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Március ünnepére
Gyerekhangon

Reménytelen időben, 
márciusi esőben 

zenebona támadt Pesten, 
Magyarország szívében.

A Múzeum terére, 
fütyülve az esőre 

tódul a nép, árad a nép, -  
Petőfi a vezére.

Áll a lépcsőn Petőfi;
Pest utcáit betölti 

bátor hangja: Talpra, magyar! -  
egész hazát betölti.

Szól Petőfi: Esküszünk!
Zúg az ország: Esküszünk! 

Rabok tovább, rabok tovább, 
rabok tovább nem leszünk!

Fegyvert fog a szegény nép: 
ragyog újra reménység! 

fogunk élni embermódra, -
Bécsben, Budán megértsék!

Zöldülnek már a nyárfák; 
háromszínű kokárdák, 

piros tollak virítanak, -
tavasz készül, szabadság.

Gyászoljuk a Tiszát...
Fekete zászló lobogott az algyői községházán 
februárban. Az algyőiek így is kifejezték 
fájdalmas gyászukat, amit kedves folyójuk hal
doklása miatt éreztek. A Tisza haláltusát vívott 
a Romániából származó ciánszennyezés miatt. 
Január végén mintegy 100 ezer köbméternyi, 
ciánvegyülettel kevert szennyvíz ömlött a 
romániai Zazar-patakba, amely a Szamos egyik 
mellékfolyójába, a Láposba vitte a mérgező 
vegyületet. A Szamoson érkező cián február 1- 
jén érte el az országhatárt. A mintegy negyven
ötven kilométer hosszú méreghullám február 
10-11-én vonult le Algyőnél. A Gyevi kócsag 
hajó is fölfogta a haltetemeket. Az algyőiek 
borzongva, könnyes szemmel figyelték az élő és 
életet adó folyó haláltusáját...
A történteket sokan lelki traumaként élték meg, 
a munkájukat elvesztő algyői halász családok 
igazi tragédiaként!
Mészáros Balázs halász az alábbi mondatok 
közlését kérte szerkesztőségünktől: „A magam 
és másik két halász család -  Belovai Jáncc és 
Belovai Mihály -  nevében szeretném megkö
szönni dr. Piri József polgármester úrnak, hogy 
a község önkormányzata részünkre anyagi tá
mogatást adott! Rászorultságunkban segített.”
A tiszai tragédia a környezetvédelmi beruhá
zások jelentőségére irányította a figyelmet.

Önkormányzat: az utakról
Algyő Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
március 17-én (pénteken) 9 órától ülésezik a 
Községházán. A képviselők megvitatják, hogy az 
algyői közutak jelenlegi állapotából milyen 
jellegű beruházások következnek. A testület 
áttekinti a vasúti közlekedés helyzetének 
tapasztalatait és a MÁV Rt. Algyőt érintő 
fejlesztési elképzeléseit. A képviselő-testület 
tájékozódik az 1000 éves magyar államiság 
megünneplésével kapcsolatos elképzelésekről.



M i történt itt az 1848/49. forradalom és szabadságharc idején7
A szabadságharcba torkolló magyar polgári 
forradalmat hogyan élték meg Algyőn? Erről is 
olvashatunk az Algyő és népe című 
monográfiában, melyet 1987-ben Szegeden 
adott ki a Somogyi Könyvtár.
Az új, közgyűlési funkciókat betöltő testület, a 
megyei Közcsendi Bizottmány Algyőre is 
Közcsendi Választmányt nevezett ki. Az algyői 
testület tagjai: „Őrlősy Ferencz, Mihályfy
Ferencz, Rónay Migály” és a község tanács 
jegyzője, illetve -  a népkép-viselet elvének 
gyakorlását bizonyítandó -  a lakosok közül: 
Szabó János, Vidáts Mátyás, ifj. Győrfi Ferenc.
A politikai élet, a közigazgatás polgári alapokra 
helyezése mellett a társadalmi viszonyok is 
átalakultak Algyőn. Az 1848-i törvénykönyv 
jogegyenlősége szellemében a mindszent-algyői 
uradalom jobbágyai és zsellérei Magyarország 
polgárai lettek. A IX. törvénycikk kimondta az 
úrbéres szolgáltatások, a XIII. pedig a papi tized 
eltörlését. Ezzel felszámolták a feudális kizsák
mányolás pilléreit, az addig feudális függésben 
lévő úrbéresek földdel bíró parasztok lettek.
Az agrárnépesség mégis lázongott. A paraszt
mozgalmak oka az volt, hogy egyrészt az úrbé
reseknek csak kisebbsége rendelkezett akkora 
jobbágytelekkel, mely biztosíthatta a megél
hetést; másrészt a földesúri majorságok tartozé
kaik földdarabbal bírók feudális kötöttségei 
fennmaradtak; harmadrész sokaknak sem
milyen földterületre sem sikerült szert tenni.
Az algyői dohánykertészek már április elején 
kijelentették, hogy a szerződésbeli kötelezett
ségeiken túl eső munkálatokat nem hajlandók 
elvégezni. Erről panaszkodott Müller János 
szolga-bíró. Pöcz Sándort, a mindszent -algyői 
uradalomhoz tartozó Tisza és mellékágai 
haszonbérlőjét érzékenyen érintette, hogy jóné- 
hány algyői lakos folyamatosan megszegte a 
halászati tilalmat Tóth István, a mindszent- 
algyői uradalom ügyésze még 1848 decemberé
ben is arról értesítette a Bizottmány közgyű
lését, hogy az algyőiek erőszakosan elfoglalják 
az uradalmi nádast, sőt a földeket is.
A forradalom és szabadságharc katonai 
eseményei a szegedi és a délvidéki történések 
kapcsán érintették Algyői. Itt a nemzetőrség 
szervezése 1848 áprilisában kezdődött meg. 
Nyártól pedig a szerb felkelés elleni küzdelem 
adott feladatot. Az algyőiek elsősorban szállítási 
és élelmezési feladatokat láttak el. Szomor Imre 
alszolgabíró az 1848. szeptember 2-i, 
Szegváron tartott Állandó Bizottmányi gyűlésen 
beszámolt arról, hogy a múlt hónap közepén 
Szegeden összevont megyei nemzetőrség lovai

számára a Tápé és Algyő által beszolgáltatandó 
40 kocsi szénából az algyőiek már 13 kocsira 
valót eljuttattak Szegedre.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány élén álló 
Kossuth Vásárhelyről 1848. október 4-én 
indult Szegedre. A kocsisort 30 főnyi lovas 
nemzetőr kísérte, s Algyőig jött elé az 50 
kocsiból és 100 lovasból álló szegedi küldöttség. 
A délvidéki szerb betörés elhárítására, a fölkelés 
felszámolására Kossuth 1848 októberében 
meghirdette a népfelkelést, mely szerint 
„rendelés megyen Szeged városának, 
nemkülönben a csongrádi fő- és alispánnak, 
Vásárhely, AlGyő, KisTelek, Szegvár és vidéke 
iránt, hogy általános népfelkelés, mihelyt 
tábornok úr által felszólíttatik, azonnal 
segítségére siessen...”
A szerb fölkelők -  összhangban a császári 
csapatmozdulatokkal -  1849. január 16-án 
indították meg támadásukat. Ez idő tájt vált 
átmenetileg fontos stratégiai hellyé Algyő, ahova 
2000 gyalogos és 150 lovas nemzetőrt rendelt ki 
Hunkár Antal népfelkelési kormánybiztos az itt 
lévő komp „szigorú felvigyázat alá vetése” 
céljából. A háborús helyzet szükségképpen 
növelte a Szegedre irányuló hadi fuvarozások 
számát. „Algyő helysége Bíráji és Tanáttsa” 
1849. február 19-én tudatta a megyei Állandó 
Bizottmánnyal, hogy a település már több mint 
250 előfogatot kiszolgált.
Az 1849-es tavaszi hadjárat egyik sikerével, a 
délvidéki harcokban a szerb támadás veszé
lyének elmúltával csökkent Algyő katonai jelen
tősége. így 1849 márciusában már csak 250 
„gyalog nemzeti őrség” állomásozott a faluban.
Az orosz intervenciós sereg júniusi betörését 
követően a honvédsereg koncentrálására tett 
előkészületek Algyői sem kerülték el: 
Lenkeynék Hódmezővásárhelynél álló 7 ezer 
embert és 5 löveget számláló hadosztálya 
Algyővel szemben foglalt állást. Eredeti 
elképzelése szerint az itt rendelkezésére álló 
hajóhíd és dereglyék segítségével át akart kelni 
a folyón, hogy aztán Algyőről kiindulva zavarja 
az osztrákok balszárnyát. Dembinszky azonban 
nem fogadta el ezt a tervet. A hajóhidat és a 
dereglyéket Szegedre vitette, a töltést pedig 
három helyen átvágatta a Tisza-part elárasztása 
céljából. 1849. augusztus 3-án az osztrák sereg 
Hódmezővásárhelyre érkezett, az osztrák fősereg 
pedig Szegednél átkelt a Tiszán.
A kormány lemondott, a honvédség Világosnál 
letette a fegyvert.
A legyőzött országban kezdetét vette a 
megtorlás, a császári hatóságok felállítása.
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Terítéken a költségvetés
Algyő fölértékelődött, amit bizonyít, hogy nagy 
az érdeklődés a lakóházak és ipari létesít
mények építésére alkalmas telkek iránt. Ez is 
elhangzott az önkormányzat idei költségveté
sének megvitatására összehívott két képviselő- 
testületi ülésen, február 11-én és 22-én.
A költségvetés főbb jellemzőiről dr. Piri József 
polgármester elmondta: a bevételi oldalon több 
mint 1 milliárd 100 ezer forintra, azaz az ipar
űzési adóra illetve a gépjármű adó itt maradó 
részére, továbbá a tavaly el nem költött pénzma
radványra (több mint 200 millió forint), a 
kamatbevételre, az ingatlanok eladásából szár
mazó pénzekre számíthat az algyői önkor
mányzat. De idén a jelentősebb adóbevétellel 
rendelkező településektől szinte teljes mérték
ben megvonják -  az önkormányzatnak átadott 
állami feladatok finanszírozását amúgy is csak 
részben fedező -  állami normatívát, és csakis a 
helyben keletkezett személyi jövedelemadó sza
badon felhasználható 5 százalékát hagyják meg 
mint „támogatást”. Ez Algyő esetében azt jelenti, 
hogy az idén 130 millió forintra tehető központi 
támogatásból -  egy friss jogszabállyal -  az állam 
116 millió forintot von el. Az intézkedést 
törvénysértőnek minősítve Algyő csatlakozott a 
hasonló gondokkal küzdő önkormányzatokhoz, 
melyek -  Martfű kezdeményezésére -  az 
Alkotmánybírósághoz fordultak.
Az algyői költségvetés kiadási oldalán ott a köz
szolgáltatás ellátása, az intézmények működ
tetése, ami több mint 400 millió forint. 
Ugyanekkora összeget emészt föl a csatornázás. 
Az Egészségház fölújítása 65-70 millió forintba 
kerül. A már szerződésekkel startra kész 
beruházások befejezhetősége érdekében hitel 
fölvételéről döntöttek a képviselők.

Módosult a telepengedélyezés
A kormányrendelet, mely a telepengedélyezés 
alapján gyakorolható ipari és szolgáltató 
tevékenységekről szól, 2000. február 10-én 
hatállyal módosult. E szerint azoknak, akik már 
működő telepen végzik tevékenységüket, 2001. 
június 30-ig kell telepengedélyt kérniük.

Adakoznak a tájháznak
A leendő algyői tájház gyűjteményét alapozzák 
meg azok, akik olyan tárgyakat ajánlanak fel, 
melyeket később bemutathatunk. Az átadott 
tárgyakért köszönet Süli Jánosnénak, Kovács 
Mihálynak, Bakó Tibornak, Vida Jánosnak, 
Szűcs Veszetemek, Mészáros Balázsnak!
A Faluházba várjuk a további felajánlásokat!

M- V. Zs.

Kérdés és Válasz a csatornásról
A községben az Algyői Csatornamű Társulat 
szervezése kapcsán felmerült kérdésekre a 
polgármesteri hivatal műszaki csoportjának 
vezetője, Nagypál Miklós válaszol.
Mennyibe kerül egy-egy lakosnak a 
csatornaépítés? A lakóingatlan tulajdonosának 
csatornamű érdekeltségi hozzájárulást, ösz- 
szesen 70 ezer forintot (hat év alatt, havonta 1 
ezer forintos részletekben) kell befizetnie.
Milyen kedvezményre számíthat az, aki 
egyszerre befizeti a hozzájárulás összegét? 
Arra, hogy neki kevesebbe (várhatóan 59-61 
ezer forintba) kerül a csatorna, mert elengedik 
azon kamatnak az összegét, melyet a társu
latnak kell felvennie hitel formájában. 
Számíthat-e kedvezményre az, aki részt vesz 
a társulatban? A jogszabályok értelmében a 
közműfejlesztéshez hozzájáruló magánszemély 
részére az állami költségvetés a fejlesztésre 
befizetett összeg 15%-át megtéríti. Az igazolt 
befizetések alapján minden negyedév utolsó 
hónapjának 20-ig a jegyző összesíti az igénye
ket, a csatornaépítéshez hozzájáruló algyőiek a 
„15%-os kifizetésekre” mindig a negyedévet 
követő hónapokban számíthatnak 
Milyen a lakosság fizetési kötelezettségének 
ütemezése? Az érdekeltségi hozzájárulás, 
vagyis a törlesztések kezdetének időpontja 
megegyezik a társulat működésének kezdetével. 
A csatornadíjai mikortól kell fizetni? Az 
érintett lakosoknak az elkészült csatorna, 
valamint a bekötővezeték és a telekhatáron 
belül 1 méterre épült tisztítóakna műszaki 
átadás-átvétele időpontjától kell díjat fizetniük. 
Az állatokkal megitatott, illetve a locsolásra 
már elhasznált víz után is ki kell fizetni 
csatomadíjat? A teljes vízfogyasztás mennyisé
gének megfelelően kell fizetni a csatomadíjat. 
Annak, aki nem írja alá a nyilatkozatot, kell- 
e fizetnie hozzájárulást? Aki nem szándé
kozik a csatornamű társulat tagja lenni, de 
létrejön e szervezet, annak -  a törvény erejénél 
fogva -  mint érdekeltnek szintén fizetnie kell az 
érdekeltségi hozzájárulást.
Azt akinek nincs fürdőszobája, kötelezik-e a 
csatornabekötésre? A csatornahálózatra nem 
kötelező bekötni az ingatlant a társulati formájú 
fejlesztés esetén. A közcsatornára való bekötést 
külön eljárással lehet elrendelni.
Az esővíz csatornát rá lehet-e kötni a 
szennyvízcsatornára? Nem, mivel a hálózatot 
működtető átemelők csak az ingatlanokon 
keletkező szennyvízmennyiséget képesek 
továbbítani. A bekötés után a meglévő derítők, 
csak az előírásoknak megfelelően használhatók.



Iskolai beiratás
Az Algyői Általános Iskola első osztályaiba a 
tanköteles gyermekeket március 21-én 
(kedden) 8-tól 16 óráig, március 22-én 
(szerdán) 8-tól 18 óráig írathatják be a szülők.
A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek 
anyakönyvi kivonata, az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás 
(eredeti példányban), az egyik szülő (gondviselő) 
személyi igazolványa.

Március az iskolában
Az Algyői Általános Iskolában márciusban is 
számos programra várják a diákokat, szülőket.
1.: A jelentkezési lapok továbbítása.
6.: Fogadóóra 17 órától a Sárga iskolában.
10-ig: Nyelvtan helyesírási versenyen mérhetik 

össze tudásukat az alsó tagozatosok.
15.: Nemzeti ünnepünk alkalmából ünnepély az 

Országzászlónál.
21.: A 2000-2001. tanév első osztályosainak 

beíratása: 8-16 óra között.
22.: A 2000-2001. tanév első osztályosainak 
beíratása: 8-18 óra között. E napon a Víz 
világnapja alkalmából rendezvénysorozat 
kezdődik.
25-ig: Házi matematika versenyen mérhetik 
össze tudásukat az alsó tagozatosok.
30.: Kémia háziverseny a 7. osztályosoknak.

Sporteredmények
A Nemzeti Atlétikai Program (NAP) keretében 
megrendezett terematlétikai verseny
összesítésében az Algyői Általános Iskola 1. 
helyezést ért el a Szeged környéki iskolák között 
(három első és egy második helyezésnek 
köszönhetően).
Versenyzőink: Balogh Ádám, Székely Sz. Zsolt, 
Boldizsár Dániel, Suti zsolt, Mihály Tamás, 
Horváth Mátyásné, Rácz Gábor, Balogh Norbert; 
Szabó Eszter, Szabó Brigitta, Bakos Gabriella, 
Bakai Tünde, Nagy Enikő, Rózsa Bettina, Kovács 
Melinda, Lévai Zita, Berta Bettina; Pádár Attila, 
Juhász György, Belovai Dániel, Hegyi Gábor, 
Kutasi Levente, Kovács Tamás, Gercsó Péter, 
Gonda Attila, Bodó Gyula; Kordás Edina, Nagy 
Andrea, Kovács Dóra, Rácz Ágnes, Süli Kitti, 
Hegyi Anita, Görög Brigitta, Borza Beáta.
A Csongrád megyei Fedettpályás Atlétikai 
Bajnokságon 2. helyezést ért el Belovai Dániel 
és Kutasi Levente; 3. helyezett: Nagy Andrea.

Ovis díjfizetés
A Szivárvány Óvodában április 4-én (kedden) 7- 
17 óra között kell befizetni a havi térítési díjat.

A drog Veszélyei
A 7. és 8. osztályos diákok szüleinek a drogfo
gyasztás és a bűnözés kapcsolatáról tartott 
február 22-én előadást Nagy Pál, a Csongrád 
Megyei Rendőrkapitányság előadója.

Köszönet
Az 5.a és az 5.b osztály eredei iskolai 
programjának sikeres megvalósítását támogatja 
Tihanyi Ernő, akinek segítségét ezúton is 
tisztelettel köszönjük.

Hegyi Gabriella

Ovi farsang
Vidám télbúcsúztatót tartottunk az óvodában 
február 25-én. Kis közösségünk apraja-nagyja 
izgatottan várta ezt a napot. Ötletesnél ötlete
sebb jelmezekbe bújva ropták a táncot a gyere
kek és felnőttek. Hangos kuijongatásokkal igye
keztünk messzire űzni a fagyos telet.
A tánc hevében elfáradt gyerekek pihenéskép
pen jóízűen falatozgattak a szülők által bekül
dött süteményekből. A mulatság folytatásához 
új erőt az üdítők kortyolgatásával merítettek.
A mulatság fénypontja volt, hogy csoportonként 
a szülőkből és óvodai alkalmazottakból álló 7 
tagú zsűri díjazta a jelmezeket.
A Katica csoportban elsőnek Micimackót (Tóth 
Árpád), másodiknak Tarkacicát (Lengyel Betti), 
harmadiknak Fehércicát (Kocsis Eszter) 
kiáltották ki.
A Kacsa csoportban aranyérmes a Mókus 
(Gerencsér János) lett, „ezüstöt” a Pattogatott 
kukorica (Belovai Nikolett), „bronzot” pedig az 
Erdei tündér (Bús Melinda) kapott. A Margaréta 
csoport legjobb jelmeze: Tavasz-tündéré
(Szekeres Henriett), a második legsikerültebb 
„maskara”: Cigánylány (Kecskeméti Katalin), a 
harmadik pedig Popéi (Héjjá Roland). A Pillangó 
csoportban a képzeletbeli dobogó első fokára 
Egér (Herczeg Enikő) állhatott, a másodikra a 
Szőlő (Solymosi Mercédesz), a harmadik fokra 
pedig „Betman” (Monár Dávid). A Törpike 
csoport elsőszámú maskarása a Szőlő (Baranyai 
Máté), a második a Napraforgó (Sebők Bettina), 
a harmadik az Angyalok (Gonda Ágnes, Gonda 
Judit, Gonda Eszter). A Gomba csoport 
jelmezversenyének győztese a Szőlő (Kovács 
Kitti), második helyezettje a Fába szorult féreg 
(Révész Máté), a harmadik helyen Tavasztündér 
(Győrfi Judit) végzett.
Minden gyermek apró ajándékot is kapott. 
Köszönjük minden szülőnek a csemegét (a sütit 
és az üdítőt), amellyel hozzájárult a farsangi 
mulatság sikeréhez!

Óvónők
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Olvasókört (is ) szeretne Ménesi Lajosné:

„Varázslatos hely és modern
Semmiképpen sem szokványos az algyői 
könyvtár. Egyrészt azért nem, mert úgynevezett 
családi könyvtárként a dokumentumok téma
körök szerint sorakoznak a polcokon, így egy
más mellé került a regény, az ismeretterjesztő 
és a szakirodalom. Másrészt azért, mert ott 
ismét két „teljes munkaidős” könyvtáros dolgo
zik. A község új könyvtárosával, Ménesi Lajosné- 
val (Jusztikával) arról beszélgettünk, tápaiként 
milyen Algyőn dolgozni.

Nem szokványos életútra vall, hogy 
cipőfelsőrész-készítőből lett könyvtáros.
- Mivel érettségi után nem vettek föl a 
tanárképző főiskola magyar-orosz szakára, a 
szüleim beírattak a szakmunkásképzőbe cipő
felsőrész-készítőnek. A szakmát megszerettem, 
munkahelyemen, a cipőipari szövetkezetben 
megbecsültek. Közben féijhez mentem, megszü
letett az első lányunk. De amikor kiderült, hogy 
Tápén községi könyvtárost keresnek, azonnal 
váltottam, s munka mellett, kisgyerekes anyu
kaként szereztem diplomát.
-  Egy kis vargabetű, után tehát visszatalált 
az irodalomhoz.
- Az irodalom szeretetét apukámtól örököltem, 
akinek egyszerű emberként is olyan könyvtára 
volt, hogy a tápai pedagógusok közül többen 
hozzájártak olvasnivalót kölcsönözni! A múlt év 
végéig a Somogyi könyvtár módszertanosaként, 
instruktorként dolgoztam, s feladatköröm egyes 
elemei -  például az olvasótábori program -  em
lékeztetett a tanári munkára.
-  Mégis váltott. Miért?
- Varázsa van egy kis könyvtárnak! Húsz éven 
át hiányzott, hogy ritkán találkoztam „igazi” 
olvasóval, hogy a munkám miatt inkább 
szakirodalmat tudtam olvasni és kevés szépiro
daimat, hogy nem foghattam kézbe a legkü
lönbözőbb témájú kiadványokat.
-  Mi az a többlet, amit eredeti könyvtárosi 
ismeretihez hozzáadott a két évtizedes 
módszertanosság?
- Például a dokumentumok sokfélesége, a meg
változott olvasói szokások ismerete, a megláto
gatott könyvtárakban szerzett tapasztalatok.
-  Miért más egy községi könyvtár, mint a 
nagy Somogyi?
- Ott részfeladatok vannak, a fiókkönyvtárba 
pedig feldolgozva érkezik a könyv. Ezzel szem
ben a községi könyvtárban a beszerzéstől 
kezdve, a feldolgozásán át, a dokumentumnak 
az olvasó kezébe adásáig foglalkozhat a 
könyvtáros egy-egy kiadvánnyal.

