukba kerül. Nem 
is szólva a gazdaságossági szempontokról! Az új 
iskola, igényének jogosságát elismeri az önkor
mányzati képviselő-testület is, de -  érthető 
módon -  most olyan beruházásokat helyez elő
térbe, melyek a község egész lakossága, 
szempontjából fontosak. Hiszen az iskolai ellá
tás zavartalan. Elvégeztem a közoktatás vezető 
szakot, s tele vagyok tervekkel, melyek megvaló
sításában a 29 fős tantestületre és tanítvá
nyaink szüleire támaszkodom.
-  Milyennek ismerte meg az algyőieket?
-- Olyan embereknek, akik nagyon szeretik a 
községüket!

L. L
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rnáiák monológja
Végre elérkezett. Hetek óta készültünk., 
tanultunk, nap mint nap gyakoroltunk. Reggel 
ezzel keltünk, napközben ezt ismételtük, este 
ezzel aludtunk el. A várva várt nap elérkezett 
Reggel korán ébredtem, a nap eseménye lebegett 
a szemem előtt, miközben az ünneplő ruhák 
között válogattam. A reggeli nem esett jó l  
Sürgettem a szüléimét, mielőbb induljunk az 
iskolába, .A nap nehezen telt Osztálytársaimmal 
vigyáztunk, hogy az elvárásoknak megfeleljünk: 
a nagy eseményt nem ronthatjuk el 
fegyelmezetlen viselkedéssel A délelőtti órák 
alig akartak eltelni. Az ebéd nem kellett. Délután 
végre eljött a pillanat, amire vártunk. Azt 
eredményhirdetés gyorsan ment A görcs 
oldódott, többen sírva fakadtak körülöttem. Este 
fé l hatkor megkönnyebbülten távoztunk. A hat- 
hét évesek teljes öntudatával, fáradtan, az eltelt 
tíz óra kötelező viselkedési magunk mögött 
tudva, büszkén vittük az elnyeli: jutalmakat. 
Nagyon éhes vagyok. Bla'lvás előtt még egyszer 
elismétlem az iskolai mese és prózamondó 
versenyen előadott mesémet.
Éjszaka rosszul aludtam. Hánytam.
Mindez történt Algyőit, 1999. november 10-én, 
Kedves pedagógusok, köszönjük,
Kedves pedagógusok!
Pedagógusok.?

Mese és prózamondók
Az alsó tagozatos tanulók november 10 én 
mese- és prózamondó versenyen vettek reszt. Az 
1-2. osztályosok között I. Szilágyi Perjést 
Csenge, III. Berta Bettina, (a 2,b diákjai, 
felkészítő tanáruk: Kénné Bódi Judit], II. helye
zett lett Bakó Bernadett, különdíjat Belovai 
Vivien kapott (mindketten a 2.a tanulói, taná
ruk: Kiss Ferencné). A 3-4. korcsoportból I. he
lyezett Bús Renáta, a különdíjas Rácz Balázs (a 
3.a.-ból, felkészítő: Torma líborné); II. helyezett 
Pósa Erika (3.b, tanár: Ördögimé Pungor
Erzsébet); III. Godó Zita és Szalma Eszter (4.a,v 
fölkészítő tanáruk: Szebeni Lászlóné). A
korcsoportok első helyezettjei képviselik az 
algyői iskolát a szegedi városi versenyen.
A zsűri kiemelte teljesítményükét az alábbi ta
nulóknak: Balogh Ádám és Bajusz Kata (La, ta
nár: Szabóné Kálmán Mária), Budaházi Beatrix 
(2.a Kiss Ferencné), Tóth Orsolya (4.a, felkészítő 
tanára: Szebeni Lászlóné), Baráth János (4.b, 
tanár: Tóthné Molnár Ágota), Mondovits Ciniia 
(3.a, tanár: Tonna Tibomé).

Alsós munkaközösség
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Helyesbítés
Az Algyői Hírmondó novemberi számában 
megjelenő, Köszönet a nyugdíjasoktól című 
cikkből az óvodások betanításában részt vevők 
közül legnagyobb sajnálatunkra kimaradt dr. 
Dózsa Györgyné (Ági óvónő) neve. Elnézést ké
rünk a tévedésért. Köszönjük lelkes munkáját!

Bakosáé Fekete Mária 
A Nyugdíjas Klub vezetője

az ortban
A Kind-Land Kft. karácsonyi játékvásárt rendez 
az óvodában. A képességfejlesztés szolgálatá
ban, egyénre szabottan, a teljesség igényével vá
laszthat garantált minőségű játékot gyereké
nek! Bemutató, szaktanácsadás a helyszínen.

Mikulás és karácsony
A Mikulás napján, december ő~án (hétfőn) 
délelőtt az óvónénik mesejátékkal 
szórakoztatják a gyerekeket.
Gyermekkarácsonyt rendeznek az óvodában 
december 17-én (pénteken) délelőtt: ünnepi da
lokkal, zenés műsorral teszik színesebbé az ün
nepet. A karácsonyfa körül ünneplő gyerme
keknek ajándékokkal kedveskednek az óvónők.

Az ovisokról egyéni fényképezésre ad lehetőséget 
december 7-én (kedden) a Szivárvány Óvoda. A 
megrendeléseket az óvónők várják.

Téli szünet az otiibm
Az óvodában 4ecembe* 24-től 2000. január 2- 
lg téli szünetet tartanak. Az óvónők kérik a 
Kedves Szülőket, hogy azok, akik a fenti 
időszakban felügyeletet kémek gyermekükre,
jelezzék az óvodai csoportokban!

térítési díj befizetés
A Szivárvány Óvodában a 2000 januárjára 
érvényes havi napközis térítési díjat január 4-
én (kedden) 7-től 17 óráig lehet, befizetni.

Mese, mese. mese
Kedves $y ei-ekek!
A könyvtárba a téli m ünet Idején is érdemes.
ellátogatni. Hétfőn, kedden, szerdán, csütör
tökön és pénteken 10 órától fél 12-ig mese- 
délelőttre várunk benneteket, nagy szeretettel!

Könyvtárosok
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Találkozás egg írőOal
Marék Veronika írónő felejthetetlen perceket 
szerzett októberben az alsós diákoknak! Az 
algyői könyvtárba Kiss Mihályné hívta az írónőt 
és olvasóit, az algyői iskola 3-4. osztályosait. A 
közvetlen, gyermek-közeli hangulat, a hangsze
res mesélés, rajzos kísérettel maradandó él
ményt jelentett minden résztvevőnek.
A kisdiákok köszönik az az író-olvasó találkozót! 
Remélik, máskor is örülhetnek hasonlóan 
magas színvonalú rendezvénynek!

A mórahalmi matematika tehetségkutató 
foglalkozáson iskolánkat Kutasi Levente (7.a), 
Bodp Gyula (6.b), Zöld Szabolcs (6.b) osztáfyos 
tanulók képviselték. Köszönjük Kutasi Károly 
szülőnek, hogy a tanulókat elvitte Mórahalomra!

