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Csatornaépítés, társulattal
Algyő egészének csatornázásáról még tavaly 
döntött az önkormányzati képviselő-testület. A 
község szennyvízcsatorna hálózatának teljessé 
tételéhez 16,9 kilométer gerinc és 10,8 kilomé
ter bekötő vezeték megépítése szükséges -  tud
tuk meg a polgármesteri hivatal műszaki 
csoportjának vezetőjétől, Nagypál Miklóstól. A 
nagyszabású vállalkozás 1184 algyői ingatlant 
érint. A terv megvalósítása 415 millió forintba 
kerülne. A kivitelezéshez a község önkormány
zata csakis akkor nyerhet állami támogatást, ha 
Algyőn megalakul a csatornamű társulat, és a 
lakosság is hozzájárul a kiadásokhoz. Ezért jött 
létre és látott munkához az Algyői Csatornamű 
Társulat szervező bizottsága.
A szervezők februárban minden érintett 
ingatlan tulajdonost megkeresnek, elmondják a 
tudnivalókat, válaszolnak a felmerülő kérdések
re, segítenek kitölteni a szándéknyilatkozatokat. 
A képviselő-testület 1999. november 19-i ülésén 
határozott a lakossági csatornaépítési érdekelt
ségi hozzájárulás mértékéről, ami ingatlanon
ként 70 ezer forint. Ezt egy összegben, vagy 8-10 
éves futamidő alatt havi, illetve negyedévi 
részletekben lehetne befizetni. A társulási forma 
előnye, hogy egyrészt a lakos három hónap 
elteltével az államtól visszaigényelheti az általa 
befizetett hozzájárulási összeg 15 százalékát; a 
másik hozadéka, hogy a település is 
kamattámogatási kedvezményben részesülhet, 
illetve számíthat egyéb állami támogatásra. Ha 
már csatornázni mindenképpen szükséges, ak
kor az történjen a község egésze, s a lakosság 
számára is a legkedvezőbb, társulási formában!

Busztfárá a Víztorony téren
Eső és szélfogó várót épít a község önkormány
zata a szegedi Víztorony térre, az algyőieket 
szállító autóbusz vég-, illetve induló állomására. 
Hamarosan kezdődik a buszváró építése.

Gazdát keres 80 telek
A község három, különböző pontján, 
önkormányzati területen, összesen 80 beépít
hető földrészletet alakítanak ki -  tájékoztatta 
lapunkat Sebők Péterné építésügyi főelőadó.
A főtéren már elkezdődött a terület közmű
vesítése. Ott 9 kisebb (250 négyzetméter körüli) 
telken olyan épület áll majd, melynek földszint
jén üzlet kap helyet, de a tetőtér is beépíthető.
A centrumhoz közel húzódó, egykori barakk
tábor területén 54 (620-820 négyzetméteres) 
beépíthető földrészlet található, melyen 42 lakó
épület húzható föl; de itt, a l l  gazdasági terü
leten találhatnak helyet maguknak a kisebb 
szolgáltatók; illetve egy humán-szolgáltató
kereskedelmi egység is létrejöhet. E területen a 
telekalakítás és a közművek rekonstrukciója el
kezdődött. A telkek értékesítése várhatóan az év 
második felében kezdődik el.
A Keszeg és a Ladik utca környékén is elkezdő
dött a volt focipálya közművesítése, a telekalakí
tási engedélyek elkészültek. A közművesítés 
befejezését követően semmi akadálya, hogy az 
ottani 15' (700-800 négyzetméteres) házhely 
2000 júliusától gazdára találjon.
Az érdeklődőkről tavaly óta nyilvántartást vezet 
a polgármesteri hivatal. Eddig közel ötven (jórész 
algyői, de közel tíz szegedi) érdeklődő töltötte ki 
a telekigénylő lapot. Ez azonban nem jelent 
egyben valamiféle jogosultságot vagy 
elkötelezettséget, a nyilvántartás csak az 
önkormányzat szakembereinek tájékozódását 
szolgálja.
Az új telkek áráról még nem döntött az 
önkormányzati képviselő-testület. Iránytűt 
jelenthet, hogy 1999-ben a Korsó utcában 
eladott, nem teljes közművel ellátott négy 
építési telek négyzetmétere 1 ezer forint volt. 
Egy-egy új, átlagos nagyságú, teljesen 
közművesített, algyői házhely várhatóan másfél 
millió forintba kerül majd.



Toronyóra a búcsúra
Közel negyven évi hallgatás után, figyelmes 
restaurálással ismét működhet az algyői temp
lom toronyórája! Az Algyői Egyházközség Római 
Katolikus Templom toronyórájának állapotát a 
szakemberek fölmérték, vázolták a helyreállítás 
menetét.
Algyő temploma Árpád-kori eredetű. Ide tervez
ték az 1900-as évek elején azt a toronyórát, 
mely ma is ott található. A História Domus nem 
tesz említést a toronyórát készítő mesterről. 
Állítólag az órát Szegeden tervezték és 
gyártották. A toronyóra ragyogóan megtervezett, 
*/4 űtős óramű. Mechanikai lengőrendszerrel 
szabályozott időmérő szerkezet, melynek erede
téről keveset tudunk, talán 996-ban Gerbertus 
magdeburgi püspök (a későbbi II. Szilveszter 
pápa) találta fel a mechanikus szerkezetű órát. 
Az algyői templom toronyórája már továbbfej
lesztett óramű, inga szabályozóval működik, a 
gátszerkezetet George Graham londoni órás ta
lálta fel 1715-ben. Ehhez tervezték bele az ütő
szerkezetet, ami azt a célt szolgálta, hogy a 
harangütés messzire hallatsszon. Az algyői 
toronyóra tapintótárcsás ütőrendszerrel műkö
dik, melyet a mutatószerkezet indít el egy egy- 
karos mechanizmus révén. Az ütöszerkezet egy 
emelőkar segítségével mozgásba hoz egy kalapá
csot, ami a harangra üt. Az ütés egyenletes
ségének biztosítása miatt a kerékrendszer moz
gását szélfogó szabályozza. Az óramű négyne- 
gyedes ütőszerkezettel van ellátva, mely minden 
negyedórában elüti az eltelt negyedórákat, majd 
rögtön utána (valamivel mélyebb hangon) az 
egész órákat. Az óramű működését súlyhuzam 
biztosítja, ami egy csigarendszerrel van ellátva, 
hogy' minél kevesebb legyen az energiaveszteség. 
A remekműnek számító algyői toronyóra helyre- 
állításának költségeihez a község önkormány
zata is hozzájárul, támogatás várható a Millen
niumi Emlékbizottságtól és az Országos Műem
lékvédelmi Hivataltól. A helyi asztalosok és 
kőművesek felajánlották a toronybelső, lépcsö- 
és faszerkezetének elkészítését. De a helyreállí
táshoz az algyőiek munkájára, illetve pénzado
mányaira is szükség lenne. Az adományokat a 
takarékszövetkezetnél vezetett „Algyő Egyház- 
község 56300035-31025360 számú” számlá
ra lehet befizetni, az összegyűlt pénz felhaszná
lását szigorúan ellenőrzik. (Az adomány az adó
alapból levonható. A tervek szerint a toronyban 
egy táblán megörökítik azok nevét, akik hozzá
járultak az óra restaurálásához.)
Az újjászületett órának július 30-án, a Szent 
Anna-napi búcsún lesz a fölszentelése.

