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A Tisza vízállása 25 centiméterrel volt 
magasabb, mint Szegednél -  az algyői belte
rülethez tartozó gátőr házak adatai szerint. Az 
árvíz elleni védekezés áprilisban és májusban 
váratlan és nagy terhet rótt a község lakos
ságára és önkormányzatára.
A rendkívüli helyzet, a védekezés indokolta, 
hogy április közepétől, am ikortól a Tisza az 
1970-ben mért legmagasabb vízszinthez 
közeledett, a polgármesteri hivatal illetékes 
munkatársai nyújtott műszakban dolgoztak, a 
vezetőknek kötelező volt a lakásügyelet, a 
gátakon pedig két műszakban, 60 ember vett 
részt a védekezésben.
A Tiszán lassan levonuló árhullám időszakában 
Algyőn a legkritikusabb helyzet a templom körül 
alakult ki: a víz folyásának szabaddá tétele 
érdekében át kellett vágni az úttestet; a szilárd 
burkolatú kézilabda pálya használatát 
megtiltották. A faluban házat nem veszé
lyeztetett az ár. Köszönhető ez annak, hogy a 
’70-es vész elvonultával a töltéslábtól 10 
méteres sávban lebontották az épületeket, 
illetve megmagasították és megszélesítették 
(néhol 70-90 méter talpszélességre) a gátakat.
Az önkormányzat fölkészült minden lehetséges 
feladatra: mintegy 300 ezer forintért szivattyút 
vásárolt. A legnagyobb kiadást, a megron
gálódott nagyfai út helyreállításának több mint 
4 millió forintos költségét megtérítette az állam. 
A tavaszi hónapokban a Tisza megmutatta 
erejét: a folyó diktált a közelében lakóknak.

Gazdára tatáinak az új telkek7
A volt barakk tábor területén, illetve a Ladik és 
Keszeg utca környékén, továbbá a község 
főterén kialakított új építési telkek iránt 
érdeklődők június 7-én (szerdán) 
megismerhetik a szerződés feltételit, az árat. 
Kiderül, kell-e hirdetni: telkek várnak gazdára

A qabonarakodó elten
Mint arról beszámoltunk: a Gabonakikötő
Szeged-Algyő Szolgáltató Kft. a korábbi 
uszályrakodó helyén gabonakikötő létesítésére 
nyújtott be kérelmet. A környezetvédelemről 
szóló törvény értelmében az előzetes környezeti 
hatástanulmányt 30 napig megtekinthető volt a 
községházán.
A polgármestertől, ár. Piri Józseftől megtudtuk: 
a hatástanulmány kitér a környezet állapotára, 
a közlekedési és a porterhelés, az esetleges 
balesetveszély minimálisra csökkentésére. A 
polgármesteri hivatal szakemberei nem látták 
biztosítva a tervben foglaltakat, erre a kft. 
módosította a hatástanulmányt: nem várakoz
nának megrakott járművek a fő utcán, csak a 
településen kívül; a sebesség korlátozásávál el 
lehetne érni a porkeltés és a balesetveszély 
csökkentését. Kifogásolta a község vezetése, 
hogy a gabonakikötőnek alkalmas hely az iskola 
közvetlen közelében található. Ugyanakkor tény, 
hogy a foglalkoztatás javítása, és az iparűzési 
adó növelése miatt szüksége van a településnek 
újabb vállalkozásokra. A polgármesteri hivatal 
kénytelen volt megadni a szakhatósági hozzá
járulást, mert a kérelmező cég az összes 
jogszabályi követelményt teljesítette.
Ezzel párhuzamosan az algyőiek, az itteni civil 
szervezetek aláírásokat gyűjtöttek így tilatkozva 
a környezetvédelmi engedély kiadása ellen: 
„Nem tartjuk indokoltnak, hogy a település 
központjában ilyen gazdasági tevékenység 
veszélyeztesse a lakosság személyi és vagyoni 
biztonságát. Közútjaink állapota jelentősen 
romlana. A közlekedés biztonsága nagymér
tékben csökkenne. Felhívjuk az engedélyező 
hatóságok' figyelmét arra, hogy gabonakikötő 
megvalósítását a jelzett helyen ne engedélyezze, 
vegye figyelembe a helyi lakosság tiltakozását. ” 
Az aláírásgyűjtés május 11-én kezdődött és 31- 
én zárult. A gabonaberakóról a környe
zetvédelmi felügyelőség joga dönteni.
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Egy régi gyei/i, dr. Hódy Imre Visszaemlékezése (2 .)
Algyő múltjának fölelevenítésével, egykori 
lakóinak megidézésével ünnepelünk az 
államalapítás ezredik évfordulóján, 2000-ben. 
Lapunk májusi számában egy igazi ősgyevi, az 
egykoron Algyőn lakó, ma 81 éves és 
Kazincbarcikán élő dr. Hódy Imre 
visszaemlékezéseit közöltük. A memoárt most 
folytatjuk. Hiszen az egykor a Szent Anna (ma 
Szamóca) utcában lakó Hódy családra minden 
bizonnyal csak a község idősebb lakói 
emlékeznek.
...Néhány év múltán, 1941-ben ifj. Hódy Imre 
már mint fiatal főtiszt Békéscsaba állomáson 
oktató-vezénylőtiszt beosztást kapott. Ebben a 
minőségében mintegy 30 algyői fiatalt vett fel és 
vizsgáztatott le jegyvizsgálónak és vonat
vezetőnek. Ez -  mint írja -  egy derék, megbíz
ható csapat volt a háborús forgalom közepén. 
Közöttük külön is említi Bakos Jóska és Terhes 
Jóska nevét. Időközben jogi diplomát szerzett a 
kolozsvári egyetemen, majd 1942-ben egy 
putnoki leányt vett feleségül és házasságukból 
két leány, majd két unoka született, akik kivétel 
nélkül diplomás emberek lettek. Á Miskolci 
MÁV Igazgatóságon felelős beosztást látott el 
1945 után, azonban az ötvenes évek elején 
váratlan fordulat következett be az életében, 
ugyanis 1953-ban a belügyi szervek államelleni 
izgatás gyanújával letartóztatták és ilyen vád 
alapján a bíróság 4 évi börtönbüntetésre ítélte. 
Szabadulása után villanyszerelő és technikus, 
majd a felsőfokú beruházási szakképesítés 
megszerzése után a kazincbarcikai Borsodi 
Hőerőműnél főosztályvezetői munkakört látott 
el. Innen vonult nyugállományba, majd 1990- 
ben tanácsosi rangban a MÁV rehabilitálta.
Dr. Hódy Imre a következő sorokkal fejezi be 
visszaemlékezését: „Ennyit tudtam írni gyem 
életemről, emlékeimről. A megélt 80 esztendő 
alatt századokra elegendő történelem zajlott le a 
falu és mindannyiunk életében. Ha most azt 
kérdezitek, hogy milyen impressziók maradták 
bennem Algyőről, könnyen válaszolhatok. 
Mindenekelőtt a csodálatos Tisza. A gyerekként 
dzsungélnek tűnő ártéri erdő, a virágaival, 
füzesével. És hát a nagyhomok simogató 
homokszemcséivel. A langyos melegség után a 
hűsítő víz, amely -  a maiak elképzelni sem 
tudják -  tiszta volt. Ha szomjasak voltunk, 
beúsztunk a közepéig és nyugodtan ittunk 
belőle. Meg hát az a feledhetetlen illatözön, amit 
tavasszal a fehérbe öltözött ákácok ontottak. 
Vajon megkóstolják-e a mai gyerekek is az 
édeskés ákác-csemegét, a csiripet? Vajon 
megvannak-e az utcai eperfák? Fehér és fekete