Egészségnap az iskolában
Közös futással kezdődött november 5-én az 
iskolai egészségnap. A szünetekben felhívtuk a 
gyerekek figyelmét az egészséges életmód fon
tosságára.. Az 5. osztályosok előadást tartottak a 
kalcium táplálkozásunkban betöltött szerepéről. 
A Környezetbarát szakkörösök pedig a hulla
dékkal kapcsolatos problémákról beszéltek. 
Nagy né Kecskeméti Klára védőnő megmérte az 
érdeklődők magasságát, testsúlyát, vérnyomá
sát. Az osztályok közösen fogyasztották el az ál
taluk hozott gyümölcsöket. A mozogni vágyók a. 
délutánt uszodában tölthettek.

Könyvtári újdonságok
A hosszú téli estéken olvasson újdonságainkból!
Jöjjön el, nézze meg, ismerkedjen meg a könyv
tárral! Nálunk minden korosztály talál magának 
olvasnivalót. Egy kis ízelítő, kedvcsináló az 
olvasáshoz: Buddha, A szultán szakácskönyve, 
Szövegszerkesztési ismeretek, Teljes
napfogyatkozás, Kaktuszok, Az elátkozott 
királyok, Titkok, A cinege cipője...

Ünnepi ngitoa tartás
A Könyvtár december 3.8-áa (szombaton) fél 10- 
tői 12-ig, 13-tól 18 óráig tart nyitva.
December 24-én, 25-én és 26-án zárva. 
December 27~én, 28-án, 29-én és 30-án fél 10- 
tői 12-ig, 13-tól 18 óra. 30 percig nyitva tart a 
könyvtár. December 31.-én zárva.
Kívánunk mindenkinek Kellemes karácsonyi, 
ünnepeket és Boldog új évet!

Könyvtárosok

Mire jé  a gyermekjóléti szolgálat}
Algyő Község Önkormányzata létrehozta és 
működteti a. Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatot. A cél az, hogy elősegítsük a 
gyermekek testi értelmi-érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének a családban történő 
nevelését. Azért dolgozunk, hogy megelőzzük a 
veszélyeztetettség kialakulását, illetve azt 
megszüntessük; megelőzzük a gyermek 
családból történő kiemelését.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
elsődleges feladata:, a prevenció (megelőzés), 
hogy a. helyi igényeknek leginkább megfelelő 
gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával segítse 
a szociális krízis helyzetek kezelését, 
felszámolását, ezen keresztül pedig mega
kadályozza a gyermek családból történő 
kiemelését. A Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat egy nyitott szervezet, amelynek segít
ségére mindenki számíthat -  nemre, vallásra, 
felekezetrc, fajra való tekintet nélkül. Bárki 
igénybe veheti ingyenes szolgáltatásait, a 
személyes jog védelme mellett.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szol
gáltató jelleggel vállalja fel a gyermekek és a 
családok problémáját, segítését.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát 
szolgáltatásaink igénybevételére!

Rácsaié Olasz Edit 
Intézményvezető

Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat 

Algyő, Egészségház u. 42.

Értesíti Algyő község lakosságát, hogy 
1999. l~jétői

a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
megkezdte működését.

Algyő, Egészségház utca 42. számú ház 
emeletén.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől-csütörtökig 8-tól-15 óra 30 percig. 
Pénteken: 8-tól 12 óráig.

Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
Minden héten, szerdán: 12-től 17 óráig.

Ingyenes jogi tanácsadás: 
Hétfőnként. 8 óra 30 perctől 11 óráig; 
csütörtökönként 13 óra 30 perctől 16 óráig.

Tisztelettel várjuk a község lakosságát 
szolgáltatásaink igénybevételére!



z$eg. ... ~jiYis&íK

Egy település kultúrájának működtetésében és 
fejlesztésében kiemelkedő szerepet játszik a 
helyi önkormányzat. E kiindulópont alapján az 
algyői képviselő-testület legutóbbi, novemberi 
ülésén elfogadta középtávú (a mintegy tíz évre 
szőlő) kulturális koncepcióját. A dokumentumot 
alább ismertetjük.
Az önkormányzat kulturális koncepciójának a 
célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és 
lehetöséjíiiiek tudatában meghatározza az ön
kormányzat szándékait az agyői kulturális élet 
jövőbeni funkcióinak és formáink fenntartására, 
vagy megteremtésére.
EM szempontok
A település lakóinak a kulturálódás ugyanolyan 
alapvető joga, mint bármely más, a civilizáció 
adta. infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A 
kulturális törvény utal rá, hagy európaiságunk 
értelme és záloga a minőség és a pluralitás. Az 
intézményfenntartásnak és az önkormányzati 
támogatásoknak ezen elvek érvényesülését kell 
szolgálniuk.
Az intézményrendszer kialakulása 
Településünk történelme 860 évre nyúlik vissza 
az utóbbi évek ásatásai során feltárt leletekből 
bizonyítható, hogy lton foglalás kori családok él 
tek itt és katonák, védték a folyó gázlóját. Ezt a 
kutatási eredmény már az 1987-ben kiadott 
Algyő népe című monográfia is tartalmazza.
Algyő közművelődésére vonatkozó első for
rásunk az „Olvasó és önképző népkör” alapsza
bályzata 1892-ből: az egylet célja a „kölcsönös 
eszmecsere, hírlapolvasás, barátkozás és művelt 
társalgás”.
Intézmény femtartás
A jelenlegi intézményi struktúrát alapos
szakmai és gazdasági indokok alapján 
változtatja meg. Az önkormányzat feladatának 
tekinti, hogy a település az alapvető 
közművelődési igényeihez megteremtse az 
anyagi, tárgyi és személyi feltételeket.
Kuttúratémogatás
Az intézmények finanszírozásában erősíteni kell 
annak többszektorúságát: az önkormányzati 
források mellett pályázatokkal, alapítványi pén
zek bevonásával, szponzori támogatásokkal kell 
és lehet az alapfeladatokon túli, de azokhoz kö
tődő kulturális tevékenységekei: megvalósítani. 
Az önkormányzati kulturális támogatásnak je 
lentős formája a műalkotások vásárlása, kiad
ványok megjelentetése, a kulturális események 
megrendezéséhez való segítségnyújtás.
Az önkormányzat ezekre a feladatokra
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icepciojit:
létrehozza a kulturális alapot, amely pályázati 
rendszer keretében a már meglévő vagy 
születendő kulturális értékekhez kíván, 
támogatási: nyújtani.
A (alu kulturális élete
Az önszerveződő, civil társadalom 
kialakulásával és erősödésévé’ az intézmény 
funkciói is átalakulnak. A jelen és a jövő 
szempontjából a közművelődési intézmény
hálózat egyik legfontosabb értéke: az öntevé
kenység. Az öntevékenység egyrészt a hivatásos 
művészet holdudvaraként megjelenő művészet
pártoló közösségek kialakulását és társadalom 
szervező erőt jelent. Egy-egy településrészen a 
művelődési ház a helyi közélet fontos központja. 
Az intézmény másik nagyon, fontos értéke: a 
komplexitás. A közművelődési tevékenység új 
törekvései közé tartozik, hogy egy-egy témát, 
művészeti á.g jelenléte színesítsen (pl. kiállítás 
megnyitókon: irodalom, zene; irodalmi esteken: 
kiállítás, film). A művelődési ház a helyi hagyo
mányok megőrzésének legfontosabb fóruma.
Faiühm és Könyvtár
A Faluház programjai mindenkit érintenek az 
óvodásoktól az idős emberekig. Elfogadott, jól 
bevált formák: az előadások szervezése, kiállí
tások rendezése. A település megváltozott gaz
dasági képe, a mezőgazdaság megnőtt jelentő
sége az emberek életében indokolttá teszi olyan 
szakmai fórumok (pl. gépkiállítás) megszerve
zését, melyek érdeklődésre tarthatnak számot.
A Faluház és a könyvtár 1998-tól egy gazdasási 
egységként, de nem egy épületen belül 
működik. Célszerű az eddig részben önállóként 
működő intézményt teljes önállósággal felru
házni.
A könyvtár az országban az elsők között, 1987- 
óta a témákat csoportok megjelölésével tárta fel, 
s jelenleg is így funkcionál. A lakosság mind 
szélesebb rétegei csak a könyvtárban juthat 
hozzá az olvasnivalóhoz.
A könyvtári program színvonalának emelése 
érdekében az önkormányzat támogatja a 
számítógépes könyvtári informatikai program 
megvalósítását, hogy lehetővé váljék az intéz
mény katalógusainak számítógépes feldolgo
zása; a teleház program beindítását, szorgal
mazza pályázatok elnyerését. A „Könyvtárbarát 
önkormányzat” cím elérése érdekében növelni 
kell a dokumentum beszerzést, ezért a fenntartó 
évente vállalja, hogy pályázatával részt vesz a. 
minisztérium által kiírt érdekeltségnövelő támo
gatás elnyeréséért. Az önkormányzat támogatja, 
hogy a könyvtár magasabb színvonalon



