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Mittenniumi zászló
Ópusztaszeren, a Csongrád megyei közgyűlés 
millenniumi ünnepségén Nemeskilrty István 
kormánybiztostól dr. Piri József polgármester 
vette át a fehér színű, arannyal hímzett 
millenniumi zászlót. A kormány ajándékát az 
augusztus 19-20-i községi ünnepségen 
csodálhatja meg Algyö lakossága.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban rendezett megyei ünnepségen 
megjelent 28 település közül elsőként Algyö pol
gármestere lobogtathatta meg a millenniumi 
zászlót. Az ünnepi rendnek megfelelően a 
zászlóanya, Kovácsné Budai Éva kötött a zászló- 
rúdra egy szalagot, majd az egyházak képviselői 
megszentelték a lobogót. Algyö millenniumi 
zászlaját egy algyői kiskatona, Hődör László 
adta át a kormánybiztosnak, majd vette át 
megőrzésre a polgármestertől. A történteket 
megörökítő oklevelet is megkapta Algyő.
A millenniumi zászlóátadást követő Hun- 
niálison. a népünnepélyen az algyőiek közül is 
sokan, így például a nyugdíjas klub és a 
nőegylet tagjai, a civil szervezetek vezetői, több 
önkormányzati képviselő is részt vett.
A másik millenniumi ajándékot, a megyezászlót 
a Csongrád Megyei Közgyűléstől augusztus 20- 
án. a községi ünnepségen kapja meg Algyő. E 
napon, délután a nőegylet gasztronómiai 
bemutatót tart: a honfoglalás korának ételeit 
kóstolhatják meg az algyőiek.

Lot/asnap
Hetedik alkalommal rendezik meg az algyői 
lovasnapot augusztus 12-én (szombaton), a 
megszokott helyen. Három ugró számban és két 
fogathajtó számban mérik össze tudásukat a 
versenyzők. A tervek szerint lesz fuvaros 
verseny és különböző szórakoztató bemutató. 
Mindenkit szeretettel vár a Gazdakör és a 
szervezet vezetője.

Anna napi búcsú
Július 28. (péntek)
1800: Iijúsági hangverseny és lelki előadás a 
római katolikus templomban.
Július 29. (szombat):
12°°: Az Ősgyeviek Baráti Körének találkozója a 
falu házban;
18°°: Ünnepi hangverseny a római katolikus 
templomban, közreműködnek: Nagy János, D. 
Szécsi Edit.
Július 30. (vasárnap)
1000: Ünnepi szentmise Gyulay Endre püspök 
vezetésével.
1700: Majorette bemutató.
1730: Néptánc gála a faluház szabadtéri
színpadán. Fellépő együttesek: Algyői
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Martonosi 
Hagyományőrző Együttes, Hamernik Együttes 
(Lengyelország), As Salinerias De Lavos 
(Portugália), Hóra Színház táncmüsora.
2000: Anná napi buli a faluház szabadtéri 
színpadán.

Sportnap
Algyőn a faluház a millennium tiszteletére; 
augusztus 19-én (szombaton) 9 órától 
sportnapot rendez a községi sportcentrumban. 
A millenniumi sportnapon a Pusztaszeri 
Tájvédelmi Körzet községeinek férfiakból és 
nőkből álló csapatai kispályás és nagypályás 
fociban, kézilabdában; továbbá az egyének 
strandröplabdában, lábteniszben, erőemelés
ben, súlylökésben és teniszben mérik össze 
erejüket és tudásukat. A csapat sportágakban a 
nevezési díj gárdánként 2000 forint, melyet a 
helyszínen kell kifizetni; egyéni sportágakban 
nevezési díj nincs, a versenyre jelentkezni 
augusztus 10-ig lehet.
A millenniumi sportnapon étkezési lehetőség és 
büfé várja a versenyzőket és a közönséget.