Molnár József
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Civilek és a költségvetés
A civil szerveződéseket a polgárok hozták létre, 
ezért az adott település fejlesztésében meghatá
rozó a véleményük. Ennek fontosságát elismer
ve Algyő polgármestere, dr. Piri József immár 
másodjára hívta össze konzultációra a társadal
mi szervezetek képviselőit. Az Algyő Fejlődéséért 
Alapítvány, az Algyői Gazdakör, az Algyői Kézi
labda Egyesület, az Ősgyeviek Baráti Köre, a 
Dinamix Ifjúsági Kerekasztal, a Nöegylet, vala
mint az Algyő Közéleti Egyesület képviselőit a 
polgármester január 27-cn a 2000. évi költség- 
vetés tervezetéről tájékoztatta.
A költségvetés az önkormányzat működésének 
alapja, bázisa, amit február végéig el kell fogad
nia a képviselő-testületnek -  írja elő az állam- 
háztartási törvény. A tárgyalást kétfordulósra 
tervezik, az első testületi ülés február 11-én 
lesz -  mondta a polgármester. A költségvetés 
bevételi oldalát a központi, illetve a helyi 
bevételek alkotják. A központi bevételek az úgy
nevezett normatívák. A helyi bevételek: az adók, 
az intézmények működési1 bevételei, az 
ingatlanértékesítésből származó forintok,
valamint a lekötött önkormányzati pénz
kamatai.
Algyő költségvetési kondíciói 2000-ben az 
elmúlt évihez hasonlóak -  jelentette ki a polgár- 
mester, Biztosítani kell az intézmények 
működését. A közvilágítás felújításának 
következtében 30-40%-ka! csökkennek majd a 
működési kiadások. A költségvetésben prioritást 
élvez a szennyvízcsatorna építése -  társulásos 
formában, az építési területek közművesítése, az 
Egészségház teljes mértékű rekonstrukciója, a 
közvilágítás felújítása, a csatornavíz elvezető 
rendszer megépítése, a Sportcsarnok I.
ütemének elkészítése, Ezen elsődleges célokhoz 
az önkormányzat céltámogatási pályázattal 
szeretne pénzt szerezni, mivel több beruházás a 
tervkészítés, illetve a megvalósítás megkezdése 
előtti szakaszban van.
A civil szervezetek támogatására három alapot 
hozott létre az önkormányzati képviselő-testület 
Az egészségügyi, szociális; az oktatási, nevelési, 
kulturális; valamint a sport (diák, szabadidő és 
versenysport) alapokra az önkormányzat pályá
zatot ír ki. Ennek szempontjait a civil 
szervezetekkel együtt alakítják ki.
A „civilek” képviselői véleményt mondtak az 
elhangzottakról. Vitát a sportcsarnok 
építésének ütemezése váltott ki. Saját 
összejöveteleiken áttekintik a költségvetési 
tervet, majd a polgármesternek eljuttatják 
javaslataikat.

Ménesi Lajosné

FEBRUÁR
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Adomány a gyermekklinikának
A szegedi gyermekklinika -  a média segítségével
-  támogatást kér, hogy a 7,5 millió forintba 
kerülő altatógépet vásárolhasson. Beke Tamás 
képviselő kezdeményezte, hogy az algyői 
önkormányzat is vegyen részt az ado
mánygyűjtő akcióban. Az algyői önkormányzati 
képviselő-testület 1999. december 15-i ülésén 
egyhangúlag úgy határozott, hogy (az általános 
tartalék terhére) 1 millió forinttal támogatja a 
szegedi gyermekklinika gép-műszer vásárlását.

A t/ízüeszély: elhárítható
Az ár- és belvízvédelmi készültség Algyőn 
naprakész. Az algyői csatornák állapotáról még 
tavaly novemberben tájékozódott az önkor
mányzati képviselő-testület. Az ATIVIZIG sza
kaszmérnöke, Sági János elmondta: két állami 
tulajdonú főcsatorna húzódik a községben. 
Ezek állapota körülbelül 60 százalékos, karban
tartásuk folyamatos. A Pörös éri csatorna 
rekonstrukciójára terv készül. A két csatorna 
állapota az ár- és belvízvédelem szempontjából 
is megfelelő. Ha probléma, például belvízveszély 
adódik, az ATIVIZIG azonnal intézkedik.
A szivárgó rendszer működik, azaz a Tisza mel
letti védőtöltés alatti vízszivárgást visszavezetik 
a folyóba. Az ATIVIZIG nagymértékű csapadék 
érkezésekor is azonnal be tud avatkozni. A 
szakember véleménye szerint itt, az Alsó-Tisza 
vidéken nincs nagy árvízveszély, e vésztől 
inkább a Felső-Tisza vidéken élőknek kell tarta
niuk. Algyőnél a védőtöltések biztonságosak.

Bérletárusítás a községházán
Az algyőiek a 2000 februárjára érvényes helyi és 
helyközi buszbérleteket január 31-től február 
4-ig, 9-17 óra között vásárolhatják meg a 
polgármesteri hivatal épületében (Kastélykert u. 
40.). Ezen kívül a dolgozó és nyugdíjas bérlete
ket Szegeden, a Víztorony téren lévő buszál
lomás pénztárában is meg lehet vásárolni. De 
diák buszbérlet árusítás a Víztorony téren 
nincs, csak a községházán.

Méhészek, figyelemf
A méhészkedést február 29-ig a méhek tartási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjének be kell jelenteni, az újonnan kezdett 
méhészkedést pedig 8 napon belül -  tudtuk meg 
Kiss Andrásné jegyzőtől.
A méhészkedés bejelentéséhez szükséges 
nyomtatvány igényelhető a polgármesteri 
hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 40.).
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Személyi és lakcím
Megváltozott január 1-jétől a személyi iga
zolványokkal kapcsolatos ügyintézés, illetve mó
dosult az új lakcímek bejelentésének módja is. 
Az algyői lakosok, abban az esetben, ha régi 
személyi igazolványuk lejárt, vagy, azt elvesz
tették, az új típusú (bankkártya formájú) 
személyazonosító igazolványt Szegeden a Kiss 
Ernő utca 3. szám alatt lévő okmányirodában 
igényelhetik (kérőlapot nem kell vásárolni). A 
személyazonosító igazolvány kiállításának 
illetéke 1500 forint.
A szegedi okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 
hétfőn 8-15 óra, kedden és csütörtökön 8-12 óra, 
szerda 8-17 óra, csütörtökön zárva. Az okmány
iroda telefonszámai: 564-218, 564-171.
A lakcím bejelentéséhez idén januártól nem a 
postahivatalban kell űrlapot vásárolni, hanem 
Algyőre költözéskor a község polgármesteri hiva
talában kell kérni, majd kitöltve leadni az ingye
nes lakcím nyomtatványt. Jelentős változás, 
hogy a megváltozott lakcímet az okmányiroda 
által elkészített (bankkártya formájú) lakcím
igazolvány fogja tartalmazni, amit postán kap
nak meg a lakcímváltozást bejelentő személyek.

Kinek kell telepengedély7
A telepengedélyt az 1999. október 1-jén 
hatályba lépett 80/1999. (VI. 11.) Korm. rende
let alapján a telep fekvése szerint illetékes tele
pülési önkormányzat jegyzőjétől kell kérni. A 
rendelet hatálya kiterjed mindazokra, akik 
ipari-szolgáltató, raktározási tevékenységet foly
tatnak, s a felhasznált technológia során kelet
kezett anyagok, illetve az üzemeltetett beren
dezések miatt a végzett munkafolyamatok kö
vetkezményeként egészségártalom, tűz és rob
banásveszély vagy zavaró környezetei hatásuk 
miatt levegő-, víz- és talajszennyezés, zavaró 
zajhatás keletkezhet. Az engedélyt a tevé
kenységfolytatójának kell kérnie.
Azon vállalkozások, melyek 1999. október 1. 
napján már működő telepen végzik a rendelet 
hatálya alá tartozó tevékenységüket, kötelesek a 
rendelet hatálybalépést követő 180 napon belül 
(2000. március 31-ig) telepengedélyt kérni.
A telepengedélyezési eljárásban igazgatás
szolgáltatási dijat kell fizetni, ami 5 ezer forint; 
a fellebbezési eljárás díja 6 ezer forint.
A telepengedélyről felvilágosítást a polgármesteri 
hivatal igazgatási csoportjától telefonon a 267- 
095/625 vagy a 616-os melléken, illetve 
személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 8-15 
óra, szerdán 8-17 óra, pénteken 8-12 óra 
között) kérhetnek.
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1°7o a diákoknak
Az algyőiek személyi jövedelemadójuk 1%—t 
fölajánlhatják az Algyő Általános Iskola Alapít
ványának. Az adószám: 18457177-1-06. 
Támogatásukat köszöni a kuratórium.

Február az iskolában
4-ig: Tombola tárgyak gyűjtése az alapítványi 
bálra. A félévi bizonyítványok kiosztása.
5.:Alapítványi bál.
7-9.:Tanítási szünet (síszünet).
7-től: Új órarend az óraszám változások miatt.
16.: A Hevesi György kémia verseny.
17.: Fizika háziverseny.
18.: Helyesírási verseny a felső tagozatosoknak. 
20-ig: Versmondó verseny az alsósoknak.
22.: Szülői értekezlet a 7-8. osztályos gyerekek 
szüleinek, téma: a drog és a bűnözés.
23.: A jelentkezési lapok aláíratása a szülőkkel.
25.: Zrínyi matematika verseny.
28-ig: Angol fordítási verseny. Farsangi ün
nepség az alsó tagozatos tanulóknak.

A drog és negatív hatásai
Az Algyői Általános Iskola 7. és 8. osztályos 
tanulóival a drog és a bűnözés összefüggéseiről 
beszélgetett január 21-én Zsolczay István, a 
Csongrád Megyei rendőrkapitányság bűn- 
megelőzési osztályának vezető-helyettese.

Ajándék és hH
Az új év alkalmából az iskola 4H klubját, a diá
kokat egy korongozóval és igen jó minőségű 
agyaggal lepte meg Bakos József önkormányzati 
képviselő. Nem ez az első alkalom, hogy a 
képviselő kellemes ajándékával gazdagítja az 
iskolában folyó oktató-nevelő munkát, amiért 
köszönetét mond az intézmény vezetése és 
tanulóifjúsága. Mivel Bakos Józsefnek gyermeke 
már nem jár az intézménybe, a pedagógusok 
úgy vélik, a képviselő szimpatikusnak tartja az 
intézmény oktató-nevelő munkáját. Ez pedig 
megerősíti a tanárokat azon elhatározásukban, 
hogy érde-mes lelkesen végezni munkájukat, 
például a 4H-s tevékenységet is.

Mágus az oviban
A Szivárvány Óvodában február 10-én 
(csütörtökön) 10 órakor kezdődik a Bűvész suli 
című műsoros rendezvény.

Jetmezbát
A Szivárvány Óvodában február 25-én (pén
teken) jelmezes mulatságot szerveznek a 
gyerekeknek.

Anyák és apák értekezlete
Az óvónők szülői értekezletet tartanak: a Kacsa 
csoportban február 14-én (hétfőn) 16 óra 30 
perctől; a Katica csoportban február 16-án 
(szerdán) 16 óra 30 perctől; a Margaréta 
csoportban február 17-én (csütörtökön) 16 óra 
30 perctől; a Süni csoportban február 21-én 
(hétfőn) 16 óra 30 perctől.
A leendő iskolás gyermekek szüleinek a tanító 
nénik február 15-én (kedden) 16 óra 30 perctől 
szülői értekezletet tartanak az alsó tagozatos 
iskolában (Kosárfonó utca).
Minden szülőt (anyát és apát) szeretettel várnak 
a gyerekekről szóló értekezletekre!

Óvodai térítési díjak
A napközis térítési díj február 1-jétől emel
kedett: a 100%-os napi térítés 160 forint, az 
50%-os 80, a tízórai változatlanul 28 forint.
A március havit március 2-án (csütörtökön) 7- 
től 17 óráig lehet befizetni.

Munka és atbérletet kerestetik
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat várja azoknak a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a jelentkezését, akik mun
kalehetőséget biztosítanának alkalmai jelleggel, 
illetve 4 órás vagy 8 órás munkaidővel!
Kérjük Algyő község lakosságát, hogy aki albér
leti lehetőséget tud felajánlani, címét szíves
kedjék leadni irodánkba!
Együttműködésüket előre is köszönöm:

Ráczné Olasz Edit 
intézmény vezető

Autóbusszal Olaszországba
Róma -  Vatikán -  Assisi -  San Marino -  Velence 
útvonalon 2000. szeptember 17-től 6 napos 
autóbuszos kirándulást szervezünk.
Részvételi díj: 39.900 forint.
Jelentkezni: február végéig lehet -  20.000 forint 
befizetése mellett -  Herczeg Andrásnénál, Algyő, 
Tüskevár utca 9., telefon: 268-822. A részvételi 
díj maradék részét az indulás előtt egy hónappal 
kell befizetni.
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Véha Tímea, a Faluház sokoldalú munkatársa:

„Legyenek a közösségi rendezvények tétekgazdagítő csöppekf”
Gyomaendrődről érkezett Algyőre Véha Tímea, a 
Faluház fiatal munkatársa. Az induló és a 
célállomás között, hat évig Szegeden tanult: a 
tudományegyetem másodéves történelem 
szakos hallgatója volt, mikor fölvették a 
tanárképző főiskola rajz -  művelődés-szervező 
szakára is. A tanulmányai jelezte sokoldalúság 
mellett a kézművesség és a zene ága-boga is 
érdekli Tímeát: szövő szakkör vezetésére feljogo
sító oklevél mellett képesített keramikus, de 
gitárosként és énekesként különböző zeneka
rokban zenélt is. Az egyetem elvégzése után 
tanított, jelenleg a Faluházban mindent csinál, 
ami egy művelődés-szervező feladata lehet.
-  Az iskolát miért váltotta föl egy 
művelődési intézménnyel.

Élvezem, hogy mindazt, amit tudok, 
olyanokkal oszthatom meg, akik fogékonyak és 
érdeklődőek. Az iskolához kötöttségek tapad
nak, ami sokszor megnehezíti még a szakköri 
munkát is. Itt viszont, a Faluházban az iskolai 
munka szépségét, ami a gyerekekkel való 
foglalkozást jelenti, megtalálom. Például a 
kézművesség iránt érdeklődőkkel szívesen 
foglalkozom az itteni művészeti iskola 
keretében. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó 
adottságú intézményben próbálhatom ki 
magamat!
-  A kézművességgel hogyan fér meg a zene?
- A kézművesség és a zene kiegészíti egymást. 
Gitározni már az általános iskolában 
megtanultam, a gimnáziumban az énekkar 
tagjaként másfajta zenei stílusokat is megis
mertem. Az egyetemen két évig játszottam a 
Függőleges folyosó nevű zenekarban. Később, a 
Csermák Hamidó Könnyűzenedében három évig 
tanultam, aminek egyik eredménye lett a White 
Coffee zenekarunk, ahol néger spirituálékat 
éne-keltünk, négy szólamban, majd bővítettük a 
repertoárt, s elsősorban főiskolai és egyetemi 
rendezvényeken léptünk föl, egyetemi 
csereprogram keretében Franciaországban kon
certeztünk, de tavaly Algyőn is bemutatkoz
tunk az önállóvá válás ünnepén. Ketten is 
dolgozni kezdtünk az együttesből, nehéz volt 
időt szakítani a közös zenélésre, ezért fölbomlott 
a zenekar. Ma már nagyon hiányzik! Soha nem 
törekedtem profizmusra abból a szempontból, 
hogy a zené-lésből éljek meg. Mindig is örömből 
énekeltem!
-  Ez a sokoldalúság honnan ered: örökölt, 
vagy inkább tudatos munka eredménye?
- Gyomaendrődi iskoláimban is mindig a dolgok 
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közepében voltam, amit csak lehetett, 
kipróbáltam. A szüleim, talán éppen azért mert 
ők nem tehették meg, mindenáron azt szerették 
volna, hogy én és a nővérem továbbtanuljunk. A 
szüléink erőfeszítésének köszönhetjük, hogy 
mindketten egyetemi diplomát szereztünk, 
önálló lakásban kezdhetjük a saját életünket.
-  Hat éve, hogy nem él Gyomaendrődön. 
Milyen municiót ad egy kisebb település?
- Mivel minden, a város és az iskola is akkora 
volt, hogy egy gyerek számára is áttekinthe- 
tőnek, ismerősnek tűnt, mindent, amibe ott 
belevágtunk, meg tudtunk valósítani. Ez rutint 
adott, megtanultam például azt, hogyan kell 
megnyerni az embereket egy ügynek. Ezt szege
di diákként eleinte nem tudtam hasznosítani, 
mert az egyetemen nem voltak csoportok, csak 
nagy létszámú évfolyamok, ellenben a főiskolára 
kerülve megtaláltam, amit kerestem: ott a rajzo
sok között létezett az a csapatszellem, amire 
építve rengeteg jó program született. A 
gyomaendrődi hangulatot Algyőn találtam meg.
-  Ismerőseinek mit mesél Algyőről?
- Örülök, hogy egy ilyen kis közösségben 
dolgozhatok! Az első benyomásaim is kelleme
sek voltak: kedvesen fogadtak az óvodától 
kezdve az iskolán át, a civil szervezetekig, min
denhol. Ugyanakkor minden újra nyitott a Falu
ház és az önkormányzat vezetése is. Minden 
ötletem megvalósításához támogatást kapok, 
szárnyalhat a fantáziám.
-  Milyen terveket szövöget?
- A szegedi nyüzsgésre és programokra még 
szükségem van, de hosszú távú terveim vannak 
Algyőn, több éven át itt szeretnék dolgozni. 
Remélem, azok a kapcsolatokat, melyeket az 
egyetem történész hallgatójaként, a főiskola rajz 
szakos diákjaként, illetve a zene kapcsán 
kialakítottam, azt, hogy pedagógusként is 
dolgoztam, hasznosítani tudom az algyői 
Faluházban! Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert végső soron az a munkám, ami a 
kedves időtöltésem. Tervezzük, hogy egy itteni 
zenei klubban bemutatjuk a különböző zenei 
irányzatokat, illetve hogy a művészeti iskola 
kézműves tanszakját tovább fejlesztjük. Azt 
szeretném, hogy különböző, változatos 
programokkal az algyőieket rászoktassuk, 
bejárjanak a Faluházba, hiszen ez a ház az 
övék! Jó lenne, ha az algyőiek az itteni 
rendezvényekre úgy gondolnának, mint amire 
lélekgazdagító csöppekként szükségük van.

P. I.
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VÁLTOZÁS!

A SZEMÉTUDVAR NYITVATARTÁSI IDEJE 
ÁTÉLI HÓNAPOKBAN: 

1999. október 1 - 2000. február 29. között 
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.

Szállítás, fuvarozás
1500 kg-os kisteherautóval 

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

Kastélykert u. 16.
Telefon: 267-567. 

Munkanapokon: 7-től 15 óráig.

HAJDIAGNOSZTIKA

Ha nehézségei vannak, ha fejbőre viszket, 
ha haja korpásodig hullik, zsíros és 

szeretne ezen a helyzeten javítani, akkor 
fodrászüzletem rendelkezésére áll ingyenes 

haj és fejbőr vizsgálattal.

Időpont egyezetésért hívható telefonszám: 

268-594.

Széllné Süli Rózsa fodrász. 

Algyő, Nyírfa utca 7/B.
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javításajótállással:;.^ *
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Hidegkonyhai készítmények 

előállítására alkalmas 

Ingatlant keresek

megvételre, bérlésre. 

Lehet önálló épület, épületrész, 
melléképület is.

06-30/97-66-878

A meleg és Prometheus
A Bartók Béla utca 72. alatti távfűtőmű és el
látási rendszere 1999. június 30-tól a Szetáv 
Kft.-tői az algyői önkormányzat tulajdonába ke
rült, az üzemeltetéssel egy éves, határozott idő
tartamra a Prometheus Rt.-t bízta meg. E cég 
eddigi tevékenységéről a képviselő-testület 
november 19-i ülésén tájékozódott.
A Prometheus Rt. teljes hatáskörrel és felelős
séggel üzemelteti a fűtőművet és a hőköz
pontokat, gondoskodik a szükséges energia- 
hordozókról, tüzelőanyagokról, az üzemel
tetéshez szemelyzetet biztosít, végzi a rendszer 
karbantartását. A szerződés talán leglényege
sebb pontja, hogy a közösen megállapított szol
gáltatási díjat a Prometheus Rt. az infláció vál
tozása miatt nem emeli a szerződés egy éves 
időtartama alatt, kivéve az energiahordozók 
esetleges áremelkedését (gáz, villamos energia). 
Sem a szolgáltatás minőségével, sem az elszá
molással kapcsolatosan nem merült fel rekla
máció a fogyasztók részéről -  hangzott el az ön- 
kormányzati képviselő-testület novemberi 
ülésén. Néhány esetben kellett az előlegeket 
módosítani. E problémák minden esetben a 
Szetávtól kapott hiányos adatszolgáltatásra 
voltak visszavezethetők.
A fűtőmű időszakos felügyeletű, ami azt jelenti, 
hogy automatika rendszer irányítja, nem szük
séges a fűtő állandó jelenléte. A rendszer tele
fonvonalon keresztül folyamatosan kapcsolat
ban áll a Prometheus Rt.-hez tartozó Hódmező
vásárhelyi Távfűtő Kft. diszpécserközpontjával, 
ahonnan értesítik az ügyeletes műszerészt.
Az épületek hőközpontjaiban levő külső, 
időjárásfüggő szabályzók hibáit az új cég 
műszerészei elhárították.
A fogyasztók több mint 80 %-a pontosan fizeti a 
számláit, 10 fogyasztó esetében kellett 10 ezer 
forint feletti tartozás miatt felszólítást küldeni, 
ebből 4 személy még egyáltalán nem fizetett 
díjat. Esetükben bírósági eljárást kezde
ményezett a Prometheus Rt.
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Nyilvántartás a földhasználatról
A földhasználati viszonyok áttekinthetőségének 
biztosítására, a termőföld szerzésére vonatkozó 
korlátozás kijátszásának megakadályozására, és 
legfőképpen az agrártámogatások igénybevételé
nek feltételét jelentő földhasználat megbízható 
igazolása érdekében a földhasználati nyilván
tartás bevezetéséről döntött az országgyűlés. A 
nyilvántartás szabályai 2000. január 1-jétől 
érvényesek.
A termőföld területeket (valamennyi, a telepü- 
lesek kül- és belterületén található mező- és er
dőgazdasági művelés alatt álló területet) a kör
zeti földhivatalok illetékességi területén, telepü
lésenként, földhasználati lapon kell nyilván
tartani.
A termőföld használójának kell a körzeti 
földhivatalhoz (Szeged, Kálvária sgt. 43.) for
dulni bejelentésével, ha az általa használt földte
rületek együttesen az 1 hektárt meghaladják. Be 
kell jelenteni a saját tulajdonú, a családtag, a 
vele közös háztartásban élő személy, ültetve a 
közeli hozzátartozó tulajdanában lévő termőföld 
használatát, valamint a „szívességi” földhasz
nálatot is. A termőföld használatát az eredeti 
szerződésnek a földhivatalhoz való benyúj
tásával kell megtenni. Ha a saját, a családon 
belüli, vagy a szívességi földhasználatot nem 
foglalták írásba, azaz nem készült okirat, akkor 
a földhasználati bejelentő lapot (pótlapot) kell 
igénybe venni.
A bejelentő lapon szereplő adatok: a település 
neve, a termőföld fekvésének megjelölése, a föld
részlet helyrajzi száma., a művelési ág, a hasz
nált terület nagysága, a termőföld értéke arany
koronában, a használat jogcíme (például: saját 
tulajdon, haszonélvezet, haszonbérlet, részes
művelés, felesbérlet, szívességi használat), a 
használat kezdő időpontja és tartalma.
A bejelentést a föld használatba vételétől számí
tott 30 napon belül kell megtenni, a 2000. január
1-jét megelőzően megkötött szerződéseket pedig 
2000. március 31-ig kell a földhivatalnak nyil
vántartásba vétel céljából bejelenteni.
A bérleti szerződés benyújtását, illetve -  írásba 
foglalás hiányában -  a földhasználat bejelen
tését elmulasztó földhasználót a földhivatal bír
sággal sújtja, melynek mértéke a nyilvántartott 
aranykoronánként 1000-től 2000 forintig terjed
het. A meg nem fizetett bírság adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.
A bejelentő lap a körzeti földhivataloknál, a 
polgármesteri hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 
40.) és a falugazdásznál szerezhető be. A nyil
vántartással kapcsolatos kérdésekre a Csongrád 
Megyei Földhivatal munkatársai válaszolnak.

'■ A lgaÉi' Hírmondó r'

Új szárny a községházán
A községházában a tanácsrendszer idején 
kirendeltség működött: az épületben három 
személy dolgozott. Az önállóvá lett Algyő 
önkormányzati hivatalában jelenleg huszonegy 
személy feladata a helyi igazgatás. A létszám 
változása is mutatja, hogy indokolt volt egy új 
szárnnyal bővíteni a községháza épületét. A 
toldalék fölépítése 20 millió forintba került.
A községháza új szárnyának földszintjén a 
lakossággal szoros kapcsolatban álló, mert 
hatósági ügyeket intézők irodái találhatók: így 
például az anyakönyvi és a gyámügyek, a 
segélyezéssel kapcsolatos problémák rendezése, 
a lakcím bejelentés, a marhalevél kiállítása, a 
pénztár.
Az új szárny emeletén azok a hivatalnokok 
dolgoznak, akik nincsenek közvetlenül 
kapcsolatban a lakossággal, mert úgynevezett 
ágazati ügyeket intéznek. A bizottsági ülések 
megtartására alkalmas tárgyaló is helyet kapott 
az emeleten.
A községháza földszinti nagytermét 
házasságkötőként is használják, ezért most 
ennek a helyiségnek a fölújításán a sor.

Hivatal a köz szolgálatában
A település lélekszámától és költségvetésétől 
függ, hogy ott hány fő dolgozhat a polgármesteri 
hivatalban. Ennek alapján Algyőn akár 32 fős is 
lehetne az önkormányzati hivatal. A feladatokat 
Algyőn 21-en látják el. A létszám -  Kiss 
Andrásné jegyző tájékoztatása szerint -  teljes, 
közülük a többség köztisztviselő.
A jegyző közvetlen irányítása alá tartozik: 
Csarnainé Zombori Mariann előadó Terhes 
Gabriella ügykezelő.
A személyzeti előadó: Piti Ferenc, a
gépkocsivezető: Bús Róbert.
A pénzügyi és adócsoport vezetője: Földiné Pósa 
Ilona; itt dolgozik Kovácsné Tirnkóczi Krisztina 
pénzügyi előadó, Török Andrásné pénzügyi 
előadó, Ábrahám Julianna adóügyi főelőadó, 
Bertáné Bata Ágnes pénzügyi előadó, Kovács 
Erika pénzügyi előadó.
Az igazgatási és népjóléti csoport vezetője dr. 
Emhő Zsuzsanna; ide tartozik Árvái Sándorné 
népjóléti főelőadó, Flender Erika igazgatási 
fogalmazó, Zakar Péterné igazgatási főelőadó, 
Kovácsné Hargittai Erika előadó, Török Anikó 
népjóléti előadó.
A műszaki csoport vezetője Nagypál Miklós; e 
csoport tagja Sebők Pétemé építésügyi főelőadó, 
Mráz Norbert műszaki előadó, Kónya Ferenc 
közterület-felügyelő.
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Háziorvosok februári rendelési ideje
Február 1-4.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor.
Február 7-11.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor. 
13-tól 17 óra 30 percig: dr. Kálmán Antónia. 
Február 14-18.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor
Február 21-25.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor. 
13-tól 17 óra 30 percig: dr. Kálmán Antónia.
Február 28-29.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor.

HÁZIORVOSI RENDELES 
A dr. Tóth Háziorvosi Bt. tájékoztatja önt: 

DR. TÓ TH  MÁRIA

A belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
E-maii címe: drtothma@matavnet.hu 

Honlap) a: www. szegktv. ma táv, hu / drtothma

Február havi rendelése:
01-04-ig: 
07- 11-ig: 
14- 18-ig: 
21-25-ig: 
28-29-ig:

12 30 - 17-ig 

7 30 - 12-ig 

12 30 - 17-ig 

7 30 - 12-ig 
12 30 - 17-ig

(délután)

(délelőtt)

(délután)

(délelőtt)
(délután)

hétfőn
kedden
szerdán
csütörtökön
pénteken

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje

Beregrendelés:
8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
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.

MÜL-utalványt elfogadok.

✓

✓

ÚR. SOPRONI LAJOS
üzemi főorvos 

foglalkozás-egészségügyi 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

6750 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 80 820 024
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig: 8-tól-15 óráig. 

Pénteken: 8-tól 10 óráig.

Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
Minden héten szerdán: 12-től 16 óráig. 

Ingyenes jogi tanácsadás:
Hétfőnként 8 óra 30 perctől 11 óráig; 

csütörtökönként 13 óra 30 perctől 15 óráig.

Tisztelettel várjuk a község lakosságát
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Algyői Hírmondó 
Informatika az Egészségházban

Még az 1999-es esztendő vége előtt új számí
tógépeket juttat az önkormányzat az orvosi 
praxisok, a védőnők és a gyermekjóléti szolgálat 
részére -  jelentette be Algyő község képviselő- 
testületének 1999. október 22-i ülésén Kiss 
Andrásné jegyző. Ezt követően az Egészség
házban dolgozók megfogalmazták elvárásaikat 
egy új informatikai eszközzel szemben: legyen 
gyors és nagy tároló kapacitású, sok periféria 
csatlakozási lehetőségét biztosítsa, hogy az 
orvosi eszközök közvetlenül kommunikálhas
sanak az alapellátási programmal.
Korábban az algyői önkormányzat szándéknyi
latkozatban írta le elképzeléseit a szegedi önkor
mányzat kórházával kötendő közös informatikai 
hálózat (hozzáférés) kialakításáról. Ezen közvet
lenül, számítógépes kapcsolaton juthatnának a 
község orvosai laboreredményhez, zárójelentés
hez, szakrendelési lelethez. Ennek megvalósí
tásához telefonkapcsolaton kialakított, mode
mes összeköttetés létrehozása szükséges a ren
delő és a kórház között.
Közvetlenül az év vége előtt minden praxis 
kapott egy-egy számítógépet, mellyel eleget tud 
tenni alap jelentési kötelezettségeinek. Ezek a 
jelentési kötelességek a 2000. évtől teljes 
körűen csak számítógépes adathordozón 
adhatók le a Megyei Egészségbiztosítási Pénz
tárnak. Az önkormányzat így hosszú évek után 
végre nemcsak a mindig elsőbbséget élvező 
kötelező eszközbeszerzésekre áldozott anyagia
kat, hanem megtette az első lépéseket a 
fejlesztés irányába is. Ezek a most beszerzett 
gépek alapját képezhetik az orvosok fentebb 
részletesen leírt vágyai megvalósításának, ha a 
megjelenő új alkalmazásokhoz bővítve lesznek. 
Ugyanígy bővítés és újabb beruházás szükséges 
ahhoz is, hogy ezek a gépek képesek legyenek a 
kórház és az algyői rendelő közötti adat- 
forgalomra. Ez a befektetés mindenképpen meg
térülő pénz lesz, hiszen minden polgár hasznát 
láthatja: ki közvetlenül, ki közvetetten.
Az informatikai fejlesztés alapjaival meg
kezdődött egy teljes körű felújítási folyamat az 
Egészségházban.

Dr. Tóth Mária 
háziorvos
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Szolgálat a gyermekekért
„Ha ma kihagyod az esti mesét, lehet, holnap 
már nem kéri a lányod vagy a fiad. Ha ma nem 
ülsz oda vele a társasjáték mellé, előfordulhat, 
hogy a jövő héten már késő lesz. ők most, 2000- 
ben gyerekek, nem pótolhatod be az önfeledt 
legózást, babázást mondjuk öt év múlva, amikor 
már kevésbé szorítanak a megélhetési gondok, 
amikor már nem kell például új függöny az 
ablakra. Ha most kihagyod az együttlét meghitt 
perceit, évek múltán talán már a meghitt beszél
getéseket sem igénylik. Ha most nem sétálsz 
velük kézen fogva, akkor pár év múlva végleg 
elengedik a kezed, és kapaszkodó nélkül sodród
nak. Megismételhetetlenek a gyermekkor napjai, 
hetei, hónapjai. Téglák ezek, amelyekből és ame
lyekre a felnőtt élet épül. Ha sok tégla hiányzik, 
labilis lesz az építmény. ”
E mondatok a családok és a gyermekjóléti szol
gálat szerepének összefüggéséről is szólnak, az 
algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
hivatalos megnyitóján, január végén hangzottak 
el. A kis ünnepségen az önkormányzati képvise
lők előtt Ráczné Olasz Edit intézményvezető 
hangsúlyozta: a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat feladata, hogy a hely igényeknek 
leginkább megfelelő szolgáltatás biztosításával, 
segítse a szociális krízishelyzetek kezelését, 
felszámolását, ezzel megakadályozza a gyerme
kek családból történő kiemelését. Az intézmény- 
vezető a község lakói nevében megköszönte az 
önkormányzatnak, hogy létrehozta az önálló 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot. 
„Nagy dolog a mai világban, hogy egy önkor
mányzat a törvényben előírtakon túlmenően 
felvállalja egy intézmény működtetését!” -  
hangsúlyozta Ráczné.
A szolgálat kis csapata: dr. Rohony Anikó jogász, 
aki hetente kétszer két és fél órát; Scherer 
Julianna pszichológus öt órát foglalkozik az 
algyőiekkel; továbbá Pesti Erzsébet és Harcsás 
Gizella családgondozó Karsainé Szénási Mónika 
adminisztrátor Ráczné Olasz Edit intézmény- 
vezető, akik ügyfélfogadási időben állnak az 
algyőiek rendelkezésére.
Az elmúlt, közel két hónap tapasztalatai, a 
forgalmi napló számadatai is bizonyítják, hogy 
nagyon nagy az igény a község lakói részéről a 
szolgálat működésére. A Johanita Segítő Szolgá
lattól adományt kapott az algyői gyermekjóléti 
szolgálat, amit január közepe óta kiosztottak az 
ügyfélkörbe tartozó és arra rászorult csalá
doknak. A szolgálat a Déltáv Rt. által biztosított 
ingyenes zöld számról is hívható, így az arra 
rászorult embereknek még elérhetőbb.

P. I.
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MEGNYÍLT ALGYŐ LEGÚJABB

VIDEOTÉKÁJA
a GÉZA UTCA 11. szám alatt. 

Nyitási akció 

február 6-ig: 1 kazettát fizet, kettőt viheti 

Egyéb szolgáltatásaink:

> kulcsmásolás,
> cipója vitás,
> élezés („köszörülés"),
> gravírozás (névtáblákba, serlegekbe, 

szobrokba, a saját elképzelést is 
valóra váltjuk).

NYITVA TARTÁS

❖ hétfőtől péntekig 9-12 óra, 14-19 
óra,

❖ szombaton és vasárnap 14-19 óra,
❖ ünnepnap 14-19 óra között.

BÁLINT NAPI MEGLEPETES
AZ ÉKSZERBOLTBAN 

Februárban a jegyespároknak 
10% kedvezményt adunk 

a jegygyűrűk árából!

NYITVA TARTÁS:
hétfőn, szerdán, pénteken 10-től 13 óráig, 
kedden, csütörtökön 13-tól 17 óráig.

AZ ALGYŐI GYEVI ÜZLETHÁZBAN

REDŐNY, RELUXA, HARMONIKAAJTÓ 
KÉSZÍTÉS 

Megrendelhető: Boldizsár József 
Bartók Béla u. 28, telefon: 06-309-530-395

A temető mellett

IC U  V IR Á G Ü Z L E T

Temetésre vállal
• koszorú
• sírcsokor készítést élő és 

selyemvirágból.

Rendelés:
telefonon a 06-62-419-775 számon.

Várom rendelésüket!

Tóth Ilona

KOVÁCS MIHÁLY
r  1 / /  ff 1  ff 1 r r a ffsirko-mukokeszito

Vállal:
S  síremlékkészítést,
S  betűvésést,
✓  urnatároló, kripta készítést 
S  sírtisztítást és sírkiemelést.

Érdeklődni telefonon: 

06- 62- 419- 775, 06- 20- 323-0118
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Anyakönyvi hírek
Meghalt: 1999. december 31-én Horgosi
Sándorné; 2000. január 1-jén Pataki Mihály, 12- 
én Tóth Ferenc, 15-én Kőműves Sándor, 18-án 
Igaz Ferencné.

Recept: szakállas pogácsa
A szakállas pogácsát férfiak és nők egyaránt 
szeretik, s nem csak farsang idején. Ez a 
tapasztalata Kissné Marikának (a Komp 
utcából), ezért osztja meg velünk süteményének 
receptjét.
„Pici tejben fölfuttatunk 2 dkg élesztőt, majd 40 
dkg lisztet, 1 kávéskanál sót, 20 dkg margarint,
2 tojássárgáját teszünk a tálba. A hozzávalókból 
könnyen nyújtható tésztát készítünk, amiből 3 
centiméternyi magasságú apró pogácsákat 
szaggatunk, majd sütőlapra téve, lassú tűzön 
megsütjük. A pogácsába való sajtkrémhez 3 dl 
forralt tejből, 5 dkg margarinból, 3 evőkanál 
sima lisztből besamelt (fehérmártást) készítünk, 
amihez hozzákeverünk, 1 rúd krémsajtot, s ha 
kihűlt, még 20 dkg reszelt sajtot is. ' A 
sajtkrémmel két apró pogácsát összeragasztuni 
Jöhetnek a vendégek!”

A labdarúgók elkezdték
Az NB III-as férfi felnőtt labdarúgó csapatunk 
január 11-én elkezdte a tavaszi szezonra való 
fölkészülését. Takács Zoltán edző vezetésével 22 
labdarúgó vágott neki a kemény alapozásnak. A 
pálya kímélése miatt focistáink szinte minden 
nap Szegeden, a postás pályán és a 
sportcsarnokban gyakorolnak.
Az őszi szezont a 6. helyen zárta a csapat. 
További előrelépés várható -  függetlenül attól, 
hogy a csapattól a megyei gólkirály Tóth Ákos és 
Krajczár István az osztrák határhoz közeli 
Csorna SK csapatához távozott. Az Algyőről 
eltávozott focisták pótlására két fiatal külföldi, 
valamint Süli László és Maróti Sándor 
leigazolását tervezik. Takács Zoltán vezető edző 
munkájával elégedett a szakosztály, szerződését 
2000. június 30-ig meghosszabbította. A 
labdarúgó szakosztályban az ifjúsági csapattal 
Szabó István, a serdülőkkel Portörő Lajos, a 
serdülő I. utánpótlással Major László, a női NB
II. felnőtt csapattal dr. Péczely György, a női 
utánpótlással Halász Krisztián, az ovi focisokkal 
Fekete János foglalkozik majd. A futballozni 
vágyók az edzőknél az algyői sport 
munkacsarnokban jelentkezhetnek.
Az Algyő SK vezetősége február 11-én 18
órakor, a Faluházban tisztújító közgyűlést tart, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

— — M M M —

Helyi fenntartó a sírkertünkben
Algyő önkormányzati képviselő-testülete 
198/1999. (XI.26.) számú határozatában a 
köztemető üzemeltetésével 2000. január 1 -jétől a 
GYEVIÉP Kht.-t bízta meg. A cég a 26/1999. 
(XI.29.) Kt. sz. helyi köztemető fenntartásáról 
szóló rendeletben megállapított és a temetőben 
kifüggesztett árakat alkalmazza. Ezek az árak 
megegyeznek a Szegedi Temetkezési Kft. 1997- 
ben alkalmazott áraival.
A temető téli nyitva tartása: 2000. január 1- 
március 31. között 7-től 16 óráig.
A kht. a Rekviem Temetkezési Vállalkozással 
szerződést kötött, hogy alakítson ki bemutató 
termet a ravatalozó épületében. A temetőben a 
temetkezési ügyintézés teljes körű, beletartozik a 
szertartás, a halott szállítás, a sírásás 
megrendelése, a kegytárgyak, a kegyeleti 
kellékek kiválasztása és megvásárlása, a sírhely 
megváltás, az információ. Az ügyfelek 
személyesen jelenleg a GYEVIÉP Kht. 
Kastélykert utca 16. szám alatti telephelyén, 
telefonon a 267-567-es számon intézkedhetnek. 
Előreláthatóan február végén -  március elején 
már a temetőben kialakított irodában intézhetik 
a hozzátartozók a temetéssel kapcsolatos 
ügyeiket: hétfőtől péntekig 9-től 12 óráig, illetve 
rendkívüli esetben a család igénye szerint. 
Információ kérhető a temetkezési ügyintézésről, 
a temetői rendről mindennap (szombaton és 
vasárnap is) 8-tól 18 óráig telefonon a 
06/20/32-77-406 -os számon.
Éjjel-nappal hívható a díjmentes halott szállítási 
ügyelet a 06/20/32-77-406, illetve a 
06/30/94-33-645 -ös telefonszámon.

FÉNYMÁSOLÁS

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

Gyeviép Kht. 

Kastélykert u. 16. (a Könyvtár mellett). 

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 

Telefon: 267-567.

—
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Február a Faluházban
Az esztendő második hónapjában, februárban 
is színes programok várják az algyőieket a 
Faluházban.
10.: Sportközgyűlés.
12.: Farsangi vetélkedő.
15.: Vásár.
19.: Sportbál, melyet a GYEVI ÁSZOK rendez.
22.: Ruhavásár.
23.: Közéleti klub, melyet megújult formában 
rendeznek meg a szervezők. Eddig elsősorban 
településen fontos helyi ügyekről esett szó, 
ezentúl a millennium jegyében válogatott, közér
deklődésre számot tartó témák (például 2000 év 
vallása, felfedezők, feltalálók, divattörténet, 
asztrológia) kerül terítékre. Előadó: mindig az 
adott téma jeles szakértője.
25.: Irodalmi kávéház: a népszerű sorozat 3. té
mája: Sinka István balladái. Előadó: Vásárhelyi 
László koreográfus és Sinka Károly színművész.
26.: Zártkörű rendezvény.
27.: Szomszédoló. Algyő ismét benevezett a 
Délmagyarország napilap által meghirdetett 
kulturális bemutató-sorozatra. A szerencse 
most Sándorfalvával hozta össze Algyőt. 
Vasárnap 16 órakor fogadjuk a sándorfalviakat 
a Faluházban. Algyő csapata március 25-én 
vendégeskedik Sándorfalván.
28.: Áfész küldöttgyűlés.
29.: Véradó nap.

Ha farsang, akkor Verseng
A farsangi vetélkedő keretében a csapatok bo
londos, vidám hangulatú összecsapása február 
12-én (szombaton) 16 órakor kezdődik a 
Faluházban.
A nevező csapatoknak három feladatra kell 
felkészülniük.
1. Egy tetszőlegesen kiválasztott könnyűzenei 
együttes vagy előadó egy számának eladása a 
színpadon. (A jelmezt, koreográfiát, zenei 
aláfestést, előadásmódot egyaránt figyelembe 
veszi a zsűri.)
2. Történelmi paródia: a „2000 év” címmel. A 
csapat az általa kiválasztott történelmi esemény 
paródiáját adja elő. A produkció maximum 5 
perc lehet.
3. Műalkotás készítése -  pogácsákból. A zsűri 
figyelembe veszi a műalkotás méretét, esztétikai 
szépségét, ötletességét.
Ismét várják azokat, akik a korábbi megméret
tetéseken is sikerrel szerepeltek, így például: a 
Nőegylet, a Faluház, a Sportolók, a Pedagó
gusok, az önkormányzat csapatát. A tréfás, de 
véresen komoly vetélkedőt Farsangi party zárja.

Felhívás Véradásra!
A Faluházban február 29-én (kedden) 9-től 14 
óráig véradás lesz. Ismerem emberpróbáló, kö
nyörtelen mai életünket. Ennek ellenére én hi
szem azt, hogy Algyő lakosainak a szíve mélyén 
mindig marad hely a szeretetnek és a bajba 
jutott embereken való segítésnek. Ebben bízva 
szeretnék megkérni mindenkit, hogy minél 
többen vegyenek részt a véradáson!

Bakosné Fekete Mária 
véradó-szervező

Jótékonysági bál
A Boldog Gyermekkor Alapítvány március 11- 
én (szombaton) jótékonysági bált rendez a 
Faluházban. A bál bevételét az óvoda 
fejlesztésére, a gyermekekért ajánlják föl a 
résztvevők. A szervezők szívesen vesznek 
minden javaslatot, ötletet és felajánlást.

Címzett adó
Az Algyőn iparűzési adót fizető vállalkozó 
számára az önkormányzat lehetővé tette, hogy 
éves adójának 2%-ának felhasználásáról maga 
rendelkezzen. Ezért az önkormányzat képviselő
testülete három alapot hozott létre. Ezek: az 
oktatási és kulturális, az egészségügyi és 
szociális, valamint a sport (szabadidő-, diák- és 
versenysport) alap.

Költségvetési Vita
Az önkormányzati képviselő-testület február
11-én (pénteken) 9 órától a községházán 
ülésezik. A képviselők, tájékozódnak a szegedi 
rendőrkapitányság munkájának algyői vonat
kozásairól, illetve a nagyfai büntetés
végrehajtó intézmény tevékenységéről, majd 
megvitatják az önkormányzat 2000. évi 
költségvetési tervezetét.

Helyben: csak diákbérlet
A községházán február 4. után csakis 
diákbérletet árusítanak, a többi autóbusz- 
bérlet fajtát a Víztorony téren vásárolhatják 
meg az algyőiek.

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

Felelős szerkesztő: Molnérné Vida Zsuzsanna. 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, 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
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