tíz
szolgáló, közösségcentrikus intézménnyé váljon. 
Algyő hagyományainak megőrzésében soha sem 
jeleskedett, hagytuk kézműves iparunkat, h a
gyományos népi tárgyi eszközeinket veszendőbe 
menni. Most az e célra adott épület, elkezdődött 
a tárgyak gyűjtése.
Néptámegyüttes
A hagyományőrző népíáncegy üttes megújításra 
vár és el kell érni, hogy újra olyan szintre 
kerüljön, mellyel a faluhoz való kötődést erősíti, 
Algyő hírét „öregbíti". Az önkormányzat támogat 
minden olyan népzenei egyesületet, néptánc- 
csoportot, tárgyalkotó közösséget, mely a népi 
kultúránk fenntartásában szerepet vállalhat.
Népszínház
Egy éve működik a Faluházban a Móra Ferenc 
Népszínház. A színház működtetése, tárgyi és 
személyi feltételeinek biztosítására az önkor
mányzat kötelezettsége vállal.
A színház jelentősége nemcsak abban rejlik; 
hogy közreműködésével színvonalasabbak a 
helyi megemlékezések, de az évi, legalább két 
szándarab bemutatójával felvállalhatja a tájoló 
színház szerepét is.
A színház kelléktárának, díszleteinek, 
próbahelyének és az előadások technikai felté
teleinek biztosítása érdekében az önkormányzat 
elismeri annak szükségességét, hogy a Faluház 
második ütemének építése megkezdődik. Az 
infrastruktúra ilyen kifejlesztése után meg kell 
igényelni az államilag önálló színházat.
Ember és szórakozás
A műsoros rendezvények nélkülözhetetlen sze 
repet töltenek be a közösség életében. Az egész 
települést megmozgató rendezvények: a Falu- 
napok, Algyő napja, Egészségnapok, Szépség
nap, Búcsú, Gyermeknap, Lovas nap, Augusz
tus 20., Millenniumi napok.
Tömegkommunikációs rendszer 
Az Algyői Hírmondó mint írott informá
cióhordozó jelenléte a településen 8 éve bizto
sított. Szerkesztési munkáit az általa felkért 
bizottság végzi, megjelentetésének finanszíro
zásáról az önkormányzat gondoskodik.
A helyi kábeltévé működtetésének formái kidol
gozásra várnak.
Környezeti kút fám
A Szegedtől történt elszakadás óta az
önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a lakó
környezet. gondozására, a parkok, közterületek 
rendben tartására
.A kialakításra váró központi tér lehetővé teszi a
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polgári társadalmi érintkezéseket (ünnepek 
megrendezése, koszorúzások).
Figyelembe; kell venni a település adottságait, 
jobban ki kell használni a fekvéséből adódó 
lehetőségeket (két nagyváros között a Tisza tu
risztikai lehetőségei). Az iskola tevékenységében 
már megjelölt környezeti kultúrára való nevelést 
ösztönözni, támogatni kell.
Az önkormányzat felméri és átgondolja a még 
üres területek rendezését és parkosítását, 
szobrok elhelyezését.
Kulturális kapcsolatok
Fontos, hogy a közművelődési szokások már 
gyermekkorban kialakuljanak. Az iskolában 
elsődleges az oktatási és képzési célok meg
valósulása, de a „népművelő tanár” egyéni
ségekre is szükség van. Az önkormányzat célja 
elérni, hogy a tanulók minél nagyobb szánban 
kapcsolódjanak be a közművelődési intézmé- 
nyek programjaiba.
Településűn kön a római katolikus egy ház 
jelenléte a meghatározó, melynek egyre 
komolyabb szerep jut a művelődében és a 
kulturális életben.

TesttférketpcsoUit&k
Az önkormányzat ápolja és támogatja a 
település már meglévő két kapcsolatát. A 
bajorországi Helbertafeldermel és a vajdasági 
M.arionossRl. Szorgalmazza az eddig csak 
kultúrára kiterjedő kapcsolat kiszélesítését és 
hivatalo ssá tételét.

A sírkertek és a Qyeitiép K ht
Közhasznú szerződés értelmében a GYEVIÉP 
Kht. tartaná fenn. és működtetné az algyői 
temetőt -  hangzott el a képviselő-testület no
vemberi rendkívüli ülésén.■
Ez magába, foglalja a fű nyírását és a szemét 
elszállítását; a temetőhöz vezető út, a parkoló 
rendben tartását; az út menti fák, sövények, a 
ravatalozó és környékének takarítását, a kerítés 
karbantartása. Gondnok alkalmazásával a 
temető a lopások elkerülése érdekében -  
éjszaka zárva tartható.
A ravatalozóépület tetejének szigetelés felújítása 
elengedhetetlen, az épület előtti tér befedése 
szükséges, igény a hűtőkamra kialakítása. A 
temetkezési vállalkozó bemutató termet 
bérelhetne, közreműködésével a temetkezést 
helyben intézhetnék az algyői lakosok.
Az ügyfélfogadás tervezett rendje: 
hétfőtől péntekig 9- től 12 óráig.

Mm



A h á z io r v o s o k  decemberi rendelési ideje
December 1-3.

7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor 
13 órától 17 óra 30 percig: dr, Ősi Ibolya. 

December 7-10. 
í 7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Ősi ibolya.

13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor. 
December 13-17.(

j 7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor.
| 13 órától 17 óra 30 percig: dr. ősi Ibolya.
| December 20-24.
j 13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor. 
| December 27-31.

7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor.
(December 15-től mindkét körzet betegeit 

dr. Bálind Sándor látja el..)

4  d r . T ó th  H á z io r v o s i  B t .  t á j é k o z ta t ja  Ö n t:  

DR. TÓTH  M ÁR IA  
A belgyógyászai: és a háziorvostan szakorvosa 

(e-mail címe: drtothma@matavnet.hu)

december havi rendelése:
1 - jé t .ő l 3 - ig :  7 óra 30 perctől 12 óráig (délelőtt),
6-tól 10-ig: 12 óra 30 perctől 17 óráig (délután),
13-től 18-ig: 7 óra 30 perctől 12 óráig (délelőtt),
20-tól 23-ig: 12 óra 30 perctől 17 óráig (délután),
27-től 81-ig: 7 óra 30 perctől 12 óráig (délelőtt). 
December 6-tól 10-ig dr. Tóth Máriát dr. Bálind 
Sándor helyettesíti.
Kellemes karácsonyi ünepeket és 

Boldog új évet kíván:
Dr. Tóth Mária és 'fari Sándor né.

DR. M O LN ÁR  M ÁR IA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje

Beregrendelés:
Hétfőn 8-tól 12 óráig,
kedden 8-tól 11 óráig,
szerdán 13-tól 16 óráig,
csütörtökön 8-tól 10 óráig,
pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
csütörtök 10 óra 30 perctől 14 óra 30 percig.

Terhes-tanácsadás:
hétfőn 12 óra 30 perctől 14 óra 30 percig. 
Rendel: dr. Kanyó Áriám.

önálló védőnői tanácsadás: • 
kedd 13-tól 14 óráig.

Védőnői fogadóóra: 
csütörtök 8 óra 30 perctől 9 óra 30 percig.

SZ ÍJÁ R TÓ  M Á R T A  
fogszakorvos

Rendelő: Algyő, Bartók Béla u. 76. I. em. 5. 
Rendel:

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig. 
Telefon; 06/20/9-650-997.

o Fényre kötő fehér tömések.
® A porcelán pótlások minden fajtája.
0 Ultrahangos fokkőeltávolítás.

MOL-utalványt elfogadok.

Minden kedves betegemnek 
kellemes ünnepeket és 
boldog új évet kivánok!

Dr. Szíjártó Márta

M . SOPRONI LAJOS 
ü z e m i  f ő o r v o s  

f o g l a l k o z á s  e g é s z s é g ü g y i  v á l l a l k o z ó

Vég©*:
•/ előzetes és időszakos, • munkaköri 

alkalmassági vizsgálatot;
-/ magán cs hivatásos jogosítvánnyal 

rendelkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát. 
Rendelés: 

előzetes megbeszélés alapján a 
493-422-es telefonszámon.

A J Á N D É K , IJ41€á,StC!JLTÉÜA B O L T  
A l g y ő ,  Téglás u* 7 0 / A

❖ szobai csobogók,
❖ szobrok,
❖ kerámia oszlopok és vázák,
❖ pohárkészletek, -
❖ bőrlcépek, bőrmappák, bőrtükrök,
<%■ női táskák, autós - és övtáskák,
❖ pénztárcák, kulcstartók, hőmérők,
❖ textil gyermekpárnák, bögrék, perselyek,
❖ ruhaszárítók, vasalóállványok,
Egyéb porcelán és kerámia ajándéktárgyak bő 
választékával 

vár©&M) >s új vásárlóimat! 

Pálné, Manyi 

Myittvsas

(December 27-től rövidített rendelési idő lesz.) 

_______________

Keddtől péntekig 
Szombaton 
Vasárnap _

9-től 17 éráig, 
8-tól 12 óráig, 
8-tól 10 óráig.

mailto:drtothma@matavnet.hu
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á 2000. étit k&ksé0etés été
Kedves Algyői Polgárok!
Talán szokatlan, hogy a sok ösgyevi barátomhoz 
korábban elküldött levelem tartalmát a. 
Hírmondóban is közzéteszem. Erre mint az 
ösgyeviek Baráti Köre elnökét u címben is 
megjelölt aktuális téma inspirált.
Legnagyobb közös vívmányunk -  az önálló Algyő 

fejlődésének eredményei mindannyiunk 
■ számára egyértelműen látszanak. .<4 falunk 
szépen fejlődik, ügyes-bajos dolgainkat helyben 
intézik. De araint az általában lenni szokott, a 
helyi, az önkormányzati gazdálkodás feltételeit 
állami oldalról szigorítják, kurtítják. Ennek 
legszembetűnőbb példája a mostani elfogadott 
kormányhatározat, amely a személyi 
jövedelemadó helyben maradó 15%-ának 
szabadon fölhasználható részét 5%-ra csökkenti 
Ez a drasztikus elvonás Algyő költségvetésében 
közel 40 millió forintot jelent. Az önkormányzat, 
keresi a megoldást, hogy a kieső személyi 
jövedelem, helyben maradó részét pótolja.
Egyik alternatívaként felmerülhet az úgynevezett 
közlekedési hozzájárulás rendszerének ami 
most a Tisza Volán Rt. -nek egy évben, kifizetett 
25 millió forintot jelent - módosítása, Ezt az is 
indokolná, hogy az utóbbi évben megszaporodott 
az Algyőre ideiglenesen bejelentkezők száma, 
ezért hamis kép alakult Id a Szegedre utazók 
struktúrájáról. Az önkormányzat az eddig a 
Volán Rt. támogatására kifizetett milliókat 
visszajuttatná a lakosságnak, például a 
csatornahálózat kiépítési költségeinek a 
lakosságot érintő részének kifizetésével, A 
csatornázás, mint első helyen megvalósítandó 
beruházás minden algyőit érint, kivétel nélkül, 
míg az utazás csak körülbelül 1600 főt.
E levelemmel a körülmények és a. lehetőségek 
átgondoláséit, újragondolását szeretném kérni!

K am i Ifásalá 
ŐBK elnök

K a r á c s o n y i  k é p v á s á r !

A képek megtekinthetők és megvásárolhatok

Algyő* Téglás u. 20. alatt, 
telefon. 267-2S9

Minden vásárlót szeretettel várok. 