információforrás a könyvtár”
-  Nem okoz konfliktust, hogy a Szeged egyik 
városrészét jelentő Tápéról jár az önállóvá 
lett Algyőre dolgozni?
- Algyőhöz régóta kötődöm. Tápéi könyvtá
rosként, még 1971-ben ismerkedtem meg és 
barátkoztunk össze az akkori algyői könyvtá
rossal, Málnámé Vida Zsuzsával. Akkoriban 
számtalan közös rendezvényt és műsort 
szerveztünk, később több algyői vetélkedőn 
zsűritagként figyeltem az itteni teljesítményeket, 
így mindig tudtam, mi történik Algyőn.
-  Manapság az emberek nem csak könyvért, 
hanem elsősorban gyorsan megszerezhető 
információért járnak könyvtárba. Ennek a 
követelménynek mennyiben felel meg az 
algyői könyvtár?
- Egyre jobban és jobban! A számítógép egyrészt 
egy-egy könyv rendkívül sokrétű földolgozását 
teszi lehetővé. Ezt szolgálja az úgynevezett 
Szirén program, melyet használva elkezdtük 
feldolgozni az itteni könyvállományt. Másrészt a 
számítógép összeköt könyvtárakat, így például 
az algyői olvasó majd könnyedén használhatja a 
Somogyi vagy éppen a Széchenyi könyvtár 
szolgáltatásait.
-  A nagy tapasztalata, de Algyőn mégiscsak 
új könyvtáros szerint miképpen lehet újabb 
olvasókat megnyerni a könyvtárnak?
- Az országos átlag szerint a lakosságnak 13%-a 
jár könyvtárba, ezzel szemben Algyőn nem 
egészen 10%. A könyvtárat leggyakrabban 
használókra támaszkodva szeretném megszer
vezni az olvasókört. E civil szervezet tagjai 
javasolhatnák, hogy például milyen könyveket 
vásároljunk. Különböző akciókkal, például Az év 
olvasója pályázattal, az Olvasó család mozga
lommal próbálom majd ösztönözni arra az 
algyőieket, hogy minél többen könyvtári tagként 
éljenek az itteni lehetőségekkel. Az értékálló 
könyveket „örökbe fogadhatnák” az algyőiek, s 
az akcióval járó anyagi támogatásból össze
gyűlő forintokból újabb dokumentumokat vásá
rolnánk. De más módon, például különböző 
pályázatokkal is pénzt igyekszem szerezni a 
könyvtári munka támogatására. A terveim 
között szerepel például hagyományőrző klub 
életre hívása, egy meseszínház beindítása.
-  A számítógépek által kínált Internet 
terjedésével is lesz jövője a könyvnek?

Eddig is alkalmazkodott a technikai 
változásokhoz a könyvtár, ezután is fog. A 
könyvtárra mint az információk koncentrált és 
korszerű föllelési helyére mindig szükség lesz.

P. I.
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Alapítványi bál
Az Algyői Általános Iskola február 5-én 
rendezte meg, immár negyedik alkalommal, 
alapítványi bálját. A bál igazán emelkedett 
hangulatú volt! Óriási várakozás előzte meg 
a szülők és pedagógusok fellépését, ami 
újdonságnak számított a tanulók színvo
nalas nyitótánca, latin-amerikai, majorette 
és rocky bemutatója mellett.
A rendezvény sikeréért nagyon sokan 
dolgoztak szívesen, szeretettel. Az Algyői 
Általános Iskola köszönetét mond: dr. Piri 
József polgármester úrnak, a bál fővédnö
kének, az iskola részére fölajánlott televízió
ért; Elekesné Meszesán Katalinnak, és 
Szatmárié Simon Évának, akik a házigazda 
szerepét vállalták magukra; Gémes 
Jánosnénak, Rúzsa Miklósnénak, Bakosné 
Hegyi Ilonának a majorettes kislányok fel
lépő ruhájának megvarrásáért; Dóczi 
Szilveszternénék a felsős táncosok ruhájá
nak elkészítéséért; Győrfi Józsefeiének, aki 
likőrös poharakat adott kölcsön a vendégek 
fogadásához. Köszönet illeti a tanárokat, 
akik a betanították a táncokat: az alsó
soknak Barta Edit, Kénné Bódi Judit, 
Ördöghné Pungor Erzsébet, Szebeni 
Lászlóné, Tóthné Molnár Ágota-, a 
felősöknek: Barta Edit, Kaszab Éva, dr. 
Zomboriné Gergely Klára. Köszönet a felnőtt 
szereplőknek, kán-kánt táncolt: Borbély
Károlyné, Bús Andrásné, Lévai Mihályné, 
Szalmáné Simon Éva, Temkóné Süli Zakar 
Erika, Uhercsák Anita; a majorette csoport 
tagjai: Borbély Károly, Bús András, Bús 
Tibor, Győrfi Tibor, Lévai Mihály, Mogyorósi 
András, Mogyorósi Péter, Pálföldi Márton, 
Szalma Antal, a pedagógusok cigánytán
cának résztvevői: Barta Edit, Gálné Nagy 
Ildikó (szülő), Léléné Gonda Irén, Miklós 
Lajosné (technikai dolgozó), Szabóné 
Kálmán Mária, Torma Tiborné.

HIRDETÉSFELVÉTEL HELYBEN 
A DÉLMAGYARORSZÁG

című napilapban megjelenő hirdetések feladhatók

A GYEVIÉP KHT. irodájában:
Kastély kert utca 16., 

hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

Tomboíatáryyat adott
Az Algyői Általános Iskola Alapílváiiya 
köszöni, hogy az iskolai bál sikeréhez 
tombola tárgyak fölajánlásával is hozzá
járult: Ábrahám Tandari Tibor, az Algyői 4H  
Klub, az Algyői Halászcsárda, Árnyas 
Rózsa, Babély László, Bakos Szilveszter, 
Bakos Szilveszterné, Balogh Imre (6.b), 
Balogh István, Balogh Norbert (5.b), 
Belovainé Bakos Erika (fodrász), Erős Hajna 
Kata (keramikus), dr. Gonda János, 
Elekesné Meszesán Katalin, a Faluház 
szolárium, Forráskút polgármestere, a 
forráskúti iskola igazgatója, Gálné Nagy 
Ildikó, Herczeg Andrásné, Kálmánná Folimer 
Magdolna, Karsai Lászlóné, a Kiskakas 
csárda, Kispál Vince (5. a), Kiss Nóra (3. a), 
Kocsisné Kukk Ildikó, Kordás Géza (5.b), 
Kotogán Attila (2.b), Kovács Anna (5. a), 
Kovács Dominika (5.a), Kovácsné Losonczi 
Magdolna, Kutasi Károly, a Mary-Mary 
Üzletház, a Masni léggömb dekorstúdió, a 
Mini ABC -  Palócz Imre, a MÓL Rt., a MÓL 
Töltőállomás (Szeged, Tompái kapu 6.), 
Ormay Tamás, Pál Sándorné (ajándékbolt), 
Portörő Attila, a SÍPOS Magániskola, Süli 
Zakar Istvánná, Szabó Brigitta, Szabó Eszter 
(2.b), Szalma Eszter, Szilágyi Perjés Imre, a 
SZŰCS Bt. -  Komáromi Miklós, a Temkó -  
2000 Kft., a Tóth Mária Háziorvos Bt., Vitéz 
Tibor (vállalkozó), Zombori László (5.b), a 
Zöld szalon; az l.a  és l.b , a 2.a és 2.b, a
3.a és 3.b, a 4.a és 4.b, az 5.a és 5.b, a 6.a 
és 6. b, a 7. a és 7. b, a 8. a és 8. b osztály.

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

GYEVIÉP KHT.

Algyő, Kastélykert u. 16.
(a Könyvtár mellett). 

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 
Telefon: 267-567.
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a GÉZA UTCA 11. szám alatt. 
Ingyenes klubtagsági.

Egyéb szolgáltatásaink:
> kulcsmásolás,
> cipőjavítás,
> élezés („köszörülés"),
> gravírozás (névtáblákba, serlegekbe, 

szobrokba, a saját elképzelést is valóra 
váltjuk).

Nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 900-1200, 1400-1900 óra, 
szombaton és vasárnap 14°°-1900 óra, 

ünnepnap 1400- 1900 óra.

K O V Á C S  M r t Á L J

s í r k ö - r m k p k é s z í t ő

V á M :

♦♦♦ s íre m lé fá é s z íté s t,

♦♦♦ S e tíívésés t,

♦♦♦ u m a tá roC ó  és /q-ipta k ész íté s t,

♦♦♦ s ír t is z t í tá s t ,  s írí& m eC ést.

T/deí̂ ődtii telefonon: 

a 06-62-419-776, a 06-20-323-0118számon.

DURIZ -  6
Március 8-án és 22-én 9-15 óra között a 

Faluházban tisztított

BÁLÁSRUHA
vásár.

Női, férfi, gyermekruhák, blézerek, játékok -  
olcsón.

Egyes ruhákból engedményt adok.

Mindenkit szeretettel várok! 
Sándor Gyulámé

Háztartási gépek helyszíni javítása

automata mosógépek 
centrifugák
egyéb háztartási kisgépek 06 (20) 9512-098

Hívjon, mi házhoz megyünk !
Műhely telefonszám: 449-581

VÁLTOZÁS!
SZEMÉTUDVAR NYITVATARTÁSI IDŐ j 

A NYÁRI HÓNAPOKBAN 
2000. március 1 -  szeptember 30. között j 

Hétfőtől szombatig 7-től 19 óráig; j
vasárnap 7-től 11 óráig. j

A háztartási szemetet szétválogatva lehet a |
szeméttelepen elhelyezni a nyitvatartási időben. \ 
Főid, törmelék, növényi eredetű hulladék szintén \ 

szétválogatva helyezhető el a nyitvatartási időben, j 
kiszállítása pedig csak száraz talaj esetén. i

ÉRDEKLŐDNI: j
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. |

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

| S Z Á L L Í T Á S ,  F U V A R O Z D  j

1500 kg-os kisteherautóval i
62 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron. j

ÉRDEKLŐDNI: j
GYEVIÉP Kht. telephelyén |

Algyő, Kastélykert u. 16. Telefon: 267-567. [ 
Munkanapokon: 7-től 15 óráig. !

VILLANYSZERELÉS
Magánházak kisebb hibáinak javításától az új 

házak villanyszereléséig minden munkát vállalok.

KOVÁCS GÁBOR
Vadvirág u. 37. Telefon: 268-850, 06-20-311-12-130
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PIZZÉRIA  
BOROZÓ ÉS SÖRÖZŐ

• PIZZAFÉLESÉGEKKEL
• TÉSZTAKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
• TÁJJELLEGŰ MINŐSÉGI BOROKKAL
• SÖRÖKKEL
• KÁVÉFÉLESÉGEKKEL

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

INGYENES PIZZA, TÉSZTA 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

MINDEN SZOMBATON 22-04 ÓRA 
KÖZÖTT DISCO.

NYITVA TARTÁS:
PÉNTEK: 14-21, SZOMBAT: 12-04 ÓRA, 

VASÁRNAP 14-21 ÓRA.
TELEFON: 267-011.

Szeretettel várom kedves vendégeimet és 
leendő vendégeimet!

TÉGLÁS UTCA 86. szám alatti üzletemben.
Bejelentkezni személyesen vagy 

a 268-514-es telefonszámon lehet.
NYITVA TARTÁS

hétfő, kedd: 8-tól 15 óráig, 
szerda, csütörtök, péntek: 13-tól 20 óráig, 

szombat: 7-től 11 óráig.

Belovainé Bakos Erika

K O N W E L E S T . A D O B E U A LLA S O K  

KÉSZÍTÉSÉT
m agánszem élyek, egyéni és 
társas-vállalkozások részére

vállalja 
m érlegképes könyvelő.

Érdeklődni: 419-775 telefonszámon 
Tóth Ilona

I MEGNYITOTTUK
; p r ím a g á z  c s e r ete lepü n ket  
I ÉS PALACKOZOTT ITALÁRU 

BOLTUNKAT.
I Sör, bor, üdítő, dohányáru nagy J  

i választékban, alacsony áron kapható, i 
| NYITVA: |
i hétfőtől szombatig 7-től 18 óráig, i 
] vasárnap: 7-től 12 óráig. ]

| Algyő, Kosárfonó utca 37. |
i (volt Faragó pék ház) i
! Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! !
r-

TAVASZI AKCIÓ AZ EKSZERBOLTBAN!
A tavaszi megújulás jegyében egész 

márciusban minden

ékszerjavítás 
árából -10% kedvezmény!

SZILÁGYI P. IMRE
ékszerész 

ALGYŐ, GYBVI ÜZLETHÁZ
NYITVA: hétfő, szerda, péntek délelőtt \ 

10-13 óm között, |
kedd, péntek délután 13-17 óra. \

I T T

Szakmunkások, segédmunkások, 
munkanélküliek és építőipari technikus 

jelentkezését várjuk.
Érdeklődni a 

GYEVIÉP KHT. telephelyén: 
Kastélykert utca 16. (a Könyvtár mellett). 

Telefon: 267-567.
Hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

H O R G A S ZLA D IK
műanyag, 4 méteres eladó.

Érdeklődni: Pálfőldi Márton Bácska u. 24. 
Telefon: 268-151



Bemutatkozott Sándor fatí/a
Kellemesnek ígérkező programra hívtuk az 
algyőieket február utolsó vasárnapjának délu
tánjára a Faluházba. A Délmagyarország című 
napilap által meghirdetett Szomszédoló kulturá
lis vendégeskedés első „felvonásaként" Sándor- 
falva mutatkozott be Algyön.
A szomszéd falu műsora láttán az elismerésünk 
mögött megbújt némi irigység is. Hogyan képes 
egy település ilyen igényes, színvonalas prog
rammal megjelenni? Ha a választ fogalmazva a 
látottakból indulunk ki, akkor elsősorban az 
ottani művészeti iskola oktatási színvonalát 
emelhetjük ki. De itt álljunk meg egy szóra!
Miért is nincs nálunk ilyen? Azt nem mond
hatom, hogy nem történtek próbálkozások. A 
szegedi Pro Musica Alapfokú Művészeti és Zene
iskola zenei tagozata az Algyői Általános 
Iskolában immár második éve működik, 
szeptembertől a kézműves tagozatnak a Faluház 
ad otthont. A Faluház meghirdette másik két 
tagozatát is: modem táncokra és néptáncra 
toboroztunk gyerekeket, de érdektelenség miatt 
nem tudtuk elindítani a programot.
Miért nincs meg az algyői szülőkben és 
pedagógusokban az igény, hogy időt és fáradt
ságot nem kímélve művészi teljesítményre 
ösztönözzék, sikerre vigyék a gyerekeket?! Látva 
a szép, igényes „kosztümökben” mozgó sándor- 
falvi gyerekeket, fiatalokat újabb kérdés szüle
tett: mikor lesz nálunk ilyen vagy ehhez hasonló 
produkció?
Tudjuk, Algyő még mindig küzd nemrég vissza
nyert önállóságának funkcionális kiépítésével. 
Arra nem hivatkozhatunk, hogy anyagi korlát
jaink vannak, intézményeink minden támo
gatást megkapnak a színvonalas munka végzé
séhez. Talán értékrendünk változtatására, 
szemléletünk átrendezésére lenne szükség! Nem 
szabad hagynunk, hogy továbbra is veszendőbe 
menjenek azok a tárgyi emlékeink, melyek még 
őrzik múltunk hagyományait, szokásait!
E gondolatok, bízom benne, nemcsak bennem 
fogalmazódtak meg, hanem másokban is, olya
nokban, akik cselekvő partnerekké válnak, hogy 
változtassunk dolgainkon addig, míg nem késő!

Molnárné Vida Zsuzsanna

Fánkos szomszédoló
A „szomszédoló sándorfalviak” vendéglátásában 
segítőknek, továbbá a Nőegylet és a Nyugdíjas 
klub tagjainak -  Süli Z. Sándoménak, Pósa 
Mihálynénak, Süli Istvánnénak, Süli Jánosné- 
nak, Süli Emőnének, Juhász Sándoménak, Piri 
Józsefnének -  köszönet a több mint száz 
farsangi fák sütéséért!
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Mire f/ató a „gyermekjóléti">
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot 
Ráczné Olasz Edit intézményvezető még jobban 
meg szeretné ismertetni az algyői polgárokkal, 
ezért a szolgálat tevékenységét az alábbiak 
szerint vázolta.

Családsegítés; gyermekjóléti szolgálat:
6750 Algyő, Egészségház u. 42., telefon: 267- 
866. Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 800-1500 
óra között, pénteken 800-1000 között.
Szolgáltatásaink:

Jogi tanácsadás: dr. Rohony Anikó, hétfőn: 
830- l l 00 óra között, csütörtökön 1330-1500 
között.
Pszichológiai tanácsadás: Scherer Julianna 
szerdán 1200-1600 óra között.

Családsegítő
Célunk, hogy Algyő közigazgatási területén 
élőknek segítséget nyújtsunk a 
legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások 
kivédésében, illetve abban, hogy képessé 
váljanak a legkülönbözőbb problémák 
megoldására.
Családterápia, krízis terápia, párkapcsolat 
terápia, egyéni tanácsadás.
Adományok közvetítése, akciók szervezése, 
információ adás.
Gyermekjóléti szolgálat
A szolgálat elsődleges célja az, hogy a gyermek 
testi-lelki fejlődését, családban történő nevelését 
elősegítsük, megelőzzük a veszélyeztettséget, 
illetve a már kialakult veszélyeztettséget 
megszüntessük.
Pillanatnyilag ruhaneműk juttatását tudjuk 
biztosítani és szabadidős megelőző programokat 
szervezünk.
így március 9-én (csütörtökön) 8-tól 12 óráig az 
Algyői Általános Iskolában az 5-8.
osztályosokkal osztályfőnöki óra keretében a 
tanulási technikákról beszélgetünk. Az előadó 
olyan gyakorlati útmutatást ad a gyerekeknek, 
amelyekkel megkönnyíthetik a memorizálást, 
lerövidíthetik a tanulási időt.
Másság és emberi minőség címmel szülők 
csoportjainak szervezünk előadást március 16- 
án (csütörtökön) 16 óra 30 perctől a Szivárvány 
Óvodában. A program a családok nehéz anyagi 
helyzetének megoldásához nyújt módszereket, 
ismereteket, információkat.
A rendezvények nyitottak, az előadásokra 
mindenkit szeretettel várnak!
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
minden szolgáltatása ingyenes.

MÁRCIUS



HÁZIORVOSOK
márciusi rendelési ideje

Március 1-3.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor.
Március 6-10.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor. 
13-tól 17 óra 30 percig: dr. Kálmán Antónia.
Március 13-17.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor
Március 20-24.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Bálind Sándor.
13-tól 17 óra 30 percig: dr. Kálmán Antónia.
Március 27-31.
7 óra 30 perctől 12 óráig: dr. Kálmán Antónia. 
13 órától 17 óra 30 percig: dr. Bálind Sándor.

HÁZIORVOSI RENDELÉS 
A  dr. Tétfi fíáz/orc/osr St. tá/éfoztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
A belgyógyászat és a háziorvostan. szakorvosa

E-mail címe: drtothma@matavnet.hu 
Honlapja: www.szegktv.matav.hu / drtothma

2000 március havi rendelése: 
01-03-ig: 12 30 - 17-ig (délután)
06-10-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt)
13-17-ig: 12 30 - 17-ig (délután)
20-24-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt)
27-31-ig: 12 30 - 17-ig (délután)

2000. március 1-jén dr. Tóth Máriát 
dr. Bálind Sándor helyettesíti.

Dr. Tóth Mária ezúton tájékoztatja az Algyői Hírmondó 
Tisztelt Olvasóit, hogy a lap februári számának 9. oldalán 
megjelent Informatika az Egészségházb;m című irás teljes 
terjedelmében olvasható az interneten a lentebb megadott 

_________________ című honlapon. _____________

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos 

Rendel:
Hétfő, szerda, péntek: 8l3-1415 

Kedd\ csütörtök: 120l>-1800 
Egészségház u. 42.TeIefon: 267-202

r DR. MOLNÁR MARIA
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 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 Bélau. 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 fogkő eltávolítás.

MOL-utalványt elfogadok.

ön. SOPRONI LAJOS
üzemi főorvos 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozó 

Végez:
S előzetes és időszakos, munkaköri

alkalmassági vizsgálatot;
S magán és hivatásos jogosítvánnyal

rendelkezők orvosi alkalmassági vizsgálatát.
Rendelés:

előzetes megbeszélés alapján a 493-422-es 
! telefonszámon.

j W g y ő  területen bekerített kert, 
kis h á z z a í /  gyümölcs-fiával eladó.

Vl2, vi lla n y  van.
é

érdeklődni: ;Aranykíd u. 25. 
Telefon: Ó2/2Ó8-018

mailto:drtothma@matavnet.hu
http://www.szegktv.matav.hu


Faluházi farsang
Idén is rendeztek vidám farsangi vetélkedőt a 
Faluházban. A résztvevők minden esztendőben 
ugyanazok a közösségek, illetve szervezetek, 
most is a Pedagógusok, a Nőegylet, a Faluház, a 
DINAMIX és a Kézilabdások csapata mérte 
össze tudását.
A nevezéshez a Millennium évéhez kapcsolódó 
feladatot kellett megoldani: pogácsából készült 
műalkotás, egy történelmi esemény paródiája, 
egy zeneszám „egyedi kivitelezésű” előadása 
jelentette az első három próbát.
A külső feladatok sikeres végrehajtásában az 
egész falu egy emberként serénykedett. A hely
ben folyó szellemi vetélkedő kérdéseire 
elhangzott válaszokból kitűnt, hogy a csapatok 
felkészülten érkeztek a versenyre.
A Pedagógusok csapatának táncos lábú párosa 
elkápráztatta a nézők seregét. A hangulat 
igazán farsangi volt! Az est í'énypontját az 
eredményhirdetés jelentette. A vándordíját 
ismét a Pedagógusok csapata nyerte, minimális 
előnnyel a DINAMIX fiataljai előtt. Harmadik 
helyezett a Nőegylet, negyedik a Faluház, ötödik 
a Kézilabdások csapata lett.
Úgy érzem, akik eljöttek e farsangi napon a 
Faluházba, igazán jól szórakozhattak. A han
gulat remek volt, a vetélkedő 
zajlott. Köszönjük a Faluház 
szervezőknek ezt a remek estét! Reméljük, e 
farsangi hagyomány folytatódik!

Bai Istvánná
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Pályázati felhívás
A GYEVIÉP Kht. (a Sporttelep üzemeltetője) 
pályázati felhívást tesz közzé a jelenleg épülő 
(várhatóan .2000 májusára elkészülő) Sport
öltöző épületében ezután kialakított büfé 
üzemeltetésére, tőkeképes vállalkozó részére. 
Pályázati feltételek:
■ megfelelő szakirányú végzettség és 

engedélyek;
■ szakmai önéletrajz;
■ a pályázó üzleti elképzelései, például: 

programok, rendezvények, szervezése;
■ a büfé berendezésére vonatkozó elkép

zelések.
A pályázatokat a GYEVIÉP Kht. (Algyő, 
Kastélykert u. 16.) irodájába kell eljuttatni.
A pályázatok beérkezési határideje: 2000.
március 20. 13 óra.
Az elbírálás várható időpontja: március 31. 
További információ: a 267-567-es telefon
számon.

Gazdálkodók, figyelem!
A mezőgazdasági termelők agrártámogatás 
igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról 
és nyilvántartásba vételéről megjelent a 
14/2000.(11.11) kormányrendelet.
Az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő 
adatbázis létrehozása érdekében a termelő a 
miniszter által rendeletben meghatározottak 
szerint támogatást csak abban az esetben vehet 
igénybe, ha a regisztrációs adatlap kitöltésével 
gazdálkodási tevékenységéről adatot szolgáltat, 
valamint nyilatkozatával hozzájárul a körzeti 
földhivatal által nyilvántartott földhasználati 
lapok adatoknak a lakóhelyes szerint illetékes 
megyei földművelési hivatal részére történő 
átadásához, kezeléséhez.
A fentiek arra a termelőre teijednek ki, aki a 
rendeletben meghatározott támogatást igénybe 
kívánja venni. Az adatlapokat a falugazdásznál 
lehet megkapni és két példányban kitölteni, 
majd 2000. május 31-ig ott leadni. A 
jogszabály a Magyar Közlöny 12. számában a 
434. oldalon olvasható.

Tímár Zoltán falugazdász

Családok Versenye
Idén április 29-én (szombaton) 13 órától 
rendezik meg az algyői Faluházban a családi 
vetélkedőt. A programban honismereti, ügyes
ségi, családi kérdések és játékok szerepelnek. A 
méltán népszerű vetélkedésre a 4-6 fős családok 
április 28-ig nevezhetnek. A fódíj: egy mountain 
bike kerékpár, de más értékes nyeremények is 
gazdára várnak.



Kocsit eladni és bejelenteni
Az algyői polgármesteri hivatal felhívja a 
gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy az 
eladott gépjárművek bejelentéséhez az adás
vételi szerződést, illetve a rendőrség által 
leigazolt bejelentő lapot is be kell mutatni.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi 
LXXXII.tv.2.§.(l) bekezdés értelmében ezt az 
adót annak kell megfizetnie, aki a gépjármű 
forgalmi engedélyének személyi lapjában az év 
első napján tulajdonosként fel van tüntetve. A 
(3) bekezdés kimondja: amennyiben a gépjármű 
tulajdonjogában bekövetkezett változást a 
korábbi tulajdonos a közúti közlekedés 
rendőrhatósági igazgatásáról szóló jogsza
bályban meghatározott módon bejelentette, 
akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (a 
szerződés megkötésének időpontját) követő év 
első napjától nem minősül adóalanynak.
Az említett jogszabály szerint a gépjármű 
tulajdonjogában bekövetkezett változást a régi 
tulajdonos 15 napon belül, meghatározott 
nyomtatványon a forgalmi engedély személyi 
lapjának csatolásával a lakóhelye (ennek 
hiányában tartózkodási helye), székhelye, 
telephelye szerint illetékes
rendőrkapitánysághoz köteles bejelenteni. Erről 
kérelemre a hatóság bizonyítványt ad ki. A 
bejelentőlap a rendőrkapitányságon
illetékmentesen beszerezhető.
A bejelentést követően nem fordulhat elő, hogy 
a vevő a gépjárművet átíratás nélkül 
továbbadja.

Focidömpinq
Itt a tavasz, s elkezdődnek a bajnoki fordulók a 
megyei III. osztályban is. Újdonság az, hogy az 
összes mérkőzést hazai pályán játssza a 
„tartalék” csapat. A mérkőzések szombatonként 
lesznek. A tartalék csapat új edzővel, Portörő 
Imrével kezdte el a felkészülést. Remélhetően a 
hazai környezet eredményesebb tavaszi szezont 
hoz az őszinél, s egyre többen látogatnak ki a 
„tartalékok” mérkőzéseire!
A III. osztálybeli hazai mérkőzések idopontja: 
március 4-én 1430 órakor Algyo II.-Ambrózfalva; 
(11-én szabadnap) 15-én 15 órakor Algyo II.- 
Ferencszállás; (18-án szabadnap) 25-én 15 
órakor Algyő II.-Nagymágocs. Április 1-jén 16 
órakor Algyő II.- Cs.Nagylak; 8-án 1630 órakor 
Algyő II.- Maroslele; 15-én 17 órakor Algyő II.- 
Eperjes; 22-én 17 órakor Algyo II.-Kübekháza; 
29-én 17 órakor Algyő II.-Pázsit SE.
Május 6-án 17 órakor Algyó II.-Derekegyház SE.

R. B.
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Remekettek a “kézis”  lányok
Az idén 44. Alkalommal rendezték meg 
Szegeden a Teremkézilabda-kupát. E neves 
rendezvényen az ALGYŐ KE NBII-es női felnőtt 
csapata az “extra” csoportban indult, míg az 
ifik a “megyei felnőtt” csoportban versenyeztek. 
A téli kemény alapozás meghozta gyümölcsét, 
hiszen az extra csoport kupáját immár az Algyői 
lányok birtokolják és az ifistáknak is komoly 
esélye van a trófeaszerzésre. A több héten át 
tartó tornán végig magabiztosan játszottak a 
lányok. A felnőttek a magasabb osztályban (NB 
I/B) szereplő Dorozsmával küzdöttek meg a 
döntőben. Az ellenfél sorait ifjúsági válogatottak 
is erősítették. A nézők izgalmas játéknak 
lehettek tanúi. A Sportcsarnok küzdőterén 
kemény csata, igazi fizikai párharc alakult ki. A 
végig kiélezett küzdelem végjátékában az Algyő 
megfordította a mérkőzést és 15:13-ra legyőzte 
a Dorozsma csapatát.
Az ifiknek is a dorozsmai ifistákkal kellett 
játszaniuk az elődöntőt. A csapat küzdeni 
tudását bizonyítja, hogy a félidőben még 5 góllal 
vezető ellenfelet megtörve, sikerült kivívniuk a 
győzelmet. A heroikus küzdelem 19:18-as 
végeredménnyel zárult az Algyő KE ifista lányai 
javára. A döntőben, március 12-én a Szegedi 
Sportcsarnokban Deszk csapatával kerülnek 
szembe a fiatalok.
A mérkőzésekről és a kupagyőzelemről a lányok 
edzőjét Dankó Ervint kérdeztük.
- Mindkét csapat erőn felül teljesített. A 
csapatjátékunkban még több hiba csúszott, de 
mint ahogy azt szurkolóink már megszokták, a 
nagy küzdeni tudással és győzni akarással 
sikerült korrigálni ezeket. Óriási erkölcsi siker 
számunkra ennek a kupának a megszerzése. 
Úgy érzem, újra bebizonyítottuk, hogy Csongrád 
megye egyik legígéretesebb csapata épülhet 
Algyőn. Teljes persze akkor lenne az algyői 
kézilabda sikere, ha a tornán kiírt mindkét 
kupát sikerülne megnyernünk. Azt gondolom, 
erre meg van az esélyünk!

C. T. - M. Á.
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A Kézilabda Egyesület: bajnokság és bajnokok
A csapatokat és a szurkolókat szállító autóbusz 
a Faluház elől indul az alább jelzett 
időpontokban. A Kézilabda Egyesület csapatai 
a hazai mérkőzéseket a Déri Miksa 
Szakközépiskola tornatermében játsszák 
(Kálvária tér -  Menhely utca felőli kapu).

Bajnokság: tavaszi forduló 
Március 18-án (szombaton): Csorvás -  Algyő, 
női felnőtt: 1600 óra, ifi: 17"15 óra, busz indulás
131S; 19-én (vasárnap): Algyő -  Dorozsma, férfi 
felnőtt 1700 óra, ifi 1500 óra; 25-én (szombaton) 
Algyő -  Túrkeve, női felnőtt 1400 óra, ifi 1545; 
25-én (szombaton): Újkígyós -  Algyő, férfi 
felnőtt 1800 óra, ifi 1615 óra, busz indulás 1400 
óra.
Április 1-jén (szombaton): Szeghalom -  Algyő, 
női felnőtt 1830 óra, ifi 17üü óra, busz indulás 
130ü óra; 8-án (szombaton) Algyő - Karcag, női 
felnőtt 1400 óra, ifi 15"15 óra; 8-án (szombaton): 
Vásárhely -  Algyő, férfi felnőtt 1400 óra, ifi 1200 
óra. autóbusz indulás I I 00 óra.

Névjegy: totókérdé sekkel
1. Milyen poszton játszol?
2. Mi a véleményed az edzésekről?
3. Milyen eredményt vársz a csapattól?
4. Melyik a kedvenc csapatod?
5. Ki a sportoló ideálod?
6. Nő-férfi ideálod?
7. Mi a hobbid?
8. Kedvenc ételed?
9. Mi a foglalkozásod?
10. Legkedvesebb sportélményed?
11. Legrémesebb sportemléked?
12. Mi az erősséged a kézilabdában?
13. A gyengéd?
13+1. Milyen céljaid vannak a sportban?
Aki válaszol a férfi csapatból:
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J. Síül. ditum:
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1. Kapus, rangidős.
2. A téli edzések elősegítik az eredményességet, 
ez már meglátszik a csapaton.
3. Biztos bennmaradás (NBII.).
4. PICK-Szeged, Barcelona.
5. Paul Gascoigne, Maradonna, Törőcsik 
András.

6. A belső értékek a fontosak.
7. Lábtenisz, strandröplabda, foci.
8. Brassói.
9. Nyomdász.
10. Amikor a PICK bajnok lett Dunaúj
városban.
11. Az őszi, Vásárhelytől kapott 13-as.
12. A legfontosabb pillanatokban fel tudok 
pörögni.
13. Alacsony vagyok, így a felső sarkokat 
nehezen érem el.
13+1. Győzelmi prémiumért játszani.
Aki válaszol a női csapatból:

KÉZILABDA IGAZOLVÁNY
VUCYAR KÍZÍIAODA S7.ÖVBTSEO

I í
..ASEk.

2. Siiii. hely: .... ■S2S.GED....
1. Síül. lírtum- AmAO.O*.

1. Beállós.
2. Minden edzés másl
3. Tisztességes helytállás az NBII-ben.
4. Nincs ilyen.
5. Nincs ideálom, de a mostani kedvencem: 
SARACEVIC (Badel Zagreb).
6. Nincs.
7. Síelés, szaunázás, ilyesmi...
8. Burek.
9. Könyvtáros.
10. A legutóbbi és egyben a legkedvesebb, hogy 
megnyertük a téli teremkupát.
11. A legnegatívabb, az érdektelenség a falu 
részéről.
12. Segítem a társaimat a helyzetbe kerüléshez, 
mint beállós ez a feladatom.
13. Ziccereket hibázom.
13+1. Nyerni!

Redőny, reluxa, harmonika ajtó készítés. 
Megrendelhető: Boldizsár József 

Algyő, Bartók Béla u. 28. 
Telefon: 06-309-530-395

KOVÁCS ANDRÁS TÁLTOS ISKOLA
Március 11-12., 9-töl 18 óráig, SZEGED 

TÁLTOS Hl.
> A láthatatlan valóság érzékelése...
> Arc, aura, íriszdiagnosztikák.

Jelentkezni lehet:
FAGYÖNGY EZO CENTER (Szeged, Gogol u. 23.) 

Telefon: 62/426-670

MÁRCIUS



Bál az of/isokén
A Faluházban március 11-én (szombaton) 19 
órakor kezdődik az algyői óvodások javára 
rendezett bál.
A műsorban Zsurkán Zsanett és Muhari Tamás a 
Zorro című film betétdalát adja elő; angol gyer
mekdalok hangzanak föl Molnár Áron gitár
kíséretével; Lou-bega: Mambó number five a 
címe az óvodások táncának; az óvodás fiúk mat- 
róztáncánák is tapsolhat a közönség; Zsurkán 
Zsanett és Mizsei Viktor standard táncokat mu
tat be; a Mihály Csaba gitárkíséretével látható 
zárókép címe: „Legyetek jók, ha tudtok!” A báli 
hangulatról a Papp-trió zenekar gondoskodik.
A vacsorajegy ára 1600 forint, a vacsora nélküli 
belépő ára: 1000 forint. Jegyek elővételben 
Kovács Istvánnénál (Tüskevár u. 39.) és Gálné 
Nagy Ildikónál (Csángó u. 31.), az óvoda gazda
sági irodájában vásárolhatók. A nyeremény 
sorsjegyeket a helyszínen kínálnak megvételre.
A Boldog Gyermekkor Alapítvány kuratóriuma 
szeretettel várja a bálra mindazokat, akik 
szívügyüknek tekinti óvodásaink életének 
szebbé tételét!

Millenniumi költészet napja
A községi könyvtár . édes Hazám, fogadj 
szívedbe...” címmel szavalóversenyt hirdet 
József Attila születésének 95. évfordulója 
alkalmából általános iskolások részére.
A versenyzők bármely költő, bármelyik versét 
elmondhatják.
A versenyt két kategóriában rendezik. Az I. 
kategória az 5-8. osztályosoknak szól; a díjak: 
az 1-6. helyezett zentai kirándulást nyer, mely
nek időpontja: április 15-16. (Útlevél szüksé
ges!) A II. kategóriában az 1-4. osztályosok ver
senyeznek; díjaik: az 1-6. helyezett könyv- 
jutalomban részesül. Minden résztvevő emlék
lapot vihet haza.
A verseny időpontja: április 11. (kedd).
Jelentkezni március 25-ig a könyvtárban lehet.

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 
állnak a választópolgárok rendelkezésére. 
Március 1-jén Bakos András és ifj. Vidács 
László, 8-án dr. Gubacsi Enikő és Molnámé Vida 
Zsuzsanna, 22-én Bakos József és Beke Tamás, 
29-én Borbély János és Herczeg József; április 
5-én Beck Gábor és Juhász Sándor.

Algyői Hírmondó 
Faluházi március

Gazdag programot kínál márciusban is az 
algyői Faluház.
4-én (szombaton): 19 órától nótaest.
11-én (szombaton): 19 órától a Szivárvány 
Óvoda alapítványi bálja.
14 -én (kedden): ünnepi koncert.
15-én (szerdán): az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékezünk -  koszorúzás az 
Országzászlónál; az ünnepi műsor keretében 
Bíró Zoltán, Horváth Ferenc, dr. Piri József tart 
megemlékezést, közreműködnek a Móra Ferenc 
Népszínház művészei; majd a gyerekek törté
nelmi vetélkedőn mérhetik össze tudásukat. 
18-án (szombaton): az Irodalmi kávéházban: 
Csoóri Sándor és Balogh Júlia estje.
22-én (szerdán): a 18 órakor kezdődő Közéleti 
klubban az Ezredévek története című sorozat 
keretében a nemzeti jelképekről beszél Kiss Gy. 
Csaba történész és Fodor István történész.
24-én (pénteken): 19 órától a Zenés klubban a 
legendás Rolling Stones együttesről lesz szó a 
Tirke Honolulu zenekar közreműködésével.
25-én (szombaton): 16 órától Szomszédoló,
most az algyőiek látogatnak Sándorfalvára. 
29-én (szerdán): 18 órától az Irodalmi kávé
házban a reformkor irodalmáról beszélget Bíró 
Zoltán, Bács Ferenc, Horváth Ferenc, Kátó 
Sándor és Sinka Károly.
Az áprilisi programból ízelítő: 1-jén
(szombaton) brit-ír nap lesz a Faluházban.

Alkotópályázat
Az algyői Faluház pályázatot hirdet algyői 
lakosok részére irodalmi alkotások (vers, 
novella, mese stb.); kézműves alkotások 
(fafaragás, hímzés; fazekas, vessző, gyékény 
stb.); művészeti alkotás (fotó, festészet, 
grafika, szobor stb.) kategóriában.
A pályaművek beküldési határideje: április 20. 
Helye: a Faluház. Egy személy több kate
góriában is indulhat, de maximum 3-3 alkotás
sal. A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja 
el, az eredményről írásban értesítik a pályázót. 
A pályaműveket a május elejére tervezett 
falunapon kiállítják. Az irodalmi alkotásokat az 
Algyői Hírmondóban közöljük.
Kategóriánként az első díj: 5000 forint; a 
második: 2000 forint; a harmadik: 1000 forint.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egys2er.
Felelős kiadó: dr. Púi József.

Felelős szerkesztő: M o lnárné V ida  Zsuzsanna. 
Szerkesztőb izottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Leiéné Gonda Irén.
Levélcim: 6750 Algyő, Bányász u. 2., Könyvtár.
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