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Több lesz a szeretet ezen a földön,
Több lesz a nevetés, a gyermeki öröm. 
Nem hull majd könny bánatos szemből 
Nem néz ránk közöny fásult tekintetből.

Az emberi szeretet győz majd a szivekben 
S béke lesz mindenütt végre 2000-ben.

ÉV Végi ütések
Az algyői önkormányzat képviselő-testülete
1999. december 15-én és 29-én is ülésezett, dr. 
Piri József polgármester vezetésével, a község
házán. A köztisztaságról szóló rendeletet 
módosították a képviselők: a szolgáltató 10%-os 
díjemelési javaslatát a képviselő-testület elfo
gadta. A kéményseprő ipari szolgáltatás, 
valamint a víz- és szennyvízelvezetés, a tisztítás 
ára idén 7-7%-kal nő. Az iparűzési adót 1,7-ről 
2%-ra emelte az algyői önkormányzat. 
(Részletek: a 3. oldalon.)
A pénzügyi bizottság 1999. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadta a képviselő-testület. 
A körzeti állatorvos, dr. Major József tájékoz
tatta a képviselőket az állategészségügyi felada
tok ellátásáról. A képviselő-testület 2000. ja 
nuár 1-jétől hat pályázó közül, dr. Kovács 
Ágnest választotta fogorvosnak.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet 
megalkotta a képviselő-testület, majd az idei, 
első félévi munkatervének elfogadása után 
Tímár Zoltán falugazdász adott tájékoztatót 
tevékenységéről. Az önkormányzat költségvetési 
rendeletét módosította a testület.

Autóbuszköztekedés, 2000
Az elmúlt év utolsó hónapjaiban a község 
önkormányzata folyamatosan tárgyalt a Tisza 
Volán Rt. vezetőivel arról, hogy 2000. január 1- 
jétől hogyan utazzanak az algyőiek Szegedre. A 
probléma hátteréről, az elképzelésekről 
decemberben két fórumon tájékoztatta a 
képviselő-testület a község lakóit. A változás 
lényege, hogy a közlekedés a korábbi helyi 
helyett helyközivé lett. Az új helyzet a lakosság
nak szinte minden rétegét érinti.
A nyugdíjasok 2000-ben, a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően, igazolólapot kötele
sek kérni és ezzel válthatják ki az autóbusz bér
letet. A bérlet ára változatlan lesz. A 
nyugdíjasokra továbbra is érvényes a helyi 
közlekedésre vonatkozó eddig megszokott 
közlekedési rendszer.
A diákoknak diákigazolványukkal 5, illetve 10 
kilométeres helyközi bérletet kell váltaniuk. E 
helyközi bérlet a diákoknak ingyenes lesz. A 
diákok a szegedi helyi bérleteket a helyközi 
bérlet váltáskor is megvásárolhatják Algyőn, a 
polgármesteri hivatal épületében.
Az algyői munkavállalóknak a Szegedre történő 
munkába járáshoz szükséges havi bérletük 
árának 20%-át az önkormányzat megtéríti. 
Ehhez úgynevezett „utalványt” ad ki a bérlet 
megvásárlásakor a polgármesteri hivatal. Az 
utalványfüzet 12 hónapra 20%-ös kedvez
ményre jogosít. Az első hónapban 5 darab 
utalvány leadásával a bérlet tulajdonképpen 
ingyenessé válik. A hatodik hónaptól kezdve a 
bérletjegy váltáskor az utalványt a Volán Rt. 
bevonja, s a vételár 80%-ának kiegyenlítése 
ellenében a bérletet kiszolgáltatja.
A bérleteket, illetve az utalványokat az algyői 
polgármesteri hivatalban kapják meg az utazni 
kívánq|c. A bérletek árusítását 2000. január 3- 
án keldték meg. A bérleteket az esztendő első 
hetében naponta 8-tól 18 óráig árusítják, 
egészert 2000. január 9-én (vasárnap) 18 óráig.
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A községi kultúra száz éve: olvasókör és önképzés; könyvtár és fatuház

Algyő történelme több mint 860 évre nyúlik 
vissza. Az utóbbi évek ásatásai, a feltárt leletek 
bizonyítják, hogy a honfoglalás korában 
családok éltek itt és katonák védték a Tisza 
gázlóját. Ezt a kutatási eredményt már az 1987- 
ben kiadott Algyő népe című monográfia is 
tartalmazza.
Az algyői közművelődés történetét vázolja a 
község önkormányzati képviselő-testülete által 
elfogadott kulturális koncepció.
Az Algyő közművelődésére vonatkozó első 
forrás: az Olvasó és önképző népkör alap- 
szabályzata, amelyet 1892-ben foglaltak írásba. 
Az alapszabály szerint az egylet célja a „kölcsö
nös eszmecsere, hírlapolvasás, barátkozás és 
művelt társalgás”.
Az I. világháború után itt is „Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottságot” szervertek a nép- és 
közművelődés ügyének elősegítésére. E testület 
elnöke a jegyző volt, tevékenységi körében nép
színművek előadása, különböző^gazdatanfolyam 
szerepelt. A községi népház az árvíz után épült, 
többszörösen átalakították majd 1935-ben 
fölépült az új népszínház. Mozi Algyőn először 
egy vendéglőben működött.
A községben a 30-as 40-es években műkedvelő 
vonószenekar is létezett. Falunapokat először 
1946-ban és 1947-ben szerveztek, amikor is 
mezőgazdasági, kertészeti, halászati és háziipari 
kiállítást is rendeztek.
Algyőn 1948-ban két műkedvelő együttest tar
tottak számon: az egyik az EPOSZ, a másik a 
Farkiréti Olvasókör volt. Mindkét szervezet 
célja: az „önművelődés”.
A közművelődés elősegítése volt a feladata az 
1950-ben megalakított Oktatási és Népmü- 
velödési Bizottságnak. De nem csupán e tes
tületnek köszönhető, hogy 1956-ban fotó
szakkör alakult, színjátszó és tánccsoport 
működött, bábszakkör, sakkszakkör színesítette 
a község közművelődési tevékenységét. Rend
szeresek voltak a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT) által szervezett előadások, de az 
önképzést segítő növényvédelmi és egészség- 
védelmi tájékoztatók is.
A hitközösség, az ifjúsági klub és a nyugdíjas 
klub 1966-ban szerveződött meg. Az addig kü
lön működő néptánccsoport, a népi zenekar és 
a népdalkör 1968-ban Hagyományőrző Népi 
Együttessé olvadt össze.
Váltást hozott 1973, amikor Algyőt Szegedhez 
csatolták, ugyanis az Ady Endre Művelődési Ház 
új szervezeti keretek közé került: folytatta addigi 
tevékenységét, a Bartók Béla Művelődési 
Központ intézményévé vált.