Herczeg  Gáspárné

la p p ®
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Uj játszótér, fábőt
A megváló síiá shoz az ötletet egy országosan 
ismert szolgáltató cég újságjában található
cikkből merítettük.
Az ötlet lényege, hogy a lakóközösség bevo
násával korszerű, környezetbe illő játszóteret 
hozzunk létre természetes anyagokból, első
sorban fából. A megvalósításhoz szükséges 
anyagi keretet a Soros Alapítvány pályázatán 
próbáltuk előteremteni.
A nyár elején összeállítottuk a pályázatot, 
elküldtük az Alapítványnak. Nagy örömünkre 
elnyertük a megpályázott összeget. Felvettük a 
kapcsolatot: egy fajáték gyártó céggel, mely az 
EU -szabványoknak megfelelő játszóparkokat 
épített országszerte.
Az új játszótér a most felújítandó piactéren, egy 
sétálóparkbán lesz kialakítva. Az előkészített 
parkba várhatóan a jövő év tavaszán kerülnek a 
fajátékok. A játékok összeállítása és telepítése 
jórészt közösségi munkával történik majd. 
Reméljük, az új játszótér elnyeri az algyőiek tet
szését, óvni és gondozni fogják, hogy a gyerekek 
biztonságos környezetben és jól érezhessék 
magúkat! Külön szeretnénk köszönetét mondani 
a Soros Alapítványnak a támogatásért!

DIWAMIX 
Ifjúsági Kerekasztal

NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZAT
Megüj ült nyitvatartsái idővel várom kedves

vendégeimet és leendő vendégeimet
Algyő, Téglás utca 86. szám alatti üzletemben.

BejMgSlfckeiiM 
a. 2Ő8--S14-8S te5ie!bss^ám.aa lehet.

uv‘ y  \ ' 1 
hétfőn, kedden.8-tól 15 óráig, 

szerdán, csütörötökön. pénteken 13-tól 20 óráig 
szombaton 7-tői 11 óráig.
Belij-waiaé Bakos Etika
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Információ az áramszolgáltatótóh áj az ügyfélszolgálati rendszer
A DÉMÁSZ Rt. -nél 1998 ószén szervezeti 
változások kezdődtek, amelynek célja ügyfeleink 
igényeihez alakuló ügyfélszolgálati rendszer 
kialakítása. A társaság ügyfelei elégedett 
ségének növelési érdekében nagy figyelmet 
fordít ügyfélszolgálati tevékenységének és szol
gáltatásainak fejlesztésére. Á fejlesztések 
eredményeként szeptember közepétől átala
kultak meglévő szolgáltatásaink, így módosul az 
eddig megszokott fogyasztásmérő leolvasási 
számlázási és áramszámla kiegyenlítési gyakor
lat. A megújult szolgáltatásokat a DE1VÍÁSZ Rt. 
fokozatosan vezeti be szolgáltatási területén. 
1999 decemberétől Algyőn fogyasztási hellyel 
rendelkező ügyfeleink is igénybe vehetik, 
megújult szolgáltatásainkat.

HÁROMHAVI LEOLVASÁSOK
A DÉMÁSZ Rt. a havi leolvasásokról 
fokozatoson áttér a háromhavi leolvasásra, azaz 
munkatársaink háromhavonta <sgys«;es? olvas
sák le a fogyasztásmérő állását:. Eta a mérő
állás leolvasása nem jár sikerrel, akkor mun
katársunk: leolvasási értesítőt hagy az Öli véte
lezési helyén. Az értesítőn feltüntetett infor
mációk alapján az aktuális mérőállás közlésére 
az alábbi lehetőségeket .ajánljuk figyelmébe. 
Mérőállását közölheti:

postán, a felkereséstől számított egy 
munkanapon belül feladhatja a kitöltött 
leolvasási értesítőt a DÉMÁSZ Rt. helyi 
Ügyfélszolgálati Kirendeltségéhez címezve;
- személyesen, a felkereséstől számított három 
munkanapon belül közölheti mérőállását a 
DÉMÁSZ Rt. bármelyik Ügyfélszolgálati 
Irodájában;
•- telefonon, a felkereséstől számított három 
munkanapon belül közölheti mérőállását, a 
leolvasási értesítőn feltüntetett telefonszámon. 
Kérjük ügyfeleinket, hogy a megjelölt 
telefonszámot csak a mérőállás közlésére 
használják!
Ha a fogyasztási hely jellege nem teszi lehetővé 
munkatársunk számára a fogyasztásmérő 
leolvasását, akkor kérjük, biztosítsa a mérőállás 
elérhetőségét!

SZÁMLÁZÁS

Áramssssásusláját a jövőben postai úton kapja 
kézhez, továbbra is havi rendszerességgel. Az 
új leolvasási gyakorlat bevezetésével megvál
tozik a számlázás menete. A már említett 
háromhavi leolvasási ciklus két középső 
hónapjában Ön egy-egy részszámlát kap. A 
DÉMÁSZ Rt. szakértői fogyasztási kategóriákat

határoztak meg ügyfeleink villamos energia 
használati szokásai alapján (a havi villamos 
energia felhasználását ugyanis több tényező 
befolyásolja: az elektromos berendezések
számának és teljesítményének változása, a 
készülékek minősége, életkora, időjárási ténye
zők, stb.). Az Ön részszámláit ezen fogyasztási 
kategóriák, és az ön  villamos energia fogyasz
tása történeti adatai alapján határozzuk meg. A 
harmadik hónapban az áramszámlát a tény
leges leolvasási adatok és az előző két rész
számla adatainak figyelembevételével állítjuk ki. 
Ha a leolvasás hónapjában nem áll a DÉMASZ 
Rt. rendelkezésére mérőállás, akkor az 
áramszámlát automatikusan, a fogyasztási 
kategória figyelembevételével határozzuk meg.

AZ ÁRAMSZÁMLA KIEGYENLÍTÉSE
A korábbi gyakorlattól eltérően a jövőben 
ügyfeleink nem. egyenlíthetik ki áramszámláikat 
pénzbeszedő segítségével.
A rendelkezésre álló áramszámla kiegyenlítési
módok:
• Kég^én»"áf.uialási megbízás (postai csekk):
Az áramszámláról a perforáció mentén 
levágható postai csekkel ügyfelünk, bármely 
postahivatalban kiegyenlítheti áramszámláját. 
Az áramszámla befizetésére a DÉMÁSZ Rt. 32 
Ügyfélszolgálati Irodája, továbbra, is rendel
kezésre áll. Ha Ön korábban készpénzben 
egyenlítette ki áramszámláját, akkor -  amíg Ön 
másképp nem rendelkezik -  készpénz-átutalási 
megbízást talál áramszámlája mellett.
- Lakossági. folyószámlán keresztüli átutalás: 
Bármely, ügyfelünk által választott
pénzintézetnél (banknál, takarékszövetkezetnél) 
vezetett lakossági folyószámláról megbízás 
adható az áramszámla átutalással történő 
kiegy enlíté sér e.
Az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztésével a 
DÉMÁSZ Rt. célja szolgáltatásai minőségének 
javítása, gyors, gördülékeny, ügyfélorientált 
ügyintéző s kialakítása.
Amennyiben a mérőleolvasás, és a számlázás új 
rendjével, valamint az áramszámla
kiegyenlítésének módjával kapcsolatban további 
információra van szüksége, kérjük, forduljon 
bizalommal munkatársainkhoz! Ügyfélszolgálati 
Irodainkban készséggel állunk rendelkezésére.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁÉ:
Szeged, Kossuth L. sgt. 68. Tel: 440-140; 
Mórahalom, Kölcsey u. 1. Tel.: 281-042.

„Bizalommal a bizalomért!"
DÉMÁSZ Rt.
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Megszületett végre Algyő első sportfóruma! Régi 
erre az igény, ám november 11-én kevéske ér
deklődő vett rész ezen a beszélgetésen. Lényeg, 
hogy megszervezték, mert más egy teremben, 
közelről látni a kedvenceket, mint a pályán. A 
kérdésekre három focista -  Takács Zoltánt, 
játékos-edző; Kothencz Péter csapatkapitány; 
Major László, a pár hete a Szeged LC profi csa
patából igazoltalt középhátvéd válaszolt.
Takács Zoltán: Baján születtem, most 36 éves
vagyok. A Fradi ifiben játszottam néhány évig, 
1985-ben Békéscsabában játszottam, ahonnan 
komoly sérülés miatt igazoltam át Komlóra, s 
1990-ben a Szeged NB I-es csapatában 
szerepeltem. Svájcban két évig... játszottam, 
amatőr csapatban. Ezután az NB III-as SZVSE- 
ban próbáltam ki a játékos-edző szerepkört, s 
most pedig az NB III-as Algyőnél.
Kothencz Péter: Győrben 1.7 évesen kezdtem a
megyei I. osztályban, majd -  távközlési mérnöki 
diplomával a zsebemben az NB III-as 
Dorozsma lett a csapatom, később pedig a 
SZVSE, majd újra az akkor már NB ÍI-es 
Dorozsma igazolt le. Ám, amikor bejutottunk az 
NB I/B-be, munkahelyi elfoglaltságom miatt át
mentem a. SZEAC-ba, utána jött Tápé és Algyő, 
Major 'László : ~ Algyő újonca vagyok, Battonyán 
születtem, 17 évesen már a „Szeged” -ben 
játszottam. Utána következet, a Békéscsaba és a 
Budapesti Honvéd. Nemrégen visszajöttem 
Szegedre, majd eljöttem onnan, mert meguntam 
a béna. szegedi vezetést és megtetszett Algyő, a 
jó szellemű és képességű csapat.
Takács Zoltán: Mint edző mindenben egyedül
döntök. Rengeteg segítséget kapok a válogatott 
atléta, Hajdú Sándor pályaedzőtől. Jogosan 
mondogatják, hogy sok játékost igazoltunk, de 
nem vált be mindenki. Kiket igazolunk 
tavasszal? Vannak kiszemeltek. Neveket még 
nem mondok. S ami jó, önként jelentkezők, 
mert Algyő népszerű lett.
Kothencz Péter: ™ Hogy milyen a csapatkapitány 
és az edző kapcsolata? Megértjük egymást. Amit 
csinál a mester, szakszerű, megfontolt. Renge
teg dolgot megbeszélünk. Ha Zoli a kiapadón ül, 
a pályán én vagyok a szócső, ha viszont játszik, 
ő sokkal, .jobban meg tudja valósítani elkép
zeléseit. Ott, bent bármikor változtathat.
Takács Zoltán: - A bajnokság közepén voltak 
gondok. Csúfos vereségek. Igaz, akiktől 
kikaptunk, rutinosak voltak. Kifogásolják, hogy 
nem játszik algyői az együttesben. Hát nem, 
mert öt éve nincs utánpótlás nevelés,
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Mihe kerüt a sport}

Bár a sportélet fenntartása nem alapvetően 
feladata, támogatása viszont elvárható egy 
települési önkormányzattól.
Algyőn idén körülbelül 8 millió forintot 
szavazatott meg a képviselő-testület a helyi 
sport támogatására ■ - tudtuk meg dr. Piri József 
polgármestertől. A négy szakosztállyal működő 
Algyői Sport. Kör kapta a legnagyobb összegű 
támogatást. A labdarúgó szakosztály 100 igazolt 
játékossal, négy korosztályban működik; a 
quadriatlon szakosztály nemzetközi színvonalú 
eredményeket hoz; az ASK-n belül létezik a 
kézilabda és a testépítő szakosztály. A női és 
férfi csapatával, az NB Il-ben szereplő Algyői 
Kézilabda Egyesület kérelmének megfelelő 
szinten részesült a támogatásból.
Az önkormányzati támogatás alapfeltétele, hogy 
azzal el kell számolnia a sportegyesületnek. 
Algyőn szabály, hogy az a szervezet, mely 
elszámolási kötelességét elmulasztja, három 
évig nem részesülhet önkormányzati 
támogatásban.. Algyőn mindkét sportegyesület 
számlákkal igazolta, mire költötte el az 
önkormányzati támogatás -■ jelentette ki a 
polgármester.
Idén a helyi sportélet színvonalának javítása 
érdekében új öltöző és focipálya épült. E 
beruházásokra szükség volt - állítja a 
polgármester. A korábbi, egy egerek rágta, 
szélfútta, rossz vizesblokkal és villanyvezetékkel 
rendelkező, barakk-épületben kialakított öltöző 
elfogadhatatlan minőségű volt. Az ezután 
fölépítendő sportcsarnokban is lesznek öltözők, 
de azok nem a focistákat szolgálják. A 
polgármester meggyőződése, hogy az új öltözővel 
a település gazdagodik. A sportlétesítmény nem 
az egyesületé, hanem az önkormányzat 
közhasznú társaságának, a Gyeviép Kht.-nak a 
tulajdonában és kezelésében vannak. A 
sportcentrum körüli kerítés megépítése 
tulajdonvédelmet: is szolgál. Azzal, hogy a 
körbekerített, pályán zajló • mérkőzésre a 
focirajongók jegyet, váltanak, a helyi, sportéletet 
támogatják.

Eíkésmít ét s.portkoncepciő
Direkt vagy indirekt módon a sport Algyőn 600-
700 lakost érint. A képviselő-- testület 
novemberi első ülésén elfogadta Algyő Község 
hosszú távú sporkoncepcióját. A testület megál
lapította: indokolt a sport finanszírozását a jö 
vőben megoldani hivatott sportalap létrehozása. 
Ez az alap a mindenkori iparűzési adó helyben 
maradó részének 4%-a, amire pályázni lehet.
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Receptek mz ünnepekre
Karácsony és szilveszter előtt a lakás 
legforgalmasabb helye: a konyha. Az ünnepi 
menü összeállításához két kipróbált recept 
közlésével járul hozzá az Algyői Hírmondó.

Pikáns csirkéméj
„Kezdő” és „haladó” háziasszonyok egyaránt 
elkészíthetik Kiss Mihályné, Nusika, az algyőiek 
könyvtárosa receptje alapján a pikáns 
csirkemájat, mert a siker1 garantált.
„Az apróra vágott vöröshagymát zsiradékon 
megpároljuk, rátesszük a megtisztított és vékony 
csíkokra vágott csirke szíveket, elősütjük. Erre 
helyezzük a csirkemájakat és addig sütjük, amíg 
a máj megfehéredik és a közepe már nem véres. 
Az apró kockára vágott csemegeuborkát (2-3 db 
apró uborkát) belekeverjük a májba és fedő 
nélkül 10 percig tovább sütjük. Végül egy pohár 
tejfölben elkeverünk egy evőkanál mustárt, egy 
késhegynyi töröttborsot, ráöntjük a májra és 
átforraljuk (párpercig ).
Tálaláskor sózzuk. Főtt burgonyái adunk mellé." 

Finom bejqti ideális receptje 
Biztos állítja Molnáráé Vida Zsuzsa, a F'aluház 
vezetője hogy az alábbi recept alapján a 
sütésben nem jeleskedő háziasszony is el tudja 
készíteni a karácsonykor elmaradhatatlan 
süteményt, a bejglit!
„Elmorzsolunk 20 dkg vajat vagy Roma 
margarint 60 dkg liszttel, 10 dkg porcukrot és 2 
tojássárgáját teszünk, hozzá. Egy csepp sót, fél 
dl tejben. 3 dkg élesztőt felfuttatva 2 dl tejföllel 
összegyúrunk. A tésztát hűvös helyen 2 órát 
pihentetjük.
Diós töltelék: 25 dkg cukrot 2,5 dl vízzel és 4 
evőkanál mézzel felforralunk. Ebbe tesszük bele 
az 50 dkg diót, melynek egyik felét daráljuk, 
másik felét morzsába törjük össze. Ha megfőtt, a 
tűzről levéve ízesítsük 10 dkg mazsolával, 
rummal, 5 szem őrölt kávéval, csipet őrölt 
fahéjjal, 2 kiskanál baracklekvárral, vaníliás 
cukorral. A tésztát csak teljesen kihűlt töltelékkel 
kenjük meg. ”

SZÉP, TŐ VÉS FENYŐFÁK
1,5 méterig 1008 forintig eladók.

Érdeklődni telefonon: 284-314,

Westel 900 GSM Rt.
termékbemutatót és vásári tart 

december 9~én 16 órától a Faluházban.
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Wlynkaiehefőség

Szakmunkások, segédmunkások, munkanélküliek és 
építőipari technikus jelentkezését várjuk.

É rd e ic lő d rs i 
a Gyeviép Kht. telephelyén: 

j, Kastélykert u. 16. (a Könyvtár mellett); 

t@ l«föws 2 6 7 -5 6 7 , 
hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

F É N Y M Á S O L Á S
A3-as 10 Ft/db; dupla oldal 15 Ft/db 
A4-es 7 Ft/db, dupla oldal 10 Ft/db.

G y e v ié p  K h t .
Algyő, Kastély kert u. 16. (a Könyvtár mellett). 

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-tői 15 óráig. 
Telefon: 267-567.

IP

REKVIEM
T e m e tk e z é s i vá S SaS közás 

Algyő, Vásárhelyi u. 5.
Nyitva;

a Család igénye szerint szombaton és vasárnap is. 
Bejelentkezés:

KOCZKÁS TIBOR ügyintézőnél.
Telefon: 267-297 vagy az-Ida virágüzletben.

Kegytárgyak: 
koporsó, üzemfedő, urna, urnaszemfedő és minden 

egyéb kegyeleti kellék.
Halott szállítási ügyelet: 0-tól 24 óráig, 

telefon: 06-30-9433-645 (díjmentesen), 
eljeskörű és díjmentes ügyintézés (Szegeden is). 
Telefon: 62-425-864, 06-20-9824-207.



Született: október 1-jén Hegyi Erzsébetnek és 
Szardszló Varga Attilának: Erzsébet (3230
gramm), 16-án Sisa Helgának és Csatlós 
Józsefnek: József (2580 gramm), 31-én Fodor 
Editnek és Bakos Istvánnak: Dorina (3570 
gramm); november 1-jén Kabók Mónikának és 
Kun-Szabó Zoltánnak: Zoltán (3275 gramm), 2- 
án Boldizsár Anikó na le és Kiss Andrásnak: 
Levente (3950' gramm), 3-án Tóth Henriettának 
és Molnár Tamásnak: Eszter (3600 gramm), 9- 
én Boksa Anikónak és Kőműves Zsoltnak: Ádám 
(33.1.0 gramm).
Házasságot kötött: november 3-án Varga.
János és Batka Éva', 13-án Miklós Péter és Bakó 
Szilvia.
Meghalt: november 20-án Süli Zakar András.

Egy új létesítménnyel gazdagodott községünk. A 
Gyevi űzlethássat, a COOP üzletlánc legújabb 
tagját november 18-án Kelemen János, a Dél- 
Tiszamenti Áfész elnöke nyitotta meg.
A falu már régóta hiányolt egy korszerű, 
városias, nyugat-európai színvonalú élelmiszer- 
boltot. Ezt fölismerte a Dél-Tiszamenti Áfész, 
újjáépítette a több mint 500 négyzetméteres 
ABC-t. Az algyői üzlet átalakítása rekord, gyor
saságú, hiszen alig 100 nap alatt a korszerűtlen 
kisboltból üzletház lett.
A Gyevi üzletházban az élelmiszerbolt mellett őt 
kisebb, eltérő profilú üzlet is helyet kapott, ahol 
például ékszereket, ajándékokat, női fehérne
műket árusítanak. A bolt vezetője továbbra is 
Tóth Istvánná, a vásárlókat 13 fős személyzet 
(helybéli lakos) szolgálja, ki. A boltban három 
pénztárgép működik a gyors kiszolgálás 
érdekében. A COOP üzletlánchoz tartozásnak 
számos előnyét élvezhetik a vásárlók, akiket 
gazdag árukínálat, légkondicionált vásárlótér, 
barátságos kiszolgálás vár - hétfőtől péntekig 6- 
tói 1.9 óráig, szombaton 6 tói 12 óráig, vasárnap 
6-tól 11 óráig. Az akciós áruk közül a 2 literes 
COOP üdítő 119 forint, a COOP tészta 109 
forint, az Aranyászok sör 74 forint (+üveg), az 5 
kilogrammos Tomi Kristály Color mosópor .1.049 
forint, WC papírból a 8 tekercses 170, a 4 
tekercses pedig 91 forintba kerül.
A Gyevi üzletház megnyitásának napján az áfész 
vezetősége ajándékkal kedveskedett tagjainak, 
ezzel is köszönve a szövetkezel; iránti hűségüket. 
Reméljük, az üzletház a település tervezett, új 
centrumában méltó helyet foglal el!

Németh Jóaseíhé
küldöttcsoport vezető

Túl sok minden történt ebben az évszázadban! 
Gondoljunk csak egy pillanatra az I. és a II. 
világháborúra., a rengeteg pusztításra. Nem. 
szabad megfeledkeznünk a háború áldozatairól 
és hősi halottairói. De élnek még Algyőn 
olyanok, akiknek a háború sző elhangzása is 
fájdalmat okoz, mély sebeket tép föl. Fájdalom, 
szomorúság jellemezte a XX. század első felét!
A második felében jött 1956, ami nem „a század 
éve” volt... Majd egy kemény kommunista 
rendszer, amit én, személy szerint gyermekként 
éltem meg. Egy jobb világ kezdetét jelezte-e az 
1989-90. között végbement rendszerváltás? Azt, 
hogy mit hozott; „az új világ”, most kezdi érezni 
mindenki.
Soklcal-sokkal többet lehetne a XX. század 
történelmével foglalkozni! Ezt helyettem meg
teszik nálam okosabb emberek.
Erdemes-e a 2000. év eljövetele miatt 
„szárnbűvöletter foglalkozni? Ez csak egy 
szilveszter lesz a többi mellett? E kérdésekre 
mindenkinek saját magának kell választ találni. 
Egy bizonyos, ez lesz az á szilveszter, melyre 
mindenki emlékezni fog -  remélhetően szívesen! 
Bízom abban, hogy itt, Algyőn változik valami a 
XXL század elején! Kevesebb ellentét alakul ki a 
politikán és a közéleten belül. Kívánom, hogy az 
elkövetkezendő időben mindenki úgy 
változtasson felfogásán, hogy együtt segítsünk a 
község, s ezzel a magunk életének jobbra 
fordításán! Legyen egy új évezredünk egy új 
községben! Mindenkinek, aki ennek a „községi 
elvnek” a híve, boldog karácsonyt, egy 
fantasztikusan emlékezetes szilvesztert, 
boldogabb közösségi életet kíván -  az Algyői 
Sportbarátok Egyesületének nevében -  is:

Laczi Zoltán

I / H é 0 é § e } ! }
Leírva vagyon, hogy a kétezredik évben vége 
lesz a világnak. Nem lesz!
Igaz, minden égi és földi erő azt sugallta tavaly 
és idén, a század, utolsó éveiben, hogy történik 
majd valami. 'Támadott szélvihar, árvíz, belvíz, 
égszakadás, szökőár, tűzvész, földrengés... 
Mégsem lesz világvége!
Magam kettőt már túléltem a ’7o-es, meg a *80- 
as években. Bizonyíték, hogy újra írok Önöknek, 
magamnak, mindenkinek.
Senki ne vegye el saját életét, félve a 
„ bevégezetf’-től Az csak a. tudatlanok jussa. 
Menjenek inkább a boltba, egy üveg pezsgőén, és 
köszöntsék a harmadik évezredet! Megéri! 
Megéljük!



Szaktanácsadás
A mezőgazdasággal foglalkozók1 számára a 
továbbképzés, az alapvető információk 
megszerzését, jelenti a csoportos szaktanács
adás, melyet Tímár Zoltán falugazdász szervez. A 
Faluházban, a megadott csütörtökön 16 órakor 
kezdődik az előadás december 2-án Állat
tenyésztés, szerkezetváltás a piaci igények sze
rint címmel; december 16-án a szántóföldi nö
vénytermesztésről; 2000. január 13-án az öntö
zés, a talajerő visszapótlás, a környezetvédelem 
témakörről.

Karácsonyi játszéház
A Faluház december 20-án (hétfőn) 16-tól 1.8 
óráig kézműves játszóházat rendez. A gyerekek 
elsajátíthatják a gyertyaöntés, a szalmadíszek 
és a mézeskalács készítésének, titkait.

Aranyvasárnap a Hírmondódat
Az Algyői Hírmondó arany vasárnapi vására 
december 19-én 9-től 16 óráig tart a 
Faluházban. A kínálat: ajándéktárgy, szőnyeg, 
felsőruházat, kerámia.

Szilveszter, fiatalosan
Akinek nincs kedve Londonban, Párizsban vagy 
New Yorkban szilveszterezni, azt várjuk szere 
tettel a községi edzőterembe a december 31-én 
19 órától kezdődő partira. Lesz büfé, muzsika 
és meglepetés. Belépő: 1000 forint/fő. .Jegyeket 
december 6-tól lehet vásárolni a Faluházban 
Molnár Áronnál vagy Véka 'flmeánál.

Legyen m
Mindenki nyerhet az Algyői Hírmondó
decemberi számával! Az újság legfrissebb,
decemberi számában a szerencse- szelvény: a 
Hírmondó Tombola 2000. Ön is vegyen részt 
december 29-én (szerdán) 16 órakor a
Faluházban a sorsoláson! Hozza magával az
Algyői Hírmondó decemberi számát, vagy az 
újságból kivágott tombola szelvényt! Legyen 
szerencséje - a. Hírmondóval!

Hírmondó
Tombol fi 2000
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A Faluház 2000 jegyében programsorozatot 
szervez. A résztvevők tombola szelvényt kapnak, 
sorsolás: január 2-án.
Bee ember 28. (kedd)
Az 1999 es év utolsó sportélménye: a játékos 
sportnap, melyen sportos akadálypályát kell 
leküzdeniük a gyermekeknek és a játékos kedvű 
felnőtteknek. Az algyőieket délután különböző 
versenyek várják, igy például csocsó, pingpong, 
gombfoci, dekázás, fejelés, hullahopp-karikázás. 
A versenyszámokra egyéni és csoportos neve
zéseket folyamatosan várunk a Faluházban. Az 
eszközök a. verseny kezdetéig és utána, ingyen 
használhatóak. Este: buli a. Faluházban.
úeeember 29. (szerda)
Nosztalgianap: filmvetítés, keresztrejtvény-fejtő 
verseny; 16 órától Hírmondó-tombola-, 17 órától 
teadélután az Algyői Idősek Klubja és az Algyői 
Nőegylet szervezésében; este: nosztalgia buli.
üecember 30. (csütörtök)
A 2000-váró gyermeknap: kézműves játszóház a 
DINA1VIÍX Ifjúsági Kerekasztal rendezésében. 
Lesz hajfonat és sőgyurma készítés, aztán rézfa 
és arcfestés, no meg agyagozás, s persze 
kreppfantáziák születnek drótból, a gyöngyfűzés 
mellett dalokat, tanulhatnak a gyerekek. A 
„grafiti bemutató” mellett, ha az időjárás engedi, 
még hőszobrász-verseny is lesz. E napon 
mutatják be a DINAMIX által meghirdetett 
pályázatokra érkezett műveket, osztják ki a 
díjakat. Késő délután a Hupikék törpilcék 
együttes szórakoztatja a gyerekeket. Este:
rwwisca
becember 31. (péntek)
Szilveszteri bál, melyen föllép a Blaskó Dixiland 
Bánd, lesz Karibi Show, hastáncosnő,
nyereményjátékok, tombola.
‘Január h (szombat)
Az otthoni egyéni relaxációs gyakorlatok után 
este: másnapos buli.
Január 2. (vasárnap)
Filmvetítés, majd faluház-tomhola.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja. 
Megjelenik havonta egyszer.
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