Jl'LIUS



2 Algyői Hírmondó

Műttunk cserepei: a yyet/i kosarasok
Algyö múltjának fölelevenítésével, egykori 
lakóinak megidézé sével ünnepelünk az 
államalapítás ezredik évfordulóján, 2000-ben. 
(Lapunk januári számában a községi kultúra 
száz évét foglaltuk össze, februárban a 
toronyóra állt érdeklődésünk középpontjában, 
márciusban az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc helyi eseményeit leltároztuk, 
áprilisban Algyő alapítására és első lakóira 
emlékeztünk; májusban és júniusban egy igazi 
ösgyevi, dr. Hódy Imre visszaemlékezéseit 
közöltük, illetve júniusban még a tápai és a 
gyevi Leiék kapcsolatáról is szó esett.) Most az 
algyőiek ősi mesterségére, a kosárfonásra 
emlékezünk.
„Amint Tápén a gyékény feldolgozás tudománya, 
Algyőn (régi nevén Gyeő, vagy Győ, innen a 
gyeinek megnevezés) az ártéri füzvessző 
fonásának népi mestersége öröklődött szülőről 
gyermekére.
Az 1970-es években Balogh Józsefet éppen 
vesszőhúzás (valójában a vessző hajának 
lehúzása) közben találtuk. Ez a fontos művelet 
egy ősi szörszámmal történt. Egy deréknyi 
vastagságú akácoszlop felső végébe vert a 
mestör két, egy centiméter vastagságú 
acélrudat. Nem voltak azok hosszabbak 15 
centiméternél. Szorosan egymás mellett 
nyújtóztak felfelé, s arra szolgáltak, hogy az 
erdőből frissen szedett füzvesszőket egyenként 
közéjük szorítva azokról a hajat lehúzzák. 
Ahhoz, hogy a hajazott vesszőszálak megtartsák 
fehérségüket, nem ártott, ha hajazás előtt 
megfőzték.
Hajas vesszőből készültek a kisebb-nagyobb 
istállókosarak, a kocsiderékba való oldalkasok, 
a kisebb-nagyobb garabolyok, a méhkasok, nem 
kevés helyen a kerítése k, sőt, kisebb 
melléképületek sövényfalai, amelyeket kívül- 
belül sárral tapasztottak. Az 1950-es évek 
derekán még nem egy sövényfalú hambárt, 
kukoricagórét, sövénykerítést magam is láttam 
az úgynevezett gyevifőd nevű dűlőben, ott, ahol 
több gyevi jó gazda tanyája szinte tanyasort 
képezett. Emlékszem, egyiknek az udvarán az 
illemhely fala is vesszőfonatos volt, tetőzetét 
nádból készítették.
Ez a vessző felhasználás skála is jól igazolja, 
miért húzódott vissza ősi fészkébe az itteni nép 
az ideiglenes menedékhelyéről, amikor az 1879. 
évi nagy árvíz eltakarodott. Igaz, sokan 
maradtak Sándorfalván, ám azok, és ma élő 
leszármazottaik máig űzik ősi mesterségüket, a 
vesszőfonást.
A nemesített „aranyvessző”, vagy sárgavessző

értő gondoskodást igényelt és igényel ma is. 
Nem egy farkiréti, és az innenső oldalon álló, 
azóta megszűnt tanya udvarában láttam 
sárgavessző ültetvényeket. Ez egyértelműen 
jelezte, hogy az algyői családok nagyobbik fele, 
közöttük a tanyaiak is, háziipari jelleggel 
foglalkoztak vesszőfonással. Valójában uradalmi 
cselédek voltak itt zömmel, tavasztól télelőig 
tartó mezei munkákkal. Ám ha kevés idejük 
volt, de főként télidőn, hozzáláttak a fonáshoz. 
Készítményeiket messze földön ismerték és 
keresték. Vagy maguk, vagy a kosaras kofák 
vitték kocsiderék számra a szegedi vásárokba, 
mások a Mars téri hetipiacra a szerdai és 
szombati napokon. Kosarukat a városiak is 
megvették, hiszen akkoriban a lakásokat 
mindenütt fával és szénnel fűtötték, s ezek 
hordásához erős, hajas vesszőből fonott kosarak 
kellettek. Ugyanők vettek piacozó garabolyokat, 
falra akasztható, virágos oldalú virágkosarakat, 
és szennyes-, illetve vasalásra váró ruháknak 
ovális alakú ruhás kosarakat. Szívesen vették a 
kisebb tojástartó kát és a tüskosarakat, nem egy 
család pedig a lábas, vagy láb nélküli 
kenyérkosarakat, a fehérvesszőből fonott 
utazókoffert, és kertibútort.
A napokban régi pékputtonyok másolására 
kértük Szabó János uramat, aki -  néhány gyevi 
kosárfonóval egyetemben -  a hajdani vesszőfonó 
háziipari munkát immár az iparművészet 
rangjára emelte.”