eperrel jóllakottan és persze maszatos pofával 
másztunk le róluk. Közben természetesen dol
goztunk is: levelet szedtünk a
selyemhernyóknak, sok szegény ember egyetlen 
keresete volt a hemyótenyésztés. No és a 
kosárfonás, amelyhez ingyen adott alapanyagot 
az ártéri füzes.
Mire emlékszem még? Felejthetetlen élmény volt, 
amikor útnak indultunk édesapámmal, hogy 
felkeressük a Tisza menti házakban lakó 
halászokat, hogy beszerezzük a vasárnapi 
ebédre válót. Jó apám ilyenkor olyan faluról 
álmodott, ahol nincs többé szegény ember, ahol 
mindenkinek van munkája, kenyere.... Ti 
tudjátok, hogy ma boldog és megelégedett-e a 
gyevi nép? Adja Isten, hogy így legyen! S 
engedjétek meg, hogy az ősgyeviek Baráti Köre 
tagjainak és a falu lakóinak békességet és na
gyon jó egészséget kívánjakl 
Kazincbarcika, 2000. január 20-án.
Baráti szeretettel:

Dr.Hódy ImreV
A levelet, némileg rövidítve és rendszerezve 

közreadta: Dombi Gyula ŐBK-titkár

A hulladék szállítás ára
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
1999 januárjától látja el Algyő község területén 
a kommunális hulladék gyűjtését és szállítását, 
A szolgáltatás igénybevétele az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
1995. évi XLII. törvény alapján alkotott 
7/1998. (11.27.) számú önkormányzati rendelet 
alapján a település minden ingatlan- 
tulajdonosának, használójának, bérlőjének 
kötelező.
A szolgáltatásért díjat kell fizetni, mely tar
talmazza a településen az évi kétszeri lomta
lanítás elvégzésének költségeit is. Dolgozóink 
hétről-hétre bejárják az önkormányzati rende
letben meghatározott útvonalat és elvégzik a 
gyűjtést. Az elszállított szemét mennyiség 
hétről-hétre nő.
A hulladékszállítási díjak megfizetése 
negyedévente történik, A szociálisan vagy 
egyéb ok miatt rászorulók díjfizetési 
kedvezményt igényelhetnek az önkormányzattól. 
A nem fizetők szabálysértést követnek el, akik 
az elkövetkező időszakban értesítést fognak 
kapni hátralékukról. Abban az esetben, ha a 
fizetési felszólításnak nem tesznek eleget, a 
szolgáltató polgári peres eljárást kezdeményez.

Csongrád Megyei településtisztasági Kft.
Szeged



Községi döntésleltár
Algyő Önkormányzati Képviselő-testülete május 
19-én dr. Piri József polgármester vezetésével 
ülésezett. Az algyőieket érintő legfontosabb ön- 
kormányzati döntések leltárát -  lapunk kérésére 
-  Kiss Andrásné jegyző készítette el.
A képviselők elfogadták Algyő 1999. évi 
költségvetési zárszámadását, továbbá az 
Algyői Kábeltévé Kft. bevételi és kiadási tervét, 
illetve a Gyeviép Kht. közhasznú feladatainak 
ellátásáról szóló tájékoztatót. A testület úgy 
döntött, hogy a Gyeviép Kht. ügyvezető igaz
gatói feladatainak ellátásával további 3 
esztendőre Molnár Józsefet bízza meg. A két, ön- 
kormányzati érdekeltségű cég felügyelő bizott
sága tagjainak díjazásáról is döntöttek a 
képviselők. A Prométheusz Rt.-vei kötött 
távhőszolgáltatási szerződést újabb 3 évre 
meghosszabbította az algyői önkormányzat. 
Terítékre került az Egészségház fölújítása. A 
testület megtárgyalta a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat tevékenységét nagyító 
alatt mutató tájékoztatót, s megállapította: 
indokolt volt létrehozni ezt az intézményt, mert 
működésére nagyon nagy a szükség. A 
gyermekek védelméről szóló önkormányzati 
rendeletet módosították a képviselők: 
kimondták, hogy egyazon család csak egy 
jogcímen részesülhet segélyben, illetve szigorí
tották az igénylés és az odaítélés szabályait.
Az önkormányzati intézmény, az Algyői Faluház 
és Könyvtár továbbképzési tervét jóváhagyta a 
testület.
A képviselők elfogadták a társberuházói 
szerződést, mely Algyő Csatornamű Társulat és 
Algyő Község Önkormányzata között jött létre.
A két testületi ülés között történt legfontosabb 
történésekről a polgármester tájékoztatta az 
önkormányzati képviselőket. Bár a jogszabályok 
nem teszik kötelezővé, Algyő Önkormányzati 
Képviselő-testülete -  a polgármester javaslatára 

gazdálkodási feladatainak felügyeletére 
könyvvizsgálót választott.
Napirenden kívül került terítékre, hogy a 
gabonaberakó létrehozása ellen tiltakozik a 
lakosság egy része: a csoport véleményét Vidács 
László képviselő tolmácsolta. Majd a 
polgármester adott tájékoztatót az árvízzel kap
csolatos kiadásokról.

Haszonbérleti dijak
Algyő lakosságát Kiss Andrásné jegyző 
tájékoztatja, hogy az önkormányzati képviselő- 
testület április 28-i ülésén döntött a haszon
bérbe adott mezőgazdasági művelésre alkalmas, 
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és 
külterületi földek 2000. évi haszonbérleti 
díjáról, amit az alábbiak szerint állapított meg. 
Belterület: 1,50 F t/m 2/év ;
Külterület: 0,50 F t/m 2/év.
A jegyző kéri, hogy az érvényes haszonbérleti 
szerződéssel rendelkező személyek a 2000. évre 
vonatkozó díjak befizetése ügyében fáradjanak 
be Algyő Község Polgármesteri Hivatal (Algyő, 
Kastélykert u. 40.) Igazgatási és Népjóléti Cso
portjához! Jó tudni, hogy az évek óta nem hasz
nált, nem művelt mezőgazdasági földterületek 
haszonbérbe vételekor díjkedvezményt ad az 
önkormányzat.

Idén újjászületik az Egészségház
Az Egészségház átalakításának és bővítésének 
indokoltságát már a múl évben fölismerte Algyő 
Község Önkormányzati Képviselő-testülete. Az 
akkor erre megszavazott költségvetési összeg 
nem esett a közbeszerzési eljárás körébe, ám ezt 
a nagyságrendet meghaladták a megvalósításra 
kiírt nyílt pályázatra érkező ajánlatok -  tudtuk 
meg dr. Piri József polgármestertől. E pályázatot 
eredménytelennek ítélte az önkormányzat, s úgy 
döntött, közbeszerzési pályázatot ír ki. Erre tíz 
vállalkozás jelentkezett, de az ajánlatok ismét 
meghaladták az önkormányzat anyagi lehető
ségeit. Ezért arra kényszerült az algyői önkor
mányzat, hogy e második pályázatot is ered
ménytelennek minősítse, majd az ÁNTSZ-szel 
egyeztetve olyan megoldást keresett, mely a ren
delkezésre álló keretösszegen belül, közbe
szerzési eljárás nélkül teszi megvalósíthatóvá az 
épület átalakítását és bővítését.
Az engedélyes terv módosítása most folyik, s a 
pályázatra jelentkezőket fölkérik, tegyenek aján
latot az egyszerűsített terv megvalósítására. Ezt 
követően rövid időn belül megkezdődik, s a 
polgármester szerint idén be is fejeződik az 
Egészségház fölújítása és bővítése. Az átalakítás 
időszakában is folyamatos lesz az orvosi ellátás, 
melynek rendjéről időben értesítik az algyőieket. 
Az épület új, toldalékszámyába kerül a gyer
mekorvosi rendelő; mindhárom felnőtt háziorvos 
önálló rendelőt kap; a jelenlegi gyermekrendelő 
helyén már két fogorvosi székkel fölszerelt ren
delőben kap helyet a fogorvos; a gyógyszertár is 
átalakul. Tehát egyszerűsített, költségkímélő 
módon születik újjá az algyői Egészségház.