Algyő újból elnyert önállósága után az intézmény 
fenntartója a helyi önkormányzat lett. Státuszát 
illetően ezen idő alatt kétszer változott az 
intézmény helyzete: először a polgármesteri
hivatal telephelye lett, majd részben önálló 
gazdálkodási egységgé vált. Jelen pillanatban is 
így működik.
A település életében fontos szerepet töltött be a 
mozi. Ám a nyolcvanas évek közepére az akkori 
átszervezések következtében a „moziüzem” 
tevékenységét megszüntette, épületét bérbe
adta, majd értékesítette. Jelenleg nincs mozi a 
településen. Üzemel ugyan egy magánvállalkozó 
által létesített videókazetta kölcsönző, de ez 
semmiképpen sem pótolja a mozit.
Az algyői könyvtár történetének szálai az 1892- 
ben létesült olvasó- és önképző népkörhöz 
nyúlnak vissza. A jegyző 1907-ben 
indítványozta az ingyenes népkönyvtár 
felállítását, melynek helyéül a községház egy 
termét jelölte ki. A községi könyvtárról szóló 
„szabályrendeletét” 1932-ben hozta meg a
községi képviselő-testület. Az állomány
gyarapításáról a községi költségvetésben kellett 
gondoskodni. A könyvtárat 1935-ben az újonnan 
épült községi népházban helyezték el. A háború 
után a községi, úgynevezett népkönyvtár 1951- 
bon nyílt meg egy magánháznál. A községi 
tanács a könyvtárnak mint függetlenített 
intézmények 1954-től biztosított keretet a 
költségvetésből. Majd 1961-ben, mint az 
országban másutt is, a könyvtár a községi 
tanács fenntartása és kezelése alá került. 
Ekkoriban költözött a Piri-féle házból a mai 
helyére. Az 1960-as évek elején Irmamajorban, 
Rákóczi-telepen, Farkiréten, Gyevi-tanyán és a 
Zridai iskolában létesültek kölcsönzőhelyek. 
Ezek az elmúlt évek során folyamatosan 
elsorvadtak Algyő Szegedhez csatolásától, 1973- 
tól a könyvtár mint a Somogyi könyvtár 
fiókkönyvtára működött, számos szakmai fórum 
elismerését elnyerve. Az önállóvá vált település 
önkormányzata átvette a Somogyi könyvtártól 
az intézmény működtetésének feladatát. Előbb 
a polgármesteri hivatal telephelyeként, majd a 
Faluházzal közösen, részben önállóan működő 
egységgé vált. A háború előtt az iskolának is volt 
saját könyvtára. A könyvtár állományának 
gyarapodását a nevelők a társadalmi 
szervezetek segítségével érték el. Az iskolában 
jelenlek is működik a nevelők és tanulók 
számára könyvtár.
Az előzőekből kitűnik, hogy az önkormányzat 
mindig betöltötte a helyi kultúra és a közmű
velődés intézményfenntartó szerepét.
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Tájékoztatók, rendetetek -  2000
Algyő Község Képviselő-testülete a múlt év 
decemberében fogadta el a 2000 első félévére 
szóló munkatervét. A képviselők által 
megtárgyalni kívánt témaköröket azért is ismer
tetjük, hogy az önkormányzat munkájára 
kíváncsi algyőiek megtervezhessék, mikor 
látogatnak el a testület ülésére.
2000. január: Beszámoló az algyői önkormány
zat fenntartásában működő intézmények pályá
zati tevékenységéről az intézményvezetők előa
dásában. Tájékoztató az 1000-ben nyújtott szo
ciálpolitikai támogatásokról és tapasztalatairól; 
előadó: a jegyző. Az önkormányzat fenntartá
sában működő intézmények munkatervének 
elfogadása. Rendeletalkotás; előadó: a jegyző. 
Február: Az algyői önkormányzat 2000. évi 
költségvetésének előkészítése; előadó: pénzügyi 
csoportvezető. Tájékoztató a település közrend
jének és közbiztonságának helyzetéről; előadó: a 
Szegedi Rendőrkapitányság vezetője. A Nagyfai 
Büntetés-végrehatási Intézet vezetőjének tájé
koztatója az intézmény munkájáról. Rendelet- 
alkotás; előadó: a jegyző.
Március: az algyői közutak állapota és a 
települést érintő közúthálózat fejlesztési elkép
zelések; előadó: a közúti igazgatóság képviselője 
és a polgármester. A vasúti közlekedés helyi 
tapasztalatai, a MÁV Rt. Algyőt érintő fejlesztési 
elképzelései; előadó: a MÁV Rt. képviselője. Az 
ezeréves magyar államiság megünneplésével 
kapcsolatos elképzelések; előadó: a Faluház 
vezetője. Tájékoztató a települési lakosság
számának alakulásáról. Tájékoztató a belterü
leti csatornák állapotáról, előadó: műszaki 
csoportvezető. Rendeletalkotás; előadó: a jegyző. 
Április: Az algyői önkormányzat 1999. évi 
zárszámadása, előadó: a polgármester. Tájékoz
tató a település tűzvédelmi helyzetéről és a tűz 
elleni védekezés helyi tapasztalatairól; előadó: a 
polgármester. Beszámoló a szociális juttatá
sokról; előadó: a polgármester. Rendeletalkotás; 
előadó: a jegyző.
Május: A település ifjúságpolitikai koncepciója. 
A geotermikus energia gazdaságos felhaszná
lásának lehetősége; előadó: az Agrárkamara 
képviselője. A Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat beszámolója az ott végzett munkáról. 
Rendeletalkotás; előadó: a jegyző.
Június: Tájékoztató a külterületen élő lakosok 
életkörülményeinek helyzetéről. Beszámoló a 
lakástámogatásokról; előadó: a SZÖKÉS
bizottság. Tájékoztató a megkezdett beruházá
sokról; előadó: a műszaki csoport vezetője. Az 
oktatási intézmények beszámolója. Rendelet- 
alkotás; előadó: a jegyző.
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Változott a helyi „ipari" adó
A helyi iparűzési adórendeletet két évvel 
megalkotása után, december 15-i ülésén 
vizsgálta fölül az önkormányzati képviselő- 
testület.
Az árbevételhez viszonyított adókötelezettséget 
vezette be az algyői önkormányzat. Az állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó évi mértékét az adóalap 2%-a.' Ezzel 
párhuzamosan a teljes anyagköltség levonható. 
Az adókedvezmények köre szélesedett, ami a 
munkahelyteremtést. és új vállalkozások 
születését szolgálja.
Például az a vállalkozó vagy vállalkozás, mely 
munkahely teremtő iparűzési tevékenység 
folytatását célzó beruházást kezd, 
adókedvezményben részesül: ha az legalább 50 
millió forint értékű, akkor 30% a kedvezmény, 
100 millió forintnál a kedvezmény 50%-ra nőtt. 
Új része az adórendeletnek a címzett adó, 
mellyel az adózó részt vállal a község
fejlesztésében, jobb működésében.
Az algyői rendelet lehetővé teszi az adó 
elengedését.
Az iparűzési adó növekedése miatt az
építményadót nem vezette be az algyői
önkormányzat.

díjnövekedés: 7 VagyW°/o
A szolgáltatások egy részének legmagasabb, 
illetve legalacsonyabb árát az önkormányzat 
joga megállapítani.
A víz- és szennyvízelvezetés, valamint a tisztítás 
ára 2000-ben 7%-kal többe kerül, mint tavaly. 
A lakosság és a közintézmények részére 
alkalmazandó díjak: a vízdíj 91, a
szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 65,80,
együtt: 156,80 forint/köbméter (áfa nélkül); az 
ipari fogyasztók részére: a vízdíj 109,10, a 
szennyvízelvezetés és a tisztítás 195,80, együtt 
304,90 Ft/köbméter (áfa nélkül).
A kéményseprő ipari szolgáltatás ára 7%-kal nő. 
Az alapdíj a családi házra, a közületek
telephelyeire 203 forint, a társasházi lakásokra 
96 forint. A részleteket a kéményseprő-ipari 
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása tartal
mazza.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a 
szemétszállítási díjat 10%-kal emelheti. A 
lakosságnak szemétszállítási alapdíjként
havonta és lakásonként 212 forintot kell 
fizetnie. A gazdasági egységeknek ugyanennyibe 
kerül a havi alapdíj. A lakossági szemeteskukák 
ürítési díja: például a 110-120 literes kukáké 
70 forint, a 240 literesé 140 forint.



Változtak a térítési dijak
A gyermekintézményi és a szociális étkeztetés 
biztosítására az önkormányzat vállalkozási 
szerződést kötött a MÓL Hotels Szállodai és 
Turisztikai Kt.-vel. A cég üzletvezetője a 
nyersanyagnorma növelését igényelte, ezért a 
képviselő-testület korrigálta az intézményi 
térítési díjakat is.
Egy-egy napra az óvodai ellátás díja: 161, az 
iskolai napközis ellátásé 201 forint, az iskolai 
menzáért 133 forintot kell fizetniük a 
gyerekeknek, az alkalmazottaknak pedig 220 
forintot. A szociális intézeti ellátást igénylők 
számára egy napra 147 forintba kerül az ebéd.

Mesemondónk sikere
A szegedi, városi szintű mese- és prózamondó 
versenyen az 1-2. osztályos korcsoportban az 
algyői Szilágyi Perjési Csenge (2.b) III. helyezést 
ért el; felkészítő tanár: Kériné Bódi Judit. A 3-4. 
osztályos korcsoportban Bús Renáta (3.a) képvi
selte Algyőt, tanára: Torma Tibomé. A megyei 
mese- és prózamondó versenyen Szilágyi Perjési 
Csenge (2.b) a képzeletbeli dobogó III. fokára 
állhatott, tanára: Kériné Bódi Judit.

Karácsonyi Vásár
Idén is megrendezte az Algyői 4H Klub a már 
hagyománnyá vált karácsonyi vásárt. A saját 
készítésű festett üveg, tükör, új típusú 
asztaldísz mellett iparosok munkái is 
gyarapították a kínálatot.
A vásár látogatottsága idén szerényebb volt a 
tavalyinál, még a tanulók által kínált friss 
pogácsa és tea illatának sem sikerült több vevőt 
becsalogatni...

Ezredvégi tudáspróba
Az algyői iskola tanulói műveltségi vetélkedőn 
vettek részt Domaszéken. A 7. évfolyam csapata 
az I., a 4. évfolyamé a II., a többi csapat a IV. 
helyezést érte el. Az algyői diákok, 
összesítésben, a homokháti kistérségi iskolák 
versenyében az előkelő III. helyen végeztek.
Az ezredvégi tudáspróbát kiállt diákok: 2. 
osztályosok közül Bakó Bernadett, Kovács Anett, 
Szilágyi P. Csenge; a 3. osztályosok közül Suti 
Dóra, Bakos Gabriella, Nagy Róbert-, a 4. 
osztályosok közül Budaházi Enikő, Lévai Zita, 
Lénárt Viktor, az 5. osztályosok közül Kerekes 
Brigitta, Kordás Edina, Suti János; a 6. 
osztályosok közül Kiss Andrea, Lévai József, 
Zöld Szabolcs; a 7. osztályosok közül Kajuha 
István, Kutasi Levente, Maczák Marianna; a 8. 
osztályosok közül Bakos Edit, Kovács Sándor, 
Rénes Loránd.

Algyői Hírmondó
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Kihívás az iskolapadban
Az ezredvégi tudáspróbára indulókat december 
6-án reggel 8 órakor külön busz várta a Fehér 
iskola előtt. Az algyői diákok beneveztek a 
Domaszéki Általános Iskola műveltségi 
vetélkedőjére. Iskolánk szinte minden évfolya
máról indult egy 3 fős csapat.
Megérkezve, rövid útbaigazítás után a 
domaszéki iskolaépület második emeletre 
küldték a felsősöket. Itt borítékot húztunk, 
amiben találtunk egy adatlapot, amit ki kellett 
töltenünk. Ezután kicsit szétnézhettünk az 
iskolában. A folyosón egy tiszta üvegszekrény 
állt, amiben az évek során összegyűjtött kupák 
és érmek sorakoztak. E díjakra a domaszékiek 
láthatóan büszkék voltak.
Pontban 9 óra 30 perckor kaptuk kézhez a 
versenyfeladatokat. Egy feladatlap 16 A/ 4-es 
oldalból állt, s az összes tantárgyból tartalmazott 
kérdéseket. A legkönnyebb feladatnak talán az 
autómárkák felismerése, illetve a gyártó ország 
megnevezése bizonyult.
A megmérettetés után felszabadultan meséltük a 
tanárnőnek a feladatok sokaságát. Igaz, talán 
nehéz lehetett egyszerre kilenc gyerek 
beszámolóját hallgatni. Uzsonnára szendvicseket 
készítettek nekünk és teával is kínáltak minket. 
Kis pihenés után az udvarról átgyalogoltunk a 
szemben levő épületbe, ahol áhítozva néztük a 
hatalmas teret, ami legalább két kézilabda 
pályát tett ki és 12 méter magas. Itt egy zenekar 
szórakoztatta a közönséget, amíg javították az 
irományainkat. Ezt követte a várva várt 
eredményhirdetés.
Meglepetésünkre, a 7. évfolyam csapata az 
elképzelt 4. helyezés helyett az 1. helyre 
tornázta fel magát. Szép könyveket és oklevelet 
kaptak, összesítésbén az iskola is szépen 
szerepelt.
Hazafelé, a buszon már felszabadult volt a 
hangulat és győzelmi pezsgő híján „győzelmi 
pepszit" bontottunk. Akik ott voltak, nagyon jól 
szórakoztak, és nem felejtik el egyhamar ezt az 
ezredvégi versenyt.

Kovács Sándor
8.b osztályos tanuló

Köszönetek
Hálás minden érintett Macsek Istvánnak, aki a 
MOBILGAS autóbuszával térítésmentesen 
utaztatta az iskola diákjait Domaszékre, az 
Ezredvégi tudáspróbára.
Köszönetét mond az algyői általános iskola 
Pádár Antalnak és családjának, mert 
könyvadományukkal gyarapították a diák- 
könyvtár készletét.

Z Z■
Mimi
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3. hétfő Genovéva, Benjámin
4. kedd Titusz, l.eona
5. szerda Simon
6. csütörtök Boldizsár
7. péntek Attila. Ramóna
8.

10.

szombat
Vl'~.lj' lT  j) 
hétfő

Gyöngyvér

Melánia
11. kedd Ágota
12. szerda Ernő
13. csütörtök Veronika
14. Délitek líótlot;
15.
í<>.

szóm ba 1 
■ !>.. - .ül.

Lóránt, 1,őrá mi
i

17. liétlo Antal. Antónia
Ifi. kedd Piroska
19. szerda Sára. Márió
20. csütörtök Fábián, Sebestyén
21. péntek Ágnes
22.

W '
szombat
■il ‘ l.’V j

^ í c e ^ H r t r

24. hétfő liitlól
25. kedd Pál
26. szerda Vanda, Paula
27. csütörtök Angelika
28. péntek Károlv. Karola
29. szóm bit l Adél

i s i
31. “hétfő* Marcella

FEBRUÁR
i. kedd leink
2. szerda Karolina. Aida
3. csütörtök Balázs
4. néntek Ráhel, Csenge

C
szombat

I M H
Ágota, Ingrid 

r i ü .
7. hétfő Tódor, Rómeó
8. kedd Aranka
9. szerda Abigél, Ales

10. csütörtök Tlvira
11. liéntek H atold, Marietta
12.

f f #
szombat

É l É s i
14. hétfő Bálint, Valentin
IS. kedd Kolos. Georgina
16. szerda Julianna, Lilla
17. csütörtök Doiuk
18. {•élitek Bernadett
19. szombat Zsuzsanna

21, hétfő Eleonóra
22. kedd Gerzson
23. szerda Alfréd
24. csütörtök Szökőnap
25. péntek MAlvás
26. szombat Géza

28. hétfő Ákos, Bátor
29. kedd Elemér

M Á R C I U S
i. szerda Albin
2. csütörtök Lujza
3. jiéntek Kornélia
4.m
6.

szombat
irrsiiM n»taVJwV.íífi
hétfő

Kázmér
H K a * * *
Leonóra, Iriez

7. kedd Tamás
8. szerda Zoltán
9. csütörtök Franciska, Fanni

10. péntek Ildikó
11.

13. hétfő Krisztián, Aitonv
14. kedd Maliid

____1
Henrietta

i n
16. esiltdrtOlT"
17. péntek G ertn íd. Putrik
18.

I l i
20.

szombat 
r.'-.Jl .

hétfő

^Sáindor,Kde 

Klaudia
21. kedd Benedek
22. szerda Beáta, Izolda
23. csütörtök Emőke
24. pénlek Gábor, Karina
25.

■
27. hé (fő

Irén, írisz. ____

Ilainalka
28. kedd (iedeon. Julianna
29. szerda Auguszta
30. csütörtök Zalán
31. péntek Árpád

JÚLIUS

3.

. s/.om j|j^_ 

hétfő

Tihamér, Annamária 

Kornél, Soma
4. kedd Ú rik
5. szerda Emese, Sarolta
6. csütörtök Csaba
7. péntek Apollónia

_ 8- szombat
"

Ellák

To. hétrét Amália
i i . kedd Nóra. Lili
12. szerda Izabella. Dalma
13. csütörtök Jenő
14. péntek Örs, Stella
15. szombftl Henrik, Róla nd

17. hétfő Endre, Elek
18. kedd Frigyes
19. szerda Emília
20. csütörtök Illés
21. néntek Dániel, Daniclla
22. szombat

í i i l l l i S
Magdolna ______

24. hétfő Kinga, Kincső
25. kedd Kristóf. Jakab
26. szerda Anna, Anikó
27. csütörtök Olga, l.iliána
28. péntek Szji bölcs

H E
31.

szombat

hétfő

Márta, Flóra

S E

AUGUSZTUS
i. kedd Boglárka
2. szerda Lehel
3. csütörtök Hermina
4. pénlek Domonkos, Dominika
5.

7.

szombat

hétfő

Krisztina
W W Í M i t o
Ibolya

8. kedd László
9, szerda Ernőd

10. csütörtök Lőrinc
II. péntek Zsuzsanna, T iborc
12. szombat Klára

| | 3f vnsúr.Mö
14. liétl'ő Marcell
15. kedd Mária
16. szerda Ábra hám
17. csütörtök Jácint
18. péntek Ilona
19.

21.

szombat

hétfő

^ J p j  ~
Sámuel, Majna

22. kedd Menyhért. Miriam
23. szerda Bence
24. csütörtök Bertalan
25. néntek Lajos, Patrícia
26. szóm bar Izsó

28. hétfő Áaostou
29. kedd Beatrix, Erna
30. szerda Rózsa
31. csütörtök Erika, Bella

SZEPTEMBER
i. pénlek Et’.vcd, Egon
2. szombat Rebeka. Dorina 

.
— hétfő Rozália

5. kedd Viktor, Lőrinc
6. szerda Zakariás
7. csütörtök Regina
8. péntek Mária, Adrienn

í » ;

szombat A dá in ________________
NiUlcitTílnmK

i i . hétfő Teodóra
12. kedd Mária
13. szerda Kornél
14. csütörtök Szeréna. Koxána
15. péntek Enikő. Melitla

m szombat
m á m

-H

18. hétfő Diána
19. kedd Vilhelmina
20. szerda Friderika
21. csütörtök Máié, Mirclla
22. péntek M óric
23.

■
25.

szómba t__ 

hétfő

Tekla

Eufrozina, Kende
26. kedd Jusztina
27. szerda Adalbert
28. csütörtök Vencel
29. D é l i t e k Mihály
30. szombat Jeromos
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hétfő nudli. Ricliiirü
4. kedd Izidor
5. szerda Vince

1 6 . csütörtök Vilmos, Bíborka
1 ’ • péntek Hermán
L A . J?ÍÜ BbLt_ IRncs _

10. h él IV! Zsolt
11. kedd Leó, Szaníszló
12. szerda Gyula
13. csIllOrlük Ida
14. Délitek T ibor
15.

1
1

ilj
g* Anasztázia. Tus

17. i i í t f i i Rudolf
i» . kedd Andrea, Ilma
19. szerda Emma
2 0 . csütörtök Tivadar
2 1 . péntek Konrád

t
/om b  11 

. 1) '!■< UJ
1 s II1 N oém i^ ^  ____________

25. kedd Márk
26. szerda Kivin
27. csütörtök Zita, Mariann
28. péntek Valéria
29.

É l i
J M c r  .  ..............

!.
OKTÓBER

i hétfő Petra
3. kedd II cica
4. szerda Terene
5. csütörtök Aurél
6 . péntek Brúnó, Renáta
7. szombat Amália

9. hétrö
s^uarmov ■ 
Dénes

10. kedd Gedeon
II. szerda Bi it'.itln, Gitta
12. esÜlOrtdk Miksa
13. péntek Kálmán, Kde
14. szombat Ilidén

IjHHI'VásArníaiV. I s l r i
16. hétfő Gál
17. kedd Hcdvle
Itt. szerda Lukács
19. csütörtök Nándor
20 . péntek Vendel
21 . szombat

Síp"i|V

O rsóba

24. kedd Salamon
25. szerda Blanka, Bianka
26. csülOrtök Döm ötör
27. péntek Szabina

J s ^ ^ o in h a t Simon. Szimonetta
7m*h7

307 hétííi Alfonz
31. kedd Farkas

k 'M - I------
M 0 S

2 . Lődd Zsiuinond
3. szerda fíinen, Irma
4. csütörtök Mónika, Flórián
5. pé illek Gvüruvi
6 . szombat fvett. Frida  ̂ _

8. hé Ilii Miliálv
9. kedd Gergely

10. szerda Ármin, Pálma
rí. esiltörtUk Ferenc
12. jiéntek Poncráe
13. szombat Szervik. Imola

" ........
IS. hétfő Zsófin, S /onia
16. kedd Mózes, Botond
17. szerda Paszkál
18. csütörtök Frik, Alexandra
19. péntek Ivó, Milán
20 . szom bal Bcrnát, Felfcia

ÜSSÍraIl»M ÍsB finSBBI
■n hétrö .)iilia. Kitíi
23. kedd Dezső
24. szerda Fsztcr, F.liza
25. csütörtök Orbán
26. péntek FII Kin, Fvelin
27. szombat Hclla

Llliil, CNatiAc!
29. liél IVí Magdolna
30. kedd Janka, Zsanett
31. szerda Angéla, Petronella

NOVEMBER
1. szerda Marianna
•> csiitOrtOk Achilles
3 . péntek Gvőzö
4 . szombal Károlv
5 . m á n iá i) fin re
6. hétfő Léiül rd
7. kedd Rezső
8. szerda Zsom bor
9. csütörtök. Tivadar

10. péntek Réka

r t
szombat

H B U í n T
Miirton

mnrití.ii6'- ■
13. hétrö Szilvin
14. kedd Aliz
15. szerda A iberl, Fipól
16. csütörtök ödílii
17. péntek Hortenzia, G ercő
18. szombat .fenő

Ü l
20. liétríí Jolán
21, kedd Olivér
22. szerda Cecília
23. csütörtök Kelemen, Klemcntiiia
24. péntek Finina
25. szombat Katalin
m lasírn a p VivAü
27. hétfő Vircil
28. kedd Stefánia
29. szerda Taksonv
30. csütörtök A ndris, Andor

JÚNIUS \
1. csiltOrtOk Tünde
2 . péntek Karmon. Anita
3 . szombat Klotild

vn íifim n i ü i S 5r ’  "  : : •••
5 . hétfő Falime
6. kedd Norbert. Cintia
7. szerda Róbert
H, csütörtök Metlilríl
9. péntek Félix

l/l. szombat
n M H | E

II 'l  !■

Margit. Gréta

13. kedd Antal, Anett
14. szerda Vazul
15. csütörtök Joliin. Vid
16. péntek Jusztin
17. szombat Laura, Alida

m ............
19. Iiétrő Gyárfás
20. kedd RaTael
21. szerda Alajos, Leiia
22. csütörtök Pinilínii
23. péntek Zoltán
24. szombat Iván

R g ? vasAteuo
26. hétfő János, Pál
27. kedd László
28. szerda Leven le, Irén
29. csiltOrtOk Péter, Pál
30. péntek Pál

DECEMBER
i. péntek Flza
2 .

gjMft
szombat Melinda. Vivien

4. hélfő Borbála, Barbara
5. kedd Vilma
6. szerda Miklós
7. csiltOrtOk Ambrus
8. péntek Mária
9V szombat Natália

11. hétfő Árpád
12. kedd Gabriella
13. szerda Luca, Otília
14. csiltOrtOk Szilárda
15. péntek Valér
16. szombat Ftelka, Aletta

H u t a '
18. liétrő Auguszta
19. kedd Viola
20. szerda Tcofil
21. csiltOrtOk (a más

péntek Zénó
23. szombat Viktória

w
//fjp
í f e
27.

.y a T fg itj)

Keddi______
szerda

_Vili‘ iii 1 11
KuniM om  PjjJííni.t,.  .  

János
28. csiltOrtOk Kamilla
29. péntek Tamás, Tamara
30. szombat Dávid
M . B d h w t e r  ■
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Milyen ma növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozni7
Az élethivatásszerűen mezőgazdasági termelés
sel foglalkozó gazdálkodók helyzete igen nehéz. 
Az algyői őstermelőkről Tímár Zoltán falugazdász 
adott pillanatfölvételt az önkormányzati 
képviselő-testület december 15-i ülésén.
A piaci problémák mellett 1999-ben a 
természeti csapások sem kerülték el az orszá
got, így még nehezebbé tették a gazdálkodást. 
Algyő térségében is igen komoly problémát 
jelentett a tartós belvíz, amit még súlyosbított a 
Tisza folyó közelsége.
Az 1999. évi támogatási rendelet nagyon sok új 
feltétellel bővült, melyek a minőségi termelést 
hivatottak ösztönözni. A falugazdász sajnálattal 
állapította meg, hogy a legtöbb termelő nehezen, 
vagy egyáltalán nem vett tudomást a 
változásokról. A gazdálkodók nagy részre nem 
volt hajlandó a regisztrálásra, így igen sokféle 
támogatási formából kizárta magát.
A regisztráció alapján az 1999. május 31-i 
állapot: szántó 393 hektár (ha), ebből bérelt 140 
hektár, a termelők száma: 40 fő; kert 1 hektár, 
melynek művelésével 2 személy foglakozik; 
legelő 12 hektár, ahol 5 személy dolgozik. A 
regisztrált termelők termelési adatai 
növényféleségenként búza 82 hektár, 296 
tonna (t), 23 termelő, termésátlag: 3,62 t/ha; 
őszi árpa 27 hektár, 93 tonna, 15 termelő, 
termésátlag: 3,47 t/ha; tavaszi árpa 12 hektár, 
38 tonna termés, 7 termelő, termésátlag: 3,02 
t/ha; zab 22 hektár, 47 tonna termés, 12 
termelő, termésátlag: 2,13 t/ha; triticalé 12 
hektár, 46 tonna termés, 2 termelő, termésátlag 
4,00 t/ha; kukorica 91 hektár, 453 tonna, 27 
termelő, termésátlag: 4,99 tonna/hektár.
A növénytermesztésben zömmel búza és 
kukoricatermesztéssel foglalkoznak a gazdák. A 
falugazdász több olyan gazdálkodóval találko
zott, aki még most is az 5 éves, a padlásról 
levett terményét akarta elvetni.
Algyőn összességében a faluban 49 gazdálkodó 
jutott földalapú növénytermesztési támogatás
hoz, melynek összege 3 millió 845 ezer forint 
volt. A regisztrált és a támogatási feltételeknek 
megfelelő gazdálkodók 100%-a hozzájutott a 
vissza nem térintendő támogatásokhoz. 
Állatfajtánként a regisztrált létszám:
szarvasmarhából tejelő tehén 7 darab (db), 2 
termelő tulajdonában; húsmarha 18 db, 4 
termelő tulajdonában; egyéb 73 db, 9 termelő 
tulajdonában; összes szarvasmarha: 98 darab, 
15 termelő tulajdonában. Sertésből hízó az 51- 
79 kg közötti kategóriában 122 darab, melyet 
14 termelő gondoz, a 80-109 kg közötti 
kategóriában 59 darab, mellyel 10 termelő

foglalkozik, a 110 kg feletti kategóriában 63 
darab, melyet 10 termelő tart; vemhes koca 23 
db, 15 termelő tulajdonában; előhasi koca 3 db, 
mely 3 termelőé; tenyészkan 2 darab, ami 1 
termelőé; összesen 568 sertést tart az ezzel 
foglalkozó 31 termelő. Lótenyésztéssel egy 
termelő foglalkozik, akinek 1 db kancája van. Az 
összesen 38 darab juh megoszlása: 19 db 
anyajuh 6 termelő tulajdonában, a 3 tenyész
kossal 3 termelő foglalkozik. A 61 méhcsalád 2 
termelő sfcámára jelent megélhetést.
A fenti számsor mutatja: községünkben a 
legtöbb gazdálkodó sertéstenyésztéssel 
foglalkozik. A termelők legnagyobb részénél a fő 
probléma, hogy nem rendelkeznek megfelelő 
genetikai háttérrel, takarmányozási és 
tartástechnológiával, így nem tudnak minőségi 
sertést előállítani. A sertések a kistermelői 
körből igen nehezen vagy egyáltalán nem 
értékesíthetőek, sok esetben még a szerződött 
sertéseket sem tudták eladni. Ennek oka, hogy 
a színhús kitermelése az állománynak 
maximum 45%-a, ami igen gyengének 
mondható. A feldolgozóipar az ilyen minőségű 
sertéseket nem vásárolja meg. Ezért sok termelő 
ki van szolgáltatva a különféle tisztességtelen 
vállalkozóknak, akik rendszeresen becsapják 
őket, az átvett sertések után nem, vagy több 
hónapos csúszással fizetnek.
Összegezve elmondható, hogy a gazdálkodók 
igen nehéz évet zártak az éghajlati és piaci 
viszonyok miatt. De a jövő is rögös és kemény 
út lesz -  a falugazdász szerint. Most, mikor 
Magyarország arra készül, hogy átlépje az 
Európai Unió küszöbét, azoknak, akik 
mezőgazdasági termelésből szeretnének megélni, 
tudomásul kell venniük, hogy a minőségi 
termelést kell előtérbe helyezni, a gazdaságukat 
ennek szellemében kell átalakítani.
A községben a falugazdász ingyenesen igénybe 
vehető szaktanácsadási estéket szervezett az 
állattenyésztés, a növénytermesztés, a piacra 
jutás, a marketing és az őstermelőket érintő 
egyéb szabályok témaköréből, de a termelők 
sajnos nem vettek részt kellő létszámban ezeken 
a fórumokon, melyeknek pontosan az lenne a 
célja, hogy a gazdálkodókat felkészítsék, 
képezzék, gondolataikat az Európai Unió felé 
irányítsák.
A falugazdász ezután is rendszeresen szervezni 
fog a szaktanácsadást szolgáló estéket, mert 
abban bízik, hogy a gazdálkodók előbb vagy 
utóbb tényleg belátják: a mezőgazdasági
termelés szerkezetében komoly átalakításra van 
szükség, amihez helyben is kapnak segítséget.
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Háziorvosok januári rendelési ideje
Január 3-7.
7 óra 30 perctől 
13 órától 17 óra
Január 10-14.
7 óra 30 perctől 
13-tól 17 óra 30
Január 17-21.
7 óra 30 perctől 
13 órától 17 óra
Január 24-28.
7 óra 30 perctől 
13-tól 17 óra 30

12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
30 percig: dr. Bálind Sándor.

12 óráig: dr. Bálind Sándor. 
percig: dr. Kálmán Antónia.

12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
30 percig: dr. Bálind Sándor

12 óráig: dr. Bálind Sándor. 
percig: dr. Kálmán Antónia.

7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia.
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor.

A dr. Tóth Háziorvosi Bt. tájékoztatja Önt: 

DR. TÓTH MÁRIA
A belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

(e-mail címe: drtothma@matavnet.hu)

Január havi rendelése:

3-tól 7-ig: 12 óra 30 perctől 17 óráig (délután), 
10-től 14-ig: 7 óra 30 perctől 12 óráig (délelőtt), 
17-től 21-ig: 12 óra 30 perctől 17 óráig (délután), 
24-tő l 28-ig: 7 óra 30 perctől 12 óráig (délelőtt), 
31-tő l fe b ru á r  4-ig: 12.30- tói 17 óráig (délután).

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyerniekszakorvos 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 Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.

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

✓

DR. SZÍJÁRTÓ MARTA
fogszakorvos

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

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

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

MOL-utalványt elfogadok.

DR. SOPRONI LAJOS
üzem i főorvos 

fogla lkozás-egészségü gyi vállalkozó  
Végez:

előzetes és időszakos, munkaköri 
alkalmassági vizsgálatot; 
magán és hivatásos jogosítvánnyal 
rendelkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát. 

Rendelés:
előzetes megbeszélés alapján a 493-422-es 

telefonszámon.

Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Algyő, Egészségház u. 42.

Telefonszám: (62) 267-866
Örömmel értesíti Algyő község lakosságát, hogy a 

Déltáv Rt. jóvoltából (Algyő körzetében) ingyenesen 
hívható 8-tól 15 óráig a zöld számon:

06 80 820024
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8-tól-15 óráig. 

Szerdán 8-tól 17 óráig, 
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-tól 15 óra 30 percig.

Tisztelettel várjuk a község lakosságát 
szolgáltatásaink igénybevételére!

« . f ik ? A Í S t U l Í R , ' ■;
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Ki az új fogorvos)
Az algyői képviselő-testület december 15-i 
ülésén döntött úgy, hogy 2000. január 1-jétől 
fogorvosként dr. Kovács Ágnes dolgozzon a 
községben.
A doktornő 1990-ben végzett a SZOTE 
Általános Orvosi Szakán, majd a Fogászati és 
szájsebészeti klinikán helyezkedett el, s 1994- 
ben megszerezte a fog- és szájbetegségek 
szakorvosa szakképesítést, 1998-ban pedig a 
fogorvosi implantológusi diplomát. Eddig a 
forráskúti körzeti rendelőben dolgozott, ahol 
teljes körű felnőtt- és gyermekfogászatot, 
valamint ambuláns szájsebészeti ellátást 
végzett.

Anyakönyvi hírek
Született: 1999. november 24-én Szívós
Ibolyának és Portörő Lászlónak (Bartók Béla u. 
62.): Donna (3620 gramm); december 7-én 
Sánta Máriának és Tanács Árpádnak (Bartók 
Béla u. 48.): Ákos (3640 gramm); december 7- 
én Fricskó Ibolyának és Kiss Zoltánnak (Berek 
u. 9.): Bianka (4120 gramm).
Házasságot kötött: 1999. december 3-án
Forgács Attila Ferenc és Bárdos Mária.
Meghalt: 1999. november 26-án Monostori
Károly, december 10-én Bakos Lajosné, 
december 17-én Bakos Balázsné.

Csomagok, karácsonyra
Az iskolások karácsonyi műsora után, 
december 22-én, alighogy elült a gyerekzsivaj a 
Faluházban, gyülekezni kezdtek az idős 
emberek. Molnárné Vida Zsuzsanna, a Faluház 
vezetője, önkormányzati képviselő köszöntötte a 
megjelenteket, tolmácsolta a polgármester úr 
jókívánságait, majd az iskolások adtak rövid 
karácsonyi műsort. Ezt követően 160 idős 
algyői kapott az önkormányzattól 4600 forint 
értékű, ajándékcsomag formájú segélyt. A 
csomagba például kolbász, konzerv, liszt, só, 
cukor, rizs, lencse, tarhonya, száréiz tészta, 
lekvár, méz, teafű, szalvéta került. A 
finomságokkal megrakott táska hazavitele nem 
kis gondot okozott az időseknek. Az átadást- 
átvételt igazoló aláírás után mi, segítők is alig 
bírtuk megemelni azt a csomagot.
Aki a csúszós út vagy betegség miatt nem 
tudott eljönni a Faluházba, annak a két ünnep 
között az önkormányzat eljuttatta az ajándékot. 
Reméljük, az önkormányzati segítség e 
formában is sok algyői ember számára szerzett 
kellemes perceket, emelte az év végi ünnepek 
fényét! Köszönet érte!

-kné-

VÁLTOZÁS!
A SZEMÉTUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE 

ÁTÉLI HÓNAPOKBAN:

1999. október 1 - 2000. február 29. között 1 
Hétfőtől szombatig 8-tól 16 óráig; 

vasárnap 8-tól 12 óráig.

A háztartási szemetet szétválogatva lehet a 
szeméttelepen elhelyezni a nyitvatartási időben. 
Föld, törmelék, növényi eredetű hulladék 
szintén szétválogatva helyezhető el a 
nyitvatartási időben, kiszállítása pedig csak 
száraz, fagyos talaj esetén.

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, 
Kastélykert u. 16. 

Munkanapokon: 7-től 15 óráig. 
Telefon: 267-567.

r ............................................................................................... i
Női, férfi, gyermek fodrászat

i  Megújult nyitva tartási idővel várom kedves i 

| vendégeimet és leendő vendégeimet j 

i  Algyő, Téglás utca 86. szám alatti üzletemben. ;
; Bejelentkezni a 268-514-es telefonszámon lehet, j  

Nyitva tartás: 
hétfőn, kedden 8-tól 15 óráig, 

: szerdán, csütörtökön és pénteken 13-20 óra, i 
szombaton 7~től 11 óráig. 

Belovainé Bakos Erika

Szállítás, fuvarozás
1500 kg-os kisteherautóval 

62 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron. 
Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, 

Kastélykert u. 16. 
Telefon: 2 6 7 -5 6 7 . 

Munkanapokon: 7-től 15 óráig.

Munkalehetőség.
Szakmunkások, segédmunkások, 

munkanélküliek és építőipari technikus 
je lentkezését várjuk.

Érdeklődni: a Gyeviép Kht. telephelyén: 
Algyő, Kastélykert u. 16. (a Könyvtár mellett); 

telefon: 267-567, 
hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.
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Hírmondó tombola
Minden várakozást fölülmúlt a Hírmondó 
tombola sorsolásának sikere: telt ház előtt 
húzták ki a szerencsés nyertesek nevét.
Az első díjat 419-es számmal Lévai József 
nyerte, a másodikat 731-es számmal Lévai 
Vivien, a harmadikat 634-es számmal Madaras 
Erzsébet, a negyediket 393-as számmal Kovács 
Mihály, az ötödik díjat a 439-es számmal Makán 
Erzsébet vihette haza. Lapunk egy évre szóló 
előfizetését nyerte a 170-es sorszámmal Vidács 
Ildikó (Ladik utca 17. szám alatti lakos), 
továbbá a 655, a 773, a 811-es sorszámú 
tombola. Az utóbbi három szám tulajdonosa az 
igazoló szelvénnyel keresse fel a Faluházat vagy 
a könyvtárat, hogy az algyői újság postázásához 
szükséges lakcímet fölírhassuk!
Reméljük, hogy 2000-ben is olvasói lesznek 
Japunknak! Ha észrevételük, közlendőjük van,' 
szívesen tolmácsoljuk az Algyői Hírmondóban.

-kné-

A Változatlan könyvtár
A hatásköri törvény értelmében az 
önkormányzati képviselő-testületnek kell 
megállapítania a könyvtári beiratkozási és 
késedelmi díjakat. Mivel az 1999. évre 
meghatározott díjak beváltak, azok 
megváltoztatását nem javasolta az intézmény 
vezetője. Ezzel egyetértettek a képviselők.
Algyő község területén a könyvtári szolgáltatás 
ingyenes, 2000-ben sem kell beiratkozási díjat 
fizetniük az olvasóknak. A késedelmi díjak: az 
első felszólító után 100, a második után 300, a 
harmadikat követően 500 forint és a 
mindenkori postaköltség. A fénymásolás ebben 
az évben is 10 forint lesz oldalanként.
A nyitvatartási idő szintén változatlan: hétfőn, 
kedden, szerdán és pénteken fél 10-től 12 óráig 
és 13-tól 18 óráig, csütörtökön 13-tól 18 óráig.
A könyvtár sok-sok új könyvvel várja ebben az 
esztendőben is régi és új olvasóit.

A beltiizVész ellenszere
Az új esztendő első napjaira Magyarországon 67 
ezer hektárt borított el a belvíz. Katasztrofális 
helyzet alakult ki az Algyőhöz közeli 
településeken: például Sándorfalván több ház is 
összedőlhet.
A belvíz jelentette vészt Algyőn sikerült 
elkerülni. Köszönhető ez annak, hogy Algyőn 
februárban kitisztították az árkokat, 
megoldották a víz elvezetését a településről. így 
aztán az algyői önkormányzat szivattyúja 
decemberben a szomszédnak segíthetett, 
Sándorfalván dolgozott.

Szabadegyetem
Az algyői Faluházban 1999 novemberében 
kezdődött a szabadegyetem előadássorozat. Az 
Illyés alapítvány, a Csongrád megyei 
önkormányzat támogatását is élvezi a program. 
Az előadók: például Bíró Zoltán
irodalomtörténész, Pozsgay Imre politológus, 
Horváth Ferenc régész; közreműködik: Kató 
Sándor színművész, a helyi Móra Ferenc 
Népszínház vezetője Bács Ferenc színművész
rendező, Sinka Károly színművész, illetve az 
algyői népszínház társulata.
Az előadások témája szerteágazó: a haza, a táj, 
a szabadságharc, győzelmeink és kudarcaink, a 
magyar és a világirodalom. A szabadegyetem 
keretében idén január 12-én Villon-estre várják 
az algyőieket; a szerelem a magyar irodalomban 
című előadás pedig január 26-án vonzza a 
fiatalokat és az időseket a Faluházba.
Az algyői szabadegyetemi előadásokat hangsza
lagra rögzítik, majd a Kárpát-medencében élő 
magyarók körében terjesztik.

Fogadóórák
A polgármester minden páros héten 14-17 óra 
között, az alpolgármester minden páratlan 
héten 14-17 óra között tart fogadóórát a 
Községházán (Kastélykert u. 40.).
Az algyői önkormányzati képviselők szerdánként 
14-17 óra között a Polgármesteri Hivatalban 
(Kastélykert u. 40.) állnak a választópolgárok 
rendelkezésére. Január 12-én Molnárné Vida 
Zsuzsanna és Juhász István, 19-én Bakos 
András és Juhász Sándor, 26-án ifj. Vidács 
László és dr. Gubacsi Enikő. Február 2-án Beke 
Tamás és Herczeg József, 9-én Borbély János és 
Bakos József, 16-án Beck Gábor és Juhász 
István, 23-án Bakos József és Juhász Sándor 
tart fogadóórát.

Fénymásolás
A3-as 10 Ft/db; dupla oldal'15 Ft/db 
A4-es 7 Ft/db, dupla oldal 10 Ft/db. 

Gyéviép Klít. Algyő; Kastélykert u. 16. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

' Telefon <267-567.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: dr. Piri József.

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna. 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Leiéné 
Gonda Irén.

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2., Könyvtár.
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda 

________________ Készült: 1000 példányban._______________