Ifj. Lele József

Érem a „régi qyetJieknek”
Az Ősgyeviek Baráti Köre a millennium évében, 
a szervezet megalakulásának 15. évfordulójára 
emlékérmet jelentet meg. Az érmet Fritz Mihály 
tervezte, Szabó Géza ötvös mester készítette, 
bronz változatát az ŐBK minden tagja (család) 
ajándékba kapja a július 29-i találkozón. 
Ennek föltétele, hogy az ŐBK-tag megjelenjen az 
ünnepi eseményen, s előtte befizesse a 400 
forint támogatást. A baráti kör azon tagjai, akik 
nem tudnak megjelenni a találkozón, vagy 
megbízottjuk közreműködésével vehetik át az 
érmet, vagy postai küldeményként kérhetik. Az 
ŐBK-tagok az érem ezüst változatát is 
igényelhetik. Az érmekkel kapcsolatos igényeket 
írásban az ÖBK címén (Faluház, 6750 Algyő, 
Búvár u. 5.), illetve telefonon (19 óra után) 
Bakosné Fekete Mária 62/268-412-es 
telefonszámát tárcsázva lehet bejelenteni, az 
érmek árát minden esetben július 15-ig kell 
kifizetni.
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Községi döntésié (tár
Algyö Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
június 23-án dr. Piri József polgármester 
vezetésével ülésezett. A község lakóit érintő 
legfontosabb önkormányzati döntések leltárát 
most Kiss Andrásné jegyző készítette el.
A képviselők tájékozódtak a külterületi lakosság 
életkörülményeiről: elhangzott., hogy 327
..algyői” él a község belterületétől távol.
Az algyői képviselő-testület megvizsgálta a 
szomszédos települések segélyezési gyakorlatát. 
A testület döntött a 2000. vízügyi építési alapból 
megvalósításra javasolt munkákról. A vízellátás 
rendszere üzembiztonságának felülvizsgálata 
indokolt -  a képviselők szerint.
Az Algyői Általános Iskola és az Algyői 
Szivárvány Óvoda elmúlt tanévben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta az 
önkormányzati testület. A képviselő-testület 
megállapította: a két önkormányzati intéz
ményben rendkívül színvonalas oktató-nevelő 
munka folyik, amiért kifejezte köszönetét. (A 
pedagógusnap alkalmából a polgármester, dr. 
Piri József az óvoda és az iskola valamennyi 
dolgozóját köszöntötte, majd pénzjutalmakat 
adott át.)
A testület elfogadta saját, második félévi 
munkatervét, majd a polgármester tájékoz
tatóját. mely a képviselők előző ülése óta történt 
legfontosabb eseményeket vette sorra.
(A jegyzőnő megállapította, hogy a község lakói 
fegyelmezetten vették tudomásul a kötelező 
eboltásra való fölhívást, így aztán a korábbihoz 
képest négyszázzal több kutyát oltattalc be.)
Zárt ajtók mögött -  többek között -  arról 
határozták a képviselők, hogy az iskola vezetői 
állására kiírt pályázat elbírálásának időpontjáig, 
szeptember 30-ig meghosszabbítják az 
intézmény jelenlegi igazgatójának, Iván 
Zsuzsannának megbízatását.
A képviselő-testület július 4-i rendkívüli ülésen 
döntött az egészségház felújítását végző 
kivitelezőről.

Örökség
A millennium évének tiszteletére ötletes, jó 
hangulatú programot szervezett május 13-án a 
nyugdíjas klub. melynek tagjai az idősek 
nevében átadták a stafétabotot a fiataloknak. E 
jelképes őrségváltás szereplői: Török András 
halász -  Fodor Dóra, Tessényi Imréné festő -  
Jani Melinda, Szekeres István citera -  Görög 
Antal, Gágyor Ferencné vers -  Dömösi János, 
Eke József tánc -  Kovács Kitti, Kiss Bence, 
Gondos Gáspámé hímzés -  Varga Henriett.

Algyői Hírmondó

Támogatott difitek
Az algyői önkormányzati képviselő-testület a 
községijén működő civil szervezetek 
támogatásáról döntött legutóbbi ülésén.
A sport alapból kapott anyagi segítséget az 
Algyői Sportbarátok Egyesülete: 475 ezer
forintot, az Algyői Általános Iskola alapítványa: 
400 ezer forintot, a Boldog Gyermekkor 
Alapítvány: 270 ezer forintot, a Zsigmondi 
Vilmos Horgászegyesület: 450 ezer forintot, az 
Algyői Kézilabda Egyesület: 2 millió 500 ezer 
forintot, az Algyői Sportkör: 6 millió forintot. A 
kulturális és oktatási pénzalapból részesült 
támogatásban Laczi Imre díszítő szobrász (400 
ezer forint), az Algyői Általános Iskola 
Alapítványa (250 ezer forint), az Algyői 4H Klub 
(330 ezer forint), az Algyö Fejlődéséért 
Alapítvány (500 ezer forint), a Hagyományőrző 
Egyesület (200 ezer forint), a DINAMIX Ifjúsági 
Kerekasztal (500 ezer forint), a Montessori 
Egyesület Algyői tagozata (200 ezer forint). A 
szociális és egészségügyi alapból a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 70 ezer forintot 
kapott. A társadalmi szervezetek támo
gatására fönntartott pénzalapból az Algyői 
Gazdakör 526 ezer forintot, az Algyői Nöegylet 
700 ezer forintot, az Ösgyeviek Baráti Köre 150 
ezer forintot, az Algyői Nyugdíjas Klub 190 ezer 
forintot, az Algyői Faluvédő Egyesület 700 ezer 
forintot kapott.