E L A D Ó
FORD E SC O R T  G LX, piros, garázsban tartott, 
extrákkal fölszerelt, érvényes műszakival. 
Érdeklődni: Algyő 267-050, este 268-031
telefonon, Bité János.
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Nyári ovitakarítás
A Szivárvány Óvoda értesíti a Kedves Szülőket, 
hogy az óvodában (Kastélykert u. 17.) a nyári 
nagytakarítási szünet: augusztus 1-30. (4 
hét). Azok, akik ezen időszak alatt óvodai 
felügyeletet igényelnek, írásban jelezzék az 
óvónőknél!

Nyílt napok az oviban
Áprilisban és májusban nyílt napokat 
szerveztek az óvodában a szülők számára. Sok 
érdeklődő édesanya és édesapa látogatott el az 
intézménybe. Betekintést nyerhettek gyerme
keik mindennapi tevékenységébe. Közelebbről 
megismerkedhettek a helyi óvodai program 
célkitűzéseivel.

Ballagás
Bensőséges, házi ünnepség keretében vettek 
búcsút június 2-án az óvodától az iskolába 
induló gyerekek. Az óvodában töltött évek 
élményeinek felidézésére délután, a szülőkkel 
közös szalonnasütésen nyílt alkalom.

Színház, túra és óralátogatás
Az iskola alapítványának támogatásával 
szervezett színház látogatáson mintegy harminc 
alsós és fölsős tanuló látta a János vitéz, A 
padlás, vagy A dzsungel könyve című darabot. 
Kerékpártúrán vehettek részt, több alaklommal 
is, a felső tagozatos diákok. A kerekezők (a 
környezetbarát szakkör tagja és más érdek
lődők) madárlesen voltak, meg-tekintették a 
Berecz Péter emlékházat is.
A 4. osztályosok meglátogatták felső tagozatos 
iskola társaikat, tanítási órákon is részt vettek. 
Az alsó tagozatos diákok örömmel vették 
birtokba a Zöld iskola udvarán fölállított 
fajátékot.

Június az iskolában
2.: Osztálykirándulás.
12.: Pünkösd, munkaszüneti nap.
15.: Tanítási szünet -  DÖK-nap.
16.: Utolsó tanítási nap.
17.: Ballagás, tanévzáró ünnepély; 830-850 óra: 
virágátadás a Sárga iskolában, 900 óra: 
ballagás.

A  to jó ty ú k ra  az előjegyzést megkezdtük. 
Az árusítás kezdete: július 7.; 400 Ft/db. 

Érdeklődni:
Molnár János, Kócsag u. 3., telefon: 268-500.

Májusi Versenynaptó
Az alsó tagozatosok nyelvtan és helyesírási
V ü-L Ciii Ci*. £Í_LCi.:w vjíj Lij.Ó i- Ctíi'_. f 1.
évfolyamon I. Török András, II. Pap Márton, III. 
Molnár Dóra (mindannyian az l.b  tanulói, 
tanáruk: Siteri Sándomé)\ a 2. évfolyamon I. 
Bakos Nikoletta (2.a), II. Kotogán Beatrix (2.b), 
III. Budaházi Beatrix (2.a), a felkészítő tanárok: 
Kiss Ferencné, Kénné Bódi Judit, a 3.
évfolyamon I. Suti Dóra (3.a), II. Bakos Gabriella 
(3.b), III. Nagy Róbert (3.b), tanárok: Torma
Tibomé, Ördöghné Pungor Erzsébet; a 4.
évfolyamon I. Lévai Zita (4.a), II. Budaházi Enikő 
(4,b), III. Godó Zita (4.a), felkészítő tanár:
Szebeni Lászlóné, Tóthné Molnár Ágota. Az 
iskolát a 2., a 3. és a 4. osztályokból az I. és II. 
helyezettek képviselik a városi versenyen.
A népdaléneklési verseny döntőjében részt vett 
Herczeg Ágnes (6.b), felkészítő tanára: dr.
Zomboriné Gergely Klára.
Az angol országismereti vetélkedőn, Tömör
kényen az algyői iskolából Bakos Edit, Szálai 
Emese, Rénes Lóránd, Boldizsár Tamás (8.a) vett 
rész, felkészítő tanáruk: Kaszab Éva.
A Homokháti kistérségi számítástechnika 
versenyen az algyői iskola csapata lett az első a 
hét induló csapat közül. A csapattagok: Bartók 
Barbara (6.b), Kutasi Levente (7.a), Benkő 
Katalin (8.b); felkészítő tanáruk: Bohácsné
Képiró Hóna.
A Kerékpáros Iskola Kupa Szeged városi 
versenyen 3. helyezést ért el Baár Viktória (7.b); 
felkészítő tanár: Retkes Zsolt. A Csongrád 
Megyei önkormányzat Iskolája és Diákotthona 
által szervezett kerékpáros csapatversenyen az 
algyői iskola 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Baár Viktória (7.b), Süli Zákar Éva (8.a), Kutasi 
Levente (7.a), Bakos Imre (7.a); a felkészítő 
tanár: Retkes Zsolt.
A kistérségi atlétika versenyen 3 és 4 próbán 
vettek részt az algyői diákok. A 3 próbán induló 
lányok a megyei döntőbe jutottak, a csapat 
tagjai: Nagy Anita, Barta Lilla, Budaházi Enikő, 
Bakos Gabriella, Bakai Tünde, Rózsa Bettina. Az 
egyéni versenyen Hegyi Gábor 2., Rácz Gábor 3. 
helyezést ért el.
A Hírmondó előző számának Sportoltunk című 
hírének utolsó mondata helyesen: a Szeged 
környéki iskolák közötti 4 próba versenyen a 
fiúk II. helyezést értek el.
Kishomokon, buszmegállóhoz közel 200 négyszögöl 
zártkert, termő gyümölcsfákkal, szőlővel, 
s/.erszámtárolóval eladó. Norton kút, villany 
megoldható.

Érdeklődni: este a 62/ 268-085-ös telefonon.



Gyéül gyökerek: a Leték
Nagy volt az én örömöm, amikor népes 
kutatógárdával fogtak hozzá, nem is oly régen, 
az algyői falumonográfia anyagának gyűjté
séhez. Kettős, sőt talán sokszoros volt az én 
lendületem, hiszen ős-gyökereimmel algyői, ré
giesen gyevi lennék magam is, Igaz, ha még 
messzebb tekintek visszafelé, eljut az eszem 
kereke Óföldeákig, hajdani ősapám, Lél vezér 
egyik volt birtokáig, ahonnét származtathatók, 
állítólag, a Leiék, élnek is most az ország, vagy 
külhonok bármelyik részén. Mi most azonban 
maradjunk Győri, Gyeidben, Algyőn, Onnan való 
származásunkat bizonyítandó, hogy jó szüleim 
lakodalmára fölpántlikázott lovaskocsin érkez
tek Tápéra a gyevi rokonok. Dédapám ugyanis 
már 1846-ban elkerült onnan, amikor a Tisza 
gátat ki tudja, hányadszor magasították.
Lele Benedek ükapámnak Vidács Anna volt a fe
lesége. Tizenhárom gyermekük volt, de hogy 
Ambrus hányadikként érkezett, nem tudom. 
Csupán annyi hiteles, hogy szülei vízhordónak 
adták az ármentesítő társulathoz. Ott is ma
radt, de amikor már megerősödött, a vizes kan
tákat lapátra és ásóra cserélte, s lett belőle ku
bikos. A többi „gyerök” maradt az uradalomban, 
legtöbbjük kétkezis cseléd, de akadt kovács, 
bognár is. Ambrust Tápé határában érte a 
legénykor. Mire a tápai gát magasítását csi
nálták, már talicskája, nem sokkal később kor- 
déja és két váltó lova is volt. Bár továbbra is 
ásott, lapátolt, amikor újabb kordét tudott ven
ni, maga mellé fölvett egy-két nincstelen tápai 
embert, és most már nem csak önellátó, hanem 
másoknak is kenyeret adó -  mai szóval -  vál
lalkozó lett. Unokája, Lele Ambrus emlékezése 
szerint: „Öregapám mindég adott haza pénzt, 
mert otthon azért szükség vót a segítségire."
A viszonylag jól felszerelt, és a keresett pénzzel 
jól gazdálkodó legényember el-eljárt egy-egy 
fröccsre a korcsmába, ahol hétvégeken bált is 
rendeztek. Nemsokára megpillantott egy szemre 
való leányzót, akiről már tudta, hogy Nagy 
András lánya, a Teréz. Ambrus tánc tudomá
nyáról nem maradt emlékünk, de arról igen, 
hogy szépen tudott dalolni. Ebből azonban 
sejthető, hogy ha bátorsága volt a táncba kérés
hez, akkor táncolni is tudott.Volt is bárhogyan, 
Ambrus és Tériké megsze-retnék egymást, 
aminek ugyebár 1855-ben há-zasság lett a vége. 
Ambrus továbbra is kubikolt, Teréz pedig szőtte 
a gyékényt, miközben együtt várták a 
gyerekeket. És azok -  Ambrus, Anna, Lajos, 
Mihály és István -  meg is érkeztek, és szépen 
fölneveltettek. A család Ambrus legény-korában 
spórolt tápai házában lakott, amelynek helyén,

a Honfoglalás utca 87. szám alatt már a mai 
igényeknek megfelelő kockaház áll.
Napjainkig a tápai Lele-had hatalmas, 470 tagot 
számláló családfává terebélyesedett, vagyis: jó 
helyre került egy szem Lele-mag, s lett a család 
a falu legnépesebb famíliája.
Hogy él-e a gyevi ősökkel a családi kapcsolat? 
Élt, úgy az 1950-es évek derekáig. Éspedig, úgy, 
hogy az unokatestvérek meghívták egymást la
kodalmakba, mely alkalmak azonban egyre- 
másra ritkultak, oly annyira, hogy napjainkban 
már alig ismerik egymást rokonként a gyevi és a 
tápai Leiék.
Emlékszem, hogy az 1970. évi árveszély idején 
múzeumi gyüjtőúton jártam Algyőn. A gáton 
szivattyúmotor mellett éppen egy ősöm-rokont, 
Lele Lajost szólítottam meg. Nagyon 
megörültünk egymásnak. „Akkor te a hentös 
Leléék gyeröke vagy? Hát ott vótunk ángyóddal 
égyiltt a lakodalmukban" - mondotta, ami máris 
jelezte, hogy milyen közel az a múlt még, amely 
időben nagyon szoros volt a rokoni kapcsolat. 
Akkor, 1970-ben, majd amikor a már említett 
falumonográfián írtuk, eljutottam több gyevi 
Lele családhoz, sőt, kimentem Szomolyába, 
hogy Jóska nagybátyáméknál is tisztelegjek. Hol 
itt, hol amott mutattak Lele-fényképeket. Akár 
az idősebb Leiéket látva, akár a már nem élők 
fényképeit, magam is megbizonyosodtam, mi
lyen „egykaptafára” termettünk. Ki az arcvoná
saiban, mások a termetben, a járásban, vagy a 
beszéd zenéjében, de legfőképpen a nevetésben 
voltunk, vagyunk hasonlóak. Azt is észrevettem, 
hogy Algyőn messze nem voltak annyian a 
Leiék, mint Tápén. Ennek oka, talán az, hogy 
ott /Algyőn/ kevesebb fiú és több leány szü
letett a Lele családokban, mint Tápén.
Az utóbbi időben egyre több algyői és tápai Lele 
nevű keres meg, hadd beszélgessünk az 
ősökről. Ugyanez az igény más családokban is: 
egyre többször kerül „asztalra”, vagyis mintha 
fokozódna az önmegismerés igényé nálunk is. 
Hát, kedves algyői /gyevi/  és tápai Leiék, itt 
állunk most, amikor is fölfedezzük egymást 
mint Lél, vagy Lehel utódok, amelyekből a Lele 
kezdetben becenévként szerepelt, s most olvas
tam egy könyvben, hogy van női neveink között 
Lelle, s mint tudjuk, létezik Bálatonlelle, 
Maroslele (a régi Püspökiele), amelyek jelzik 
talán a név régiségét! Ezért vigyázzunk rá, és 
legyünk rá büszkék -  éljünk bár a földgolyó 
innenső, vagy túlsó oldalán! Egyúttal vigyáz
zunk arra is, hogy sohase szennyezzük be az 
elődöktől jussolt tiszta fényét!

ifj. Lele József

JŰN1ÜS
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A HÓD-PATYOLAT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

májustól felvevő helyet üzemeltet 

a Mary-Mary Üzletházban. 

Szolgáltatásaink:
szoknyák, blúzok, kardigánok, pulóverek, nadrágok, 
mellények, női ruhák, steppelt dzsekik, kosztümök, 
öltönyök, szmokingok, estélyi ruhák, ballonkabátok, 
télikabátok, műszőrme bundák, menyasszonyi ruhák 
és egyéb felsőruházati cikkek vegytisztítása.

Vállalási idő: 1 hét.

OLCSÓ Á R A K !!!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 800-1630 óra, 

szombaton 800- 1200 ó ra .

HASZONHULLADEK ATVETELE A 
HULLADÉKUDVARBAN 

2000. JÚNIUS 5-TŐL 
Átvételi árak:
■ vashulladék (6 mm falvastagság fellett) 5 Ft +áfa
■ lemezhulladék (6 111111 falvastagság alatt) 3 Ft + áfa
■ hullámpapír
■ vegyespapír
■ fekete-fehér újság
■ alumínium
■ sárgaréz
■ vörösréz
■ PE fólia
Nyitva tartási idő:
■ hétfőtől szombatig
■ vasárnap
Érdeklődni:

4 Ft + áfa 
2 Ft + áfa 
4 Ft + áfa 

100 Ft + áfa 
100 Ft + áfa 
130 Ft + áfa 

2 Ft + áfa
szeptember 30-ig

700-1900 óráig,
700- l  1UÜ óráig. 
Gyeviép Kht.

,00

Algyő, Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház)
■ munkanapokon 700-1500 óráig,
■ telefon: 267-567

TEMETŐI TÁJÉKOZTATÓ:

MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL
A 2000-ben lejárt sírhelyek újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat 
megtehető: a temető gondnokánál.
Információ kérhető:
❖ személyesen munkanapokon 8-tól 12 óráig 

a temetőben;
❖ telefonon a 06/20/32-77-406 számon.

Gyeviép Kht.

Háztartási és ipari varrógépek
(ruha. bőr, cipőipari), 

egyéb technológiai berendezések 
helyszíni szervizelése, javítása. 

Hibabejelentés: Savanya Im re
> telefon: 06-30/269-83-85,
> személyesen: keddenként 17-19 óra

között, Algyő, Kócsag u. 5.

o E N T R A G R A A f

FÖLDMÉRŐ MÉRNÖKI IRODA
Szeged, Attila u. 7. I. 3. 

Tel/fax: 62/317-343

részarány kimérés, 
megosztási, telekhatár-rendezési, 
épületfeltüntetési vázrajzok, 
kitűzések,
osztatlan közös tulajdon megszüntetése.

!
\ Szolgáltatásaink:

! □

□ 
b  
Pí Fogadóóra: minden reggel 8-9 óra között. 
'^£sjs£i£<sssjsj£sjssjss

A L B < S R .L < £ T  K e .-R e s r e .T J K
Albérleti lehetőséget keres, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat (Egészségház u. 42.) 
Algyő község területén. Telefon: (62) 267-866, 
illetve az ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.

Munkahely kerestetik j
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő >

> Szolgálat várja azoknak a vállalkozóknak és i 
< magánszemélyeknek a jelentkezését, akik ^
> munkalehetőséget biztosítanának >
i

munkalehetőséget biztosítanának 
4 vagy 8 órás munkaidőben.
(Női munkahelyet keresünk!)

Polski Fiat 1500-as és 400 literes mélyhűtő
láda eladó. Érdeklődni: 06-209-160-018.

>JŰNlÖS.i



Zentáti jártunk
A „táboros” gyerekekkel és a szavalóverseny 
győzteseivel, 15 algyői diákkal április 15-16-án 
Zentára kirándultunk. A határátlépés 
nehézségei után két kellemes napot töltöttünk a 
városban.
Megtekintettük a városi múzeumot. A sok 
érdekesség mellett talán a legfigye
lemreméltóbb az a mamutlelet-sorozat volt, 
melyet a régészek a Tisza-mentén találtak.
A városháza tornyából láthattuk az egész 
várost. Lelkes vezetőnk Balassy Ildikó levéltáros 
jóvoltából megismerkedtünk Zenta törté
nelmével, bepillantottunk féltett, régi és értékes 
levéltári iratokba. Megtudtuk, hogy járt itt 
Mátyás király (1463. szeptember 11-én), II. 
Ulászló (1494. október 21-én), aki 1506-ban 
Zentát szabad királyi városi rangra emelte, II. 
József, a „kalapos” király (1786. július 9-én), 
gróf Széchenyi István (1846), I. Ferenc József 
(1895) és sokan mások. Megtudtuk, hogy a 
szomszédos Csókán is régészkedett Móra 
Ferenc, s e táj ihletté a Csókái csóka című verse 
megírásában.
Este a városi könyvtárban Tan István óbecsei 
költővel találkoztunk. Nagy Ottília (ének), 
Szerda István (gitár) és a költő előadásában 
hallottuk a verseket. Nagy Ottília játékos ének
hangja felejthetetlen élményt nyújtott 
számunkra. Tari István könnyen érthető, 
ritmusos versei megmaradnak emléke
zetünkben.
Másnap megtekintettük a várost. Sétáltunk a 
megáradt Tiszánk partján, a zentai csata 
emlékművénél közös múltunkra emlékeztünk. 
Megtudtuk, hogy a budai várban lévő Savoyai 
Jenő lovas-szobrának Zentán lenne az igazi 
helye, hiszen 1697. szeptember 11-én itt aratott 
győzelmet a törökök felett.
A virágvasárnapi díszbe öltözött templomokat 
látogatva, a szentelt barkát kézbe fogva hasított 
belénk a tudat, hogy lehetünk a határon innen 
vagy túl történelmünk, szokásaink, ünnepeink, 
nyelvünk közös. S amíg ezeket az értékeket 
őrizzük, az emberi kapcsolatokat ápoljuk, nagy 
baj nem lehet.
A jugoszláviai háború a korábbi jólétet 
megtépázta, az üzletek gazdag áruválasztéka 
megszűnt, az emberek életszínvonala romlott, 
azonban az önbecsülésük, hitük a jobb világban 
és az egymás szeretetében megmaradt.
Köszönjük zentai szervezőknek (Kalmár Károly 
levéltáros) és a vendégül látó családoknak (hét 
család) ezt a húsvét előtti két szép napot! 
Köszönjük a szeretetet és a burek ízét!

Könyvtárosok

Utam: „kútfőidre”
A könyvtár által megrendezett szavalóversenyen 
nyertem a zentai hétvégét.
Szombaton reggel indultunk a nagy útra. Ez 
nekem különösen izgalmas volt, mert még soha 
nem voltam külföldön. Mivel nem rég költöztem 
Algyőre, össze kellett barátkoznom azzal a két 
lánnyal, akivel együtt utaztunk. Az út maga 
nem lett volna hosszú, de a határon sokat 
kellett várakozni.
Mikor megérkeztünk Zentára, megnéztük a 
helyi múzeumot és a levéltárat. Ezt követte a 
városháza tornyának megmászása. Odaföntről 
teljesen másnak látszott minden! Ezután 
eljöttek értünk azok a gyerekek, akiknél 
elszállásoltak minket. Este még egy közös 
programunk volt az ottani könyvtárban. Egy 
helyi költő gyermek verseit hallgattuk meg. 
Másnap reggel lementünk a Tisza partra 
megnézni a zentai csata emlékművét. Az ebéd 
után indultunk haza.
Nagyon jól éreztem magam: az ottani és a 
táboros gyerekekkel is összebarátkoztam. 
Mindenki nagyon aranyos volt velem. Ezúton 
szeretném megköszönni mindenkinek, akinek 
köszönhetem ezt a csodálatos, zentai hétvégét!

Kiatka Tünde 
Weöres Sándor Általános Iskola

8.b
Köszönet a gyerek nevében

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
tisztelettel megköszöni mindazoknak a 
személyeknek, intézményeknek a segítségét, 
akik támogatásaikkal a „Családi Gyermeknap 
2000” rendezvény sikeréhez hozzájárultak. A 
rendezvény fővédnöke, Juhász Sándomé; 
támogatói: Algyő Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala, ár. Gonda János 
alpolgármester; A-Főváll Kft. és Juhász Sándor 
önkormányzati képviselő; az algyői Nőegylet; az 
Ősgyeviek Baráti Köre; az Algyői Általános 
Iskola; az Algyői Sportkör; Herczegh József 
önkormányzati képviselő; az algyői Nyugdíjas 
klub; Bakos József önkormányzati képviselő; 
Agro-Lak Bt. -Juhász István önkormányzati 
képviselő; Beke Tamás közműtervező és 
önkormányzati képviselő; Eichhorn Ipari Kft.; 
Lambris Kft.; Florin Szeged; Netti ABC; a Gyevi 
Üzletház dolgozói; Pál Péter kisiparos; Sárkány 
játék Hódmezővásárhely; Vincze Dezső zöldség 
nagykereskedő Hódmezővásárhely; Pepsi Cola; 
faluház.
A szolgálat megköszöni azoknak a személyeknek 
a segítségét, akik ruha és bútor adományaikkal 
segítették tevékenységét.



HÁZIORVOSOK
májusi rendelési ideje 

Június 12.
730 .  1200 óra: dr. Bálind Sándor, j 
1230 .  1700 óra: dr. Kálmán Antónia.

1
Június 5-9.
7 30 - 1200óra: dr. Kálmán Antónia. \
I 300 .  1 7 3o óra: dr. Bálind Sándor \

| Június 13-16.
| 730 .  1200 óra: dr. Bálind Sándor. j
j 1230 - 1700 óra: dr. Kálmán Antónia. \I 1
I Június 19-23.
J 7 30 - 1200 óra: dr.. Kálmán Antónia 
| 1300 - 1730 óra: dr. Bálind Sándor.1
| Június 26-30.
| 730 .  1200 óra: dr. Bálind Sándor.
| 1230 - 1700 óra: dr. Kálmán Antónia1

DR. KÁLMÁN ANTÓNIA mobiltelefon száma: 
0 6 -3 0 -2 4 9 -5 7 -0 8 .

DR. BÁLIND SÁNDOR új telefonszáma: 
0 6 -3 0 -2 6 0 -3 8 -9 9 .

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos 

Rendel:

Hétfő, szerda, péntek: 81S-1415 
Kedd, csütörtök: 1200-1800 

______ Egészségház u. 42.Telefon: 267-202

I

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos

Rendelő: Algyő, Bartók Bélau. 76. I. em. 5. 
Rendel:

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig. 
Telefon: 06 /20 /96 50 -997 .

• Fényre kötő fehér tömések.
• Porcelán pótlások minden fajtája.
• Ultrahangos fogkő-eltávolítás.

MOL-utalványt elfogadok.

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje

x  Kí,s ..■» . 11 ^  .. s

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: 1030 -  1430;. 
Terhes-tanácsadás:

hétfőn 1230 -  1430.
Rendel: dr. Kanyó Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.
Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 830 -  930 .

+ HÁZIORVOSI RENDELÉS +
A  dr. Tót/t /faz/anrest B t. tá/eúűztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

2000 június hónapban a következők szerint 
rendel:

01-02-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt) páros hét,
05-09-ig: 12 30 - 17-ig (délután) páratlan hét,
13-16-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt) páros hét,
19-23-ig: 12 30 - 17-ig (délután) páratlan hét,
26-30-ig: 7 30 - 12-ig (délelőtt) páros hét.

Dr. Tóth Mária elérhetősége:
rendelési időben a rendelőben -  személyesen; 

rendelési időn kívül, a nap 24 órájában 
a 06-60 -381-863  telefononszámon, 

e-mail címe: drtothma@matavnet.hu 
honlap: wvvw. szeektv. matav.hu/drtothma 

Kérem, a rendelésre a TÁJ számát 
igazoló okmányát hozza magával!

JÖJJÖN HOZZÁNK TENISZEZNI I \
\ Rendezett pálya, kulturált környezet. ^
i A Gyeviép Kht. bármikor szívesen várja Önt az j
> algyői Sportközpont területén
> (a Gyevi Üzletház mögött). >
i A pálya bérleti dija: 350 Ft/óra + <
s öltöző, tusoló használat 100 Ft/fő. }

mailto:drtothma@matavnet.hu


Algyői Hírmondó
Szilágyi Perjési Katalin:

íróasztalom hiteles története
Szemétre szánták. Ez nyilvánvaló volt. Ott állt az öreg ház előtt, lyukas edények és a mázát vesztett 
zsirosbödön szomszédságában. Csak szitált rá az eső és a vízcseppek végigperegtek egykor 
aranyozott, mára már itt-ott rozsdásodó cikomyáin.
Abban a korban készült, amit boldog békeidőknek neveznek, amikor a legegyszerűbb használati 
tárgyat is úgy tervezték, hogy nemcsak esztétikus, hanem szemet gyönyörködtető is legyen. Mert 
olyan volt ő is újkorában: szemet gyönyörködtető, fekete-arany színeivel diszkréten pompázó.
Mikor új otthonába került, a szoba legjobb helyét nézték ki neki, az ablak előtt állt, ahol mindig 
beözönlött a fény az elhúzott klöplifüggöny mellett. Szerette, ha a gyerekek hancúroztak körülötte, s 
bár édesanyjuk tiltotta, ők titokban megforgatták kerekét és csodálták a tü ezüstös zakatolását. Igaz, 
ilyenkor megtorlásként egy darabig nem léphették át a varrószoba küszöbét, de az a pár pillanat, míg 
ámuló szemeik előtt a kerék bűvös mandalaként forgott, minden büntetést megért.
Gazdasszonya szerette, vigyázott rá, pedálja legapróbb nyikkanására aranyszínű olajcsöppek 
hulltak a kis csőrös olajozóból. Ő meg is hálálta a gondoskodást, mindig precíz, pontos munkát 
végzett, elvégre családfenntartó volt.
Az évek szálltak, de felvillant egy-egy meghitt délután emléke, mikor kinn hullt a hó, benn a 
kályhában pattogott a tűz és a varrónő ügyes keze alatt a selyemből ruha lett, a vászonból pólya, ők, 
ketten szavak nélkül is értették egymást.
Egy napon lassúbbak lettek a mozdulatok és tétova a kéz, amely hajtotta a kereket. Csillagok 
készültek: sárgák, majd vörösek. Hosszú ideig vakított a vörös és a józan észbe mart a munka 
értelmetlensége. Aztán jött a pillanat: a jól ismert kéz utoljára simogatta végig. Egy teherautó zúgása 
vetett véget a búcsúnak. A ház lakói örökre odalettek.
A magány és a kényszerű pihenés ideje jött el. Az unalomtól kiütött rajta a rozsda, aranyozott indáit 
por és pókháló fakította. Feleslegessé vált. Az ítélet gyors volt és kíméletlen: ócskavas, szemétre való. 
Pedálja és kereke rekedten tiltakozott, amikor a két kíméletlen kéz elmozdította. Lábainak aranyozott 
díszei dicstelenül merültek a sárba. Kinn, a ház előtt várta a sorsát a többi kacattal, a csendesen 
szitáló esőben. A véletlen hozta úgy, hogy arra vitt az utam. Mikor megsimogattam, „megszólított” és 
én nem tudtam ellenállni.
Az öreg varrógépállvány itt áll a szobában, az ablak előtt, ahol a félrehúzott függöny mellett 
beözönlik a fény. Tetejére lap került, íróasztallá lépett elő. Szebb, mint valaha, fekete-arany színei 
újra élnek. S ha gyermekeim szilajon meghajtják öreg pedálját, ő engedelmesen hintáztatja kicsiny 
lábukat.

(A faluház irodalmi pályázatának I. helyezettje.)

■tíü _______________________ ________
i ü

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG ifi „HÍVJON, MEGERI!
Feltetot szeretne? Eloteraszt?

| A  Gyerm ekjóléti és Családsegítő Szolgálat \ j  vállaljuk:
| munkahely ajánlata: | j > csarnokok, egyéb fémszerkezetek,
| ♦> Nehézgépkezelő. f j > lépcsők, korlátok,
f ♦> Könnyűgépkezelő (szak-és segédmunkás). \ védőrácsok, nyílászárók,
| ❖ Építőiparban jártas segédmunkás, ács, f i r  (a^ r lambériázva is),
a , ; t i '  í 1 > vedoburkolatok,
| komuves szakmunkás. j j > tetők, féltetők kialakítása;
| A  munkahelyekre jelentkezni a Szolgálatnál | j>  erkély teljes beépítése;
| (Egészségház u. 42.) lehet, személyesen. f | > vasszerkezetek festése;

HAZ-CSERE
Elcserélném 2,5 szobás, Szüret u. 17. szám 
alatti magánházamat kisebbre, vagy ELADÓ: 
melléképületekkel, vegyes és gázkazánnal, a 
280 m2 kert gyümölcsfákkal, szőlővel. 
Érdeklődni: a fenti címen, Kocsis Zoltánnál.

> autó alváz védőzése,
> utánfutók javítása és festése

HATÁRIDŐRE.
Érdeklődni: a 62/232-065 (üzenetrögzítős) 
telefonon, egész nap, visszahívom; 
a 06-60-613-983 vagy a 06-60-613-984 
számú mobil telefonon.

JÚNIUS



V Á L T O Z Á S ! ! !
SZEMÉTUDVAR (KUKTOR) 

NYITVA TARTÁSI IDŐ 

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

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

A háztartási szemetet szétválogatva lehet a 
szeméttelepen elhelyezni: nyitva tartási időben.
Föld, törmelék, növényi eredetű hulladék szintén 
szétválogatva helyezhető el a nyitva tartási időben, 
kiszállítása pedig csak száraz talaj eseté/?. 

ÉRDEKLŐDNI:

GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
(volt művelődési ház)

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

GYERMEKJOLETI ES 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Címe: Algyő, Egészségház u. 42., 
telefonszáma: (62) 267-866, illetve 

az ingyenes zöld szám: 06-80-820-024. 
Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-csütörtökig: 800-tól 15 
Pénteken: 800-tól 1000 óráig. 

Tnevenes pszichológiai tanácsadás: 
minden héten szerdán: 1200-től 1600 óráig 

Ingyenes jogi tanácsadás:
Hétfőn: 830-tól l l 00 óráig 

Csütörtökön: 1330-tól 1500 óráig.

oo oraig

hétfő tő l p é n te k ig  7 - tő l  i 5 óráig. 
T e le fo n : 2.67-5ÓT .

\ aDELMAGYARORSZAG ,
% című napilap Iwatűlos hit'detésf'elvev'ő helye: £ 
 ̂ Kht./ jWgyő, Kastél^UeH-M. "ló. ^
} (volt művelődési ház), ^

*

Az Algyői Általános iskola 8 órás 
takarítónőt azonnali belépéssel felvesz. 

Jelentkezni lehet a Fehér iskola gazdasági 
irodáján reggel V2 8-tól délután Vz 4  óráig a 

gazdasági ügyintézőnél.

Szakmunkások, segédmunkások,
m unkané lkü li sk je lentkezését várjuk.

Érdeklődni a 
GYEVIÉP KHT. telephelyén: 

Kastélykert utca 16. (a volt művelődési ház ). 
Telefon: 267-567. Hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig.

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

1 GYEVIÉP KHT. \
t f\ A lgyő, Kastély kert u. 16. (volt művelődési ház) |

| Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. j
I Telefon: 267-567. f

S Z Á L L Í T Á S ,  F U V A R O Z ^

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

2 tengelyes 2500 kg-os nagyméretű utánfutóval 
82 Ft/km + 560 Ft/óra bruttó áron.

ÉRDEKLŐDNI:

GYEVIÉP Kht. telephelyén
(volt művelődési ház)

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

A TEMETŐ ÚJ RENDJE 
Az algyői köztemető üzemeltetője:
2000. január 1 -jétöl a GYEVIÉP Kht.

A temető nyári nyitva tartása: 
április 1-től október 31-ig 7-től 20 óráig.

A temetőben teljes körű a temetkezési ügyintézés. 
Az ügyfélfogadás: személyesen hétfőtől péntekig 8- 

12 óra között, rendkívüli esetben a család igénye 
szerint.

Információ telefonon: minden nap (szombaton és 
vasárnap is) 8-tól 18 óráig a 06/20/32-77-406-os 

telefonszámon. Éjjel-nappal díjmentes 
halottszállítási ügyelet: 

06/20/32-77-406, 06/20/94-33-645.
Az üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: 

sírgondozás.
Információ: telefonon: 267-567, GYEVIÉP Kht.



Kézis sikerek
NB II. FÉRFI EREDMÉNYEK: 
Hódmezővásárhely -  Algyő KE 32:24 (19:8) 
Helye: Hódmezővásárhely sportcsarnok. 
Nézőszám: 200 fő. Edző: Molnár Áron.
Algyő KE: Kakuszi-Portörő 2; Udvari 5; Nagy 8; 
Kontár 1; Bozsák 4; Németh 2; - Varga 2; 
Molnár; Juhász; Búzás; Báló; Canjavec.
Algyő K E - Mezőberény 19:21 (9:8)
Helye: Déri szakközépiskola tornacsarnok. 
Nézőszám: 180 fő.
Algyő KE: Kakuszi-Németh 1; Udvari ; Molnár 3; 
Koritár, Bozsák 4; Kálmán 2; - Nagy 5; Portörő; 
Varga 4; Kormos; Fischer; Juhász; Nagy J.
Ifi: Algyő KE -  Mezőberény 22:31 (12:14)
Edző: Nagy János.
Berettyó -  Algyő KE 35:21 (16:10)
Helye: Berettyóújfalu sportcsarnok.
Nézőszám: 300 fő. Edző: Molnár Áron.
Algyő KE: Kakuszi-Portörő 2; Udvari 5; Nagy 4; 
Búzás; Bozsák 3; Juhász; - Németh 1; Molnár 4; 
Varga 2; Fischer, Kálmán; Izsó.
NB II NŐI EREDMÉNYEK:
Algyő KE -  Nagyszénás 32:24 (16:13)
Helye: Déri szakközépiskola tornacsarnok. 
Nézőszám: 150 fő.
Algyő KE: Hlés-Homai 4; Frank 18; Nagy 2; 
Wolcz 5; Kresák; Molnár 1; - Sólyom; Mészáros 
1; Ocskó 1; Pigniczki; Bitó; Czirok.
Ifi: Algyő KE -  Nagyszénás 44:29 (24:11)
Edző: Dankó Erinn.
Szarvas -  Algyő KE 19:21 (8:8)
Helye: Szarvas Sportcsarnok.
Nézőszám: 120 fő.
Algyő KE: Pigniczki-Homai; Frank 7; Nagy 2; 
Wolcz 6; Kresák 3; Molnár 3; - Sólyom; Illés; 
Bitó; Czirok.
Ifi: Szarvas -  Algyő KE 22:34(10:13)
Edző: Dankó Ervin
Algyő KE -  Szentes 30:21(15:12)
Helye: Déri szakközépiskola tornacsarnok. 
Nézőszám: 80 fő.
Algyő KE: Pigniczki; Homai 2; Frank 7; Nagy 5; 
Wolcz 4; Farkas 4; Molnár 2; - Ocskó 4; 
Mészáros 2; Sólyom; Illés.
Ifi: Algyő KE -  Szentes 31:16 (17:8)
Edző: Dankó Ervin.
JGYTF -  Algyő KE 19:20 (8:11)
Helye: Topolya sori tornacsarnok.
Nézőszám: 90 fő.
Algyő KE: Rlés-Homai 6; Frank 4; Wolcz 1; 
Ocskó 3; Farkas; Molnár 3; - Pigniczki; Mészáros 
3; Kresák; Sólyom; Czirok; Bitó.
Ifi: JGYTF -  Algyő KE 11:31 (6:15)
Edző: Dankó Ervin.

Kézilabdás névjegy totó
Dudás Katalin, született: Kiskunhalas, 1978.
1. Milyen poszton játszol? Jobb szélső.
2. Mi a véleményed az edzésekről? Szeretem 

az edzéseket, bár néha a hangulatom 
közbeszól. Az edzések szervezettek.

3. Milyen eredményt vársz a csapattól? A 
lehető legjobbat, de ha az NB II. elején 
végzünk, az már nagyon jó.

4. Melyik a kedvenc csapatod? Nincs.
5. Ki a sportoló ideálod? Damyi Tamás.
6. Ki a férfi-nő ideálod? Sean Connery és 

Nicolas Cage.
7 . Mi a hobbid? Szeretek otthon tenni-vermi, 

mindenfélével feldobni a lakást. Vágyam, 
hogy minél több országba elutazhassak.

8. Kedvenc ételed? A rántott csirke francia 
salátával.

9. Foglalkozásod? A Szegedi Tudomány- 
egyetemen tanulok angol szakon.

10. Legkedvesebb sport élményed? A miskolci 
diák olimpia.

11. Legrémesebb sport élményed?? Amikor úgy 
bevertem a fejem, hogy agyrázkódásom lett.

12. Mi az erősséged? Fel tudok pörögni.
13. Mi a gyengéd? Hamar ideges leszek és 

hajlamos vagyok a veszekedésre, de ezen 
próbálok j avítani.

h- 1 Mi a célod a sportban? Ameddig csak tudok 
és bírok, szeretnék játszani!

C. T.

]\A cxry-]\A c\ry  ( A z l e + k ó\z. K f+ f*  
Algyő Kastélykert u. 49.

CSATORNABEKÖTÉSHEZ
MINDENT MEGVÁSÁROLHAT 

ÜZLETHÁZUNKBAN ! ! !
Csövek (tokozott, gumigyűrűs kivitelben).

110x2x2000 750 Ft/db
110x2,2x2000 899 Ft/db
110x2,2x6000 2660 Ft/db

A szereléshez szükséges könyökök, ívek, ágidomok 
is nagy választékban kaphatók.

OLCSÓ ÁRAK ! ! !
Nem kell Szegedre utaznia, szállítóeszközről 
gondoskodnia: a vásárolt csöveket INGYEN házhoz 
szállítjuk!!! Ne feledje: ha nálunk vásárol 

IDŐT, PÉNZT, FÁRADTSÁGOT 
TAKARÍT MEG!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
szombaton

80 0  1 S Ó M  ’-16 óra,
q00 -j «00 '8 -12 óra.

30

mm. jú n iu s  •!. i l l l !



Anyakönyi/i hírek Ha Vakáció, akkor tábor
Született: 2000. május 12-én Belovai
Lászlónak és Sári Évának (Kastélvkert u. 45.1 
jxua (oiOo 0. ....
Házasságot kötött: 2000. május 13-án
Zsigmondi László és Gombsárovics Erika. 
Meghalt: 2000. május 1-jén Bité Jánosné 
Hegedűs Terézia.

Vendégünk: Kityén Ilka
Az ünnepi könyvhét alkalmából június 9-én 
(pénteken) 19 órakor, a faluházba irodalmi estre 
hívják az algyőieket a könyvtárosok. A vendég 
Kilyén Ilka, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
művésze. A mottó: „...szavaik kiszorultak temp
lomaikból, iskoláikból. Regében, dalban, imá
ban mentik hát magukat a bölcsőtől a koporsó
ig. Etelközi, moldvai magyarok, csángók.”

Cú ROM a könyvtárban
Az algyői könyvtár új dokumentumtípussal 
gazdagodott: hét CD-ROMot vásárolt. így
hypertextes formában juthat az olvasó gyors 
információkhoz, melyeket ki is lehet nyomtatni. 
Az Irodalmi lexikon a hazai- és a világirodalom 
jelentős képviselőit mutatja be. Az Irodalmi 
kincsestár 1., 2. része Petőfi Sándor, Ady 
Endre, Balassi Bálint, Vörösmarty Mihály, Arany 
János, József Attila, Babits Mihály és Csokonai 
Vitéz Mihály összes műveit tartalmazza. A 
Művészeti lexikon felöleli az építészetet, a 
festészetet és a szobrászatot. A Zenei 
lexikonban 8344 címszó található hypertextes 
keresőrendszerben, életrajzi és zenei fogalmak 
magyarázatával. A Szent Biblia a Károli Gáspár 
féle fordításban ismerteti az Ó- és Új 
Testamentum teljes szövegét. Az Állatok 
birodalma a Föld csodálatos állatvilágával 
ismertet meg.A CD-ROMokból történő 
nyomtatás: fekete-fehér kivitelben 50,- Ft/Adk 
es oldal; színes illusztrációk, grafikák esetében 
150,- Ft/A4-es oldal.
A könyvtár rendelkezik Internet-eléréssel. Az 
Internet előzetes bejelentés alapján, korlátozott 
időben igénybe vehető. így például hétfőn 16- 
18 óra között, kedden és szerdán 8-tól 10 
óráig; a számítógép használat díja: 300,-Ft/30 
perc.

A faluház idén is szervez nyári táborokat a 
vakációzó gyerekeknek. A táborok részvételi

programok és a belépők ára. A táborokba 
június 16-ig (péntek), a faluházban lehet 
jelentkezni. A tábori programokkal kapcsolatos 
szülői értekezletet június 19-én (hétfőn) 18 
órakor kezdődik, a faluházban.
A sporttábor július 26-án kezdődik. A 
résztvevők különböző sportágakba nyernek 
betekintést. így például megismerkednek a 
kézilabda, a foci, a bicikli túrázás, a görkori, a 
kosárlabda rejtelmeivel; lesz sportvetélkedő is. 
Sőt: a sportolók a csillagok között is
kalandoznak! A ráadás: kirándulás Budapestre, 
a Csodák palotájába.
A kézműves tábor két turnusa július 3-án, 
illetve 10-én indul. A választék: papír-
hajtogatás, gyöngyfűzés, agyagozás, batikolás, 
bábkészítés, gipszöntés, szövés és makramé; de 
lesz bicikli túra is, sőt: a táborozok ellátogatnak 
Kecskemétre a Szórakaténusz játékházba.

Angol + számítógép + sport
Az Okturen Bt. angol, számítógépes és sport 
tábort szervez gyerekeknek a faluházban július 
17 - 21. között, naponta 9-től 16 óráig, 
napközi jelleggel. Délelőtt játékos angol és 
számítógépes foglalkozások lesznek, inter
netezési lehetőséggel; délután angol és amerikai 
labdajátékok, strandolás.
A részvételi díj: 6900 Ft/fő/ hét, étkezéssel. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 268-170-es 
vagy a 267-050-es telefonon, Molnár Áronnál, 
vagy személyesen a faluházban. A tábor 
minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.

Vízi túra
Az Okturen Bt. Vízi túrát ajánl fiataloknak és 
felnőtteknek a Kőrösön, július 29 - augusztus
4. között. Érkezés a csongrádi körös-toroki 
napokra! A részvételi díj : 10000 Ft/fő/hét, 
napi kétszeri étkezéssel. Érdeklődni és 
jelentkezni: a 268 -170-es, vagy a 267-050-es 
telefonon, vagy személyesen Molnár Áronnál.

Algyői H írm ondó. A helyi önkorm ányzat lapja.
M egjelenik havonta' egyszer.
Felelős kiadó: dr. Piri József.

Felelős szerkesztő: M olnárné Vida Zsuzsanna.
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakoané Fekele Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Leiéné Gonda Irén.
Levélcím: 6 7 5 0  Algyő, B ányász u. 2 ., Könyvtár.

Készítette: ANOLI 2 0 0 0  Bt. Nyom ás: GOLD PRESS Nyomda 
Készült: 1000 példányban

.ILNU'S