Az illegális szemétlerakók elten
Önkormányzatunk a tisztább és egészségesebb 
környezetünk kialakítása érdekében jelentős 
erőfeszítéseket tesz. Ezen törekvéseket a lakos
ság óriási hányada támogatja, néhány ember
társunk azonban nemtörődöm magatartással 
veszi tudomásul.
A hulladékudvar nyitva tartási idejét 
megnöveltük azért, hogy mindenki számára 
megfelelő legyen, hulladékát, elhelyezhesse. Az 
illegális szemétlerakó helyeket használókkal 
szemben erélyesebben fogunk fellépni, 
tettenérés esetén komoly pénzbírság szabható 
ki. A külterületi részeken, néhány esetben 
rábukkantunk elhullott állatok tetemeire, 
melyeket elszállítottunk. Kérünk mindenkit, 
hogy az állati tetemeket a dögkútban 
szíveskedjenek elhelyezni, mely az ebtartó telep 
területe mellett helyezkedik ell 
A lakosság döntő többségének nevében is kérek 
minden eddigi szabályszegőt az előírt rendeletek 
betartására!

Kónya Ferenc
közterület-felügyelő
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Ovis számok
A Szivárvány Óvodában a 2000-2001. nevelési 
évben összesen 191 gyerek (140 korábbi óvodás 
és 51 új kicsi) iratkozott be. (Az újonnan felvett 
gyermekek névsora az óvoda hirdetőtábláján 
olvasható.)

Tanévnyitóra az őriből
Az Algyői Általános Iskola első osztályába 
beíratott gyermekek az iskolai tanévnyitó 
előtt fél órával az óvodában gyülekeznek. 
(Iskolai tanévnyitó: augusztus 25. 17 óra.)

Anyának és apának: értekezlet
Minden, az óvodába beíratott új gyerekek 
édesanyjának és édesapjának augusztus 30-án 
(szerdán) 17 órakor szülői értekezletet tartanak 
az óvodában.
A szülőkkel együtt játék délelőttre várják a 
gyerekeket augusztus 31-én (csütörtökön) és 
szeptember 1-jén (pénteken) 9-12 óra között. 
Az óvónők nyáron előzetes családlátogatáson 
szeretnének megismerkedni a gyermekekkel, 
ezért az óvoda vezetője, Karsai Lászlóné kéri, 
munkatársait fogadják szeretettel!

Étkezési díjfizetés
Az óvodában az étkezési díjat augusztus 31-én 
8-16 óra között fizethetik be a szülők.

Ügyelet az iskolában
Az Algyői Általános Iskolában július 3-án 
(hétfőn), július 19-én (szerdán), augusztus 2- 
án (szerdán) és augusztus 16-án (szerdán) 
tartanak ügyeletet a pedagógusok.
Javítóvizsga: augusztus 22. (kedd) 8°° óra, 
Fehér iskola.
Tanévnyitó ünnepély: augusztus 25. (péntek), 
17"" óra, Fehér iskola.
A 2000/2001. tanév első tanítási napja: 
augusztus 28. (hétfő), 8°° óra.

Vár rád a könyvtári
A régi és a leendő olvasók örömére ezen a 
nyáron a könyvtár folyamatosan nyitva tart a 
megszokott időben, azaz hétfőn, kedden, 
szerdán és pénteken 9 ’°-tól 12°° óráig és 13°°- 
tól 18"" óráig: csütörtökön 13°°-tól 18°° óráig. 
Egy-egy jó könyvvel kellemesebbé lehet tenni a 
pihenést. A könyvtár újdonságaiból egy kis 
ízelítő: Téboly (lélegzetelállító krimi), Elfojtott 
vágyak. A 'kalóz asszonya, Istenek és hősök, 
Méregtelenítő programok, Regina nővér.
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Rendhagyó iskolai találkozó
Ugye sokan nem tudják, hol van Farkirét? 
Farkirét egykor Algyő és Vásárhely között egy 
település volt, ahol 1892-ben az akkori 
vezetéstől néhány tudásra szomjas ember 
kikövetelte, hogy építsenek iskolát. Ezen az 
"isten háta mögötti" településen kinyíltak a 
szívek és pénztárcák, mert senki nem azt nézte, 
mibe kerül, hanem azt, hogy iskola kell a 
gyerekeknek. így aztán, részben közadományból 
megépült az iskola.
Az első tanító Varga János volt, akit Verderics 
(Vedres) Gyula követett, majd 1945-től Takács 
József, végül e rövid sort Gubacsi Béla és 
Gubacsi Béláné zárta. Ők voltak a tanyai iskola 
körül élő emberek lámpásai, akik szívvel és 
szeretettel öntötték a tudást, az emberi 
összetartozás érzését a kezük alatt felnövekvő 
sok száz, napsütötte arcú tanyai kisgyerek 
fejébe.
A farkiréti iskolából indult, egykori kisgyerek, 
Kovács Sándor fejéből kipattant az ötlet: 
rendezzünk találkozót az ország minden részébe 
elkerült farkirétieknek. De az ötlet 
végrehajtásában igen sok segítője akadt. így 
például Kerekesné Kotormán Böbe, Szabó Béla, 
Németh János, D. Nagy Lajos és még sokan 
megkezdték a kutatást, hogy kit és hol 
találhatnak meg, hogy meghívhassák a 
rendezvényre. Nagyon eredményesen dolgoztak, 
mert a 2000. június 3-án megtartott találkozón 
közel száz régi gyerek köszönthette egymást, 
igaz baráti öleléssel; az egykori tanítónőt, 
Gubacsi Bélánét pedig igaz emberi szeretettel, s 
egy gyönyörű virágcsokorral.
A düledező régi iskola mellé 1942-ben új iskola 
épült, melyhez a területet a közelben élő tehetős 
gazda, D. Nagy Lajos adományozta. Ma is 
főhajtás illeti meg emlékét. Ez az iskola még ma 
is áll, de már régen nem tölti be azt a feladatot, 
amiért építették. De az egykori gyerekek, a mai 
felnőttek szeretettel gondolnak arra a helyre, 
ahol először megtanulták leírni, a nevükön 
kívül, a „szeretet” szót.
A közelmúltbeli pedagógusnap is alkalmat ad 
arra, hogy tisztelettel fejet hajtsak, a farkiréti 
iskolások nevében, a már nem élő, régi, kedves 
tanítóink emléke előtt. A találkozón megjelent 
Gubacsi Bélánénak és családjának, a farkiréti 
egykori gyerekeknek jó egészséget, személyes 
örömöt kívánok!
Azt szeretném, hogy az utódok és az utókor 
méltón tekintsen azokra, akik az elmúlt kor 
alapozó munkáját elvégezték!

Frank Béláné Papp Margit 
nyugdíjas
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Összefogás = játszótér
A gyermeknapon kedves ünnepség keretében 
vehették birtokukba az algyői gyerekek a község 
első, fából készült játszóparkját, Örömüket a 
nap izzó melege sem tikkasztotta.
Dr. Piri József polgármester avatóbeszédében 
kiemelte, hogy fontos elvárás a gyerekek 
számának növelése és életminőségének javítása, 
Ilyen színvonalú játszótere az algyői 
gyerekeknek még sohasem volt, hangsúlyozta: 
lényeges, hogy végre egy társadalmi szervezet, 
részben önkormányzati feladatot átvállalva, az 
önkormányzattal együtt végezte a beruházást. 
Az önkormányzat alakíttatta ki a téren a parkot 
és látta el ivóvízzel, egy pályázatnak is 
köszönhetően. A Dinamix I^úsági Kerekasztal a 
Soros Alapítványtól nyert pályázata pedig 
lehetővé tette a fából készült játszószerek 
beszerzését és elhelyezését.
A szalag átvágása után az óvodások 
léggömbgyákorlatának bemutatójával kezdetét 
vette az önfeledt játék és versengés.
Köszönet Algyő Község polgármesterének, 
jegyzőjének, Algyő Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének, a Gyeviép Kht.-nak, 
illetve a Soros Alapítvány támogatását 
megszerző DINAMIX Ifjúsági Kerekasztalnak és 
a szervezet önkéntes munkát végző tagjainak, 
hogy összefogásuk eredményeként megaján
dékozták az algyői gyerekeket ezzel a csodálatos 
játszóparkkal!

Erdei iskota 2000
Idén harmadik alkalommal vettek részt az algyői 
iskola 5. osztályos tanulói az erdei iskola 
programjában, most először a Bakonyban. Ez a 
komplex nevelési, oktatási program lehetőséget 
ad a tanulók sokoldalú nevelésére, képzésére, a 
tehetségek felfedezésére. Ebben a tanévben 
megismerhették a Bakony élővilágát, földrajzi 
adottságait, művészettörténeti és természeti 
értékeit, hagyományait. A környezeti nevelésben 
különös hangsúlyt kapott a természetvédelem, 
ugyanis a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
területén barangolva a gyerekek tapasztalhatták 
ennek fontosságát és lehetőségeit.
Az erdei iskola költségeit -  pályázati 
támogatásnak köszönhetően -  sikerült csökken
teni, így az élményekben gazdag öt nap 
kevesebbe került, mint egy tanulmányi 
kirándulás.
A két osztály étkezéséről, ellátásáról néhány 
szülő segítségével gondoskodtak a szervezők, 
akik köszönik az anyukák és az apukák 
önfeláldozó munkáját!

Algyői Hírmondó

Fiatatok a gyerekekért
Jeles eseménynek lehettek részesei azok, akik 
május 28-án, vasárnap délután kilátogattak a 
Piac térre. A gyermeknap alkalmából ekkor volt a 
Soros Alapítvány támogatásával létesített 
DINAMIX-játszótér ünnepélyes átadása. A 
szikrázó napsütés és a rendkívüli meleg ellenére 
megtelt a léggömbökkel feldíszített tér a zsibongó 
gyermekekkel és az őket kísérő szülőkkel, 
nagyszülőkkel A gyerekek már türelmetlenül 
várták, hogy mikor vehetik birtokukba az új 
játékokat. Náluk csak s DINAMIX tagjai várták 
türelmetlenebbül ezt a pillanatot.
Ezen a napon a DINAMIX tagjai számára talán 
még a Himnusz is másképpen, meghatóbban 
csendült fel. A néhány perc alatt végigpörögtek 
képzeletükben az elmúlt hónapok és hetek 
emlékezetes pillanatai: a Soros-pályázat
megírása, a sok-sok végeláthatatlan telefon- 
beszélgetés és egyeztetés a kivitelezővel, a 
játékelemek összeállításánál nyújtott segítség: 
amint a fiúk lelkesen ástak és talicskáztak, no 
és persze a lá?iyok, amint nem kevésbé lelkesen 
festették a játékszereket, és az utolsó 
gereblyehúzások a megnyitó előtt...
Minden nehézséget feledtet azonban az 
eredmény: az új játszótér, amely az átadása óta 
szinte soha nem áll üresen.
Az alig egy éve alakult, de már eddig is számos 
programot szervező DINAMIX Ifjúsági 
Kerekasztal példaértékű eredményt ért el, 
maradandó alkotásával hozzájárult a település 
fejlesztéséhez és szépítéséhez.
Sokan értetlenkedve nézik e néhány fiatalból 
álló, lelkes kis csapat munkáját, nem értik hogy 
mi a motivációjuk, ha nem kötelezi őket senki a 
feladatra, és még anyagi előnyük se származik 
ebből a munkából
Mások természetesnek veszik, hogy van egy 
olyan szervezet amelyik szórakoztató 
programokat, kulturális esteket, kézműves 
játszóházakat szervez és játszóteret épít.
Vannak azonban olyanok is, akik észreveszik, 
hogy egy-egy rendezvény mögött rengeteg 
szervezés és önkéntes munka áll, és ezt 
elismerik, megköszönik.
A DINAMIX is szeretné megköszönni 
mindszaknak a segítségét, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy e civil szervezet egy éves fennállása 
alatt számos nagy sikerű programot szervezzen, 
illetve az új játszótér telepítésével létrehozhasson 
egy olyan maradandó értéket, amely -  az 
átadáson elhangzott szavakkal élve -  a település 
ékszerdobozának új, csillogó ékköve lehet!

Gubacsi Enikő
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A Tisza és a mi
A németországi Nők Lapja, azaz a hamburgi 
„Bild dér Frau" című újság riportere, Franké 
Ungleube, illetve fotósa, Christian Jargensctn 
március 14-én Algyön járt -  adtuk hírül 
lapunkban. A márciusban született riport -  
Nagyné Szabó Andrea tanárnő fordításában -  
egy részletét alább közöljük.
„A tiszai ciánszennyeződés után a halász 
családok egzisztenciájukért aggódnak 
’A folyóba került méreg tönkretette az 
életünket*
Január 30-án a romániai Baia Maré bányából 
100 ezer m-1 ciánsav érkezett a magyarországi 
folyóba, a Tiszába. A magas koncentrációjú 
méreg 800 tonna halat ölt meg a második 
legnagyobb magyarországi folyóban. A Bild dér 
Frau című folyóirat riporternője, Frauke 
Ungleube a katasztrófa utáni életről, a 
félelmekről beszélgetett. halászokkal,
környezetvédőkkel és gyerekekkel.
Belovai Anna szomorúan szemléli a ház előtt 
függő varsákat. Kétségbeesetten csomózza a 
Dél-Magyarországon, Algyön élő 62 éves halász 
feleség a hálókat. Mintha már holnap 
kimehetne a Tiszára.
- Egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogy 
az egész folyó halott és soha nem mehetek ismét 
halászni -  mondja sírva.
A folyó a Belovai család háza közelében folyik. 
Szúken két hónap telt el azóta, hogy a 
ciánhullám mitegy 40 kilométer hosszúságban 
minden életet kiölt a második legnagyobb 
magyar folyóból.
Elpusztult a folyó, melyből az algyői emberek 
élnek. Anna fiai. Mihály (37) és János (47) a 
hetedik generáció a családban, akik halászattal 
foglalkoznak.
- János 17 éves fia jelentené a 8. generációt, de 
erre már nem is gondolhatunk -  mondja 
keserűen az édesanya. A fiatalabb János 
asztalosnak készül...
Nálunk egy közmondás azt tartja -  mondja 
Belovai Anna -. hogy a Tisza 50 százalékát víz, 
50 százalékát pedig hal alkotja. Most már csak 
víz van. Minden hal elpusztult.
Mihály és János a kollégákkal, például 
Mészáros Balázzsal is mázsaszámra húzta ki a 
zavaros, barna színű folyó haltetemeit.
- A kutyám, Caesar megevett egy csukát és 
azonnal elpusztult -  meséli Balázs.
A méreg koncentrációja Algyönél 2 mg volt 
literenként, annak ellenére, hogy a 
méreghullám már 500 kilométer távolságra volt 
a kiindulási ponttól. Az engedélyezett értékhatár
0.1 mg/liter.

falunk egy németországi magazin,
- A 2 mg már minden élő szervezet számára 
halálos dózist jelent -  mondja Balázs.
Ő is 8. generációs halász, aki mindig büszke 
volt munkájára:
- A világ legszebb foglalkozása -  mondja a 42 
éves Balázs.
A család anyagi biztonsága érdekében autója 
eladására kényszerül.
De nem csak az anyagi károk óriásiak.
- A régió ökológiai kárairól sem szabad 
megfeledkezni, hiszen a ciánhullám vitán újabb 
szennyeződések sodródtak a folyóba: a romániai 
bányák gyűjtömedencéiben újra és újra 
elszakadnak a gátak, a cián, illetve a mérgező 
nehézfémek akadálytalanul a környező folyókba 
kerülnek. Utoljára március közepén, bár akkor 
a koncentráció nagyon magas volt -  mondja dr. 
Ilosvay György (47), a CSEMETE, a regionális 
környezetvédelmi szervezet. képviselője. 
Időzített bombán ülünk és semmit sem 
tehetünk. Magyarország folyói 97 százalékban 
szomszédos országokból érkeztek és a vízzel 
együtt sodródik minden mérgező anyag. Ezért 
dr. Ilosvay György szerint egyetlen lehetséges út. 
létezik: Romániának alá kell írnia az Európai 
Unió környezetvédelmi szerződéseit.
„Kihált a halászsas és a közönséges vidra” 
Ezek a szerződések a Tisza és az emberek sorsát 
illetően már elkéstek.
- A ciánkatasztrófa során több olyan faj pusztult 
el, amelyeket eddig féltve rejtegettünk. Legalább 
680 tonna hal fekszik a folyó mélyén és majd 
csak a melegebb vízzel kerül a felszínre. Még 
nem tudjuk, hogy mely egysejtű élőlények 
tűntek el. A cián megmérgezte a kihalással 
fenyegetett közönséges vidrát, és a halászsast 
is. A ciánsav révén Európában is egyedi, ritka 
állatfajok kerültek veszélybe, amennyiben nem 
haltak ki teljesen -  egészíti ki a képet dr. Ilosvay 
György.
Mikor tér vissza ismét az első élet a Tiszába? 
Ezt a biológus előre nem tudja megjósolni. Ez 
lehet 5, de akár 20 év is.
Az algyői iskola néhány méterre található a 
Tisza parttól. Az első napsugarak néhány 
tanulót kicsalogattak a gyakorló kertbe.
- Szeretnénk, hogy a gyerekek minél előbb 
megismerjék közvetlen környezetüket és szoros 
kapcsolatba kerüljenek a természettel -  mondja 
az iskola biológia szakos igazgatónője, Iván 
Zsuzsanna (33). Ezért a 338 fős általános 
iskolában a tanárok gyakran a szabadban, a 
Tisza-parton tartják óráikat. Előfordul, hogy a 
felújított hajón, amely az iskolai épülettől 
néhány méterre található, folynak a tanórák.
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a „Sild dér Frau" lapjain
- Nagyon nehéz volt elmesélni, hogy a folyó 
halott -  mondja Iván Zsuzsanna.
„Nem bízom többé a felnőttekben”
Tibor (14) gyakran jár nagyapjával halászni.
- Olyan nyugodt volt ott kinn. A nagyapám 
mindenre megtanított, megismertette velem a 
folyót, az állatokat -  mondja szomorúan. 
Iskolatársa, a 14 éves Mariann nagyon 
csalódott.
- Mindig arra neveltek bennünket, hogy példát 
kell vennünk a felnőttekről, bíznunk kell 
bennük. De egy ilyen katasztrófa után 
elveszítettem a bizalmam a felnőttek iránt -  
mondja keserűen.
Bognár Sándornak, a Szegedi Halászszövetség 
vezetőjének teljesen más gondjai vannak. 
Aggódik a munkája miatt.
- Február elejétől nem szabad halat eladnunk, 
még a halastavakból sem. Sokáig ezt nem 
bírjuk. Ha nem történik valami csoda, néhány 
héten belül 18 ember fogja elveszíteni a 
munkáját.
„A férjem feleslegesnek érzi magát”
A kicsit optimistább feleség, Szegvári Katalin 
(32) három gyermek édesanyja, jelenleg egy 
pénzintézetnél takarít, annak érdekében, hogy a 
család számára szükséges pénzt előteremtse. 
Férje, József (37) 15 éven keresztül önálló 
halászként dolgozott.
- Most minden munkát elvállal, de abból nem 
tudunk megélni -  mondja a képzett ápolónő. -  
De még fiatalok vagyunk. A házunk ki van 
fizetve, s nincs adósságunk. Újabb foglalkozást 
fogok keresni. - A bizalma azonban néha 
lelohad. Egy kis szünet után gondterhelten teszi 
hozzá: - Férjem szemében a cián katasztrófával 
egy világ omlott össze. Szerette a munkáját, a 
természetet. Most feleslegesnek érzi magát, mert 
nem tud minket tovább eltartani. Az elmúlt 
hetekben sokat sirt.
Valahogy azonban mégis tovább kell lépni."

Anyatejes Világnap
A szoptatás semmivel sem pótolható kapcsolatot 
alakít ki anya és gyermeke között. Az anyatej a 
legtáplálóbb étel, a legjobb „védőital” a 
csecsemőnek. Idén augusztus 1-jén (kedden) 
14 órától, a faluházban, az anyatejes világnap 
rendezvényén minden érdeklődőt várnak a 
védőnők.

Megújul a ravatalozó
A köztemető ravatalozója fölé magastetö készül. 
A terveket, az ajánlatokat már gyűjti a hivatal.

A német kapcsolat
Bajorországi partner településünk,
Hebertsfelden polgármestere -  együttműkö
désünk ötödik évében -  június 8-ra munka
látogatásra hívta Algyő önkormányzati 
képviselő-testületét.
Az algyői delegáció megérkezése után a két 
község önkormányzati testülete együttes ülést 
tartott, melyen mindkét polgármester értékelte 
az elmúlt időszak eseményeit. Mindkét fél 
hasznosnak ítélte a kapcsolat, fölvételt az 
intézmények és a családok között. Például a két 
iskola együttműködése szinte mindennaposnak 
mondható. Az internethez való csatlakozás 
révén naprakész információk cserélnek gazdát. 
A látogatások és a csereüdülések folytatódnak - 
csoportos és egyéni (családi) meghívás alapján. 
Alfréd Wollinger, Hebertsfelden polgármestere 
kifejezte reményét, hogy kapcsolatunk 
minőségében tovább fejlődik, szélesednek a két 
települést érintő szellemi, kutúrális és 
gazdasági együttműködés lehetőségei. Éppen 
ezért maximális segitőkészségéről biztosította az 
algyői delegáció tagjait. Ennek bizonyságául 
idén szeptemberben a két település közötti 
kapcsolatot nemzetközileg elismert feltételek 
alapján, ünnepélyes keretek között 
dokumentálni kívánják.
A találkozó „nem hivatalos részét” a bajor 
vendégszeretet és szervezőkészség jellemezte. Az 
iskolai és óvodai látogatás után bemutattak a 
helyi vállalkozások közül hármat. Ezek közül az 
egyik, Richard Kim hulladék-feldolgozó üzeme 
nem csupán Algyö, hanem országunk számára 
is példa értékű lehet. Mindannyiunkat 
elgondolkoztatott az ott alkalmazott technológia 
és az alapanyag, a hulladék állapota. A 
hulladék, amit mi egyszerűen csak szemétnek 
mondunk, az ott nem más mint az ipari 
felhasználóktól és a háztartásokban kikerülő 
papír, műanyag és egyéb csomagolóanyag. 
Ezek fajtától, színtől és még ki tudja, milyen 
tulajdonságoktól függően szortírozva vártak 
tisztításra, őrlésre, szeletelésre és csomagolásra, 
így tették a hulladékot újra hasznosíthatóvá. 
Eszembe jutott egy régi közmondás: ha meg 
akarod tudni, hogy egy házban milyen emberek 
laknak, nézd meg az illemhelyet és a 
trágyarakást az udvarban! Ez a megállapítás 
mind a mai napig helytálló.
A bajorországi tapasztalat azt mondatja velem, 
hogy kapcsolatunk ilyen és hasonló találkozási 
pontjai tartalommal tölthetik ki a 
szándéknyilatkozatok utáni időszakot. Tanulni 
sohasem késő!

Bakos József
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A község közbiztonságáért, a „zsaruk" és a civilek öszzefogásátfat
Algyö község 1997-ben történt önállósodása óta 
a község közbiztonságának helyzetéről az 
önkormányzati képviselő-testületnek először
1999. márciusában, illetve 2000 elején számolt 
be a Tarjánvárosi Rendőrőrs parancsnoka.
A legutóbbi, az 1999. március 1-jétől 2000, 
január 31-ig teijedő időszakról szóló rendőrségi 
tájékoztató a körzeti megbízottak helyzetét 
ismertette. Algyön 1994. július 1-jétől 3, a 
Szegedi Rendőrkapitányság kötelékébe tartozó 
körzeti megbízott teljesíthet szolgálatot. A 
körzeti megbízottak a Szegedi Rendőr- 
kapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs
állományába tartoznak.
A Tiszán hosszasan levonuló árhullám nemcsak 
a vízügyi és önkormányzati szakemberek 
kiemelt helytállását igényelte, hanem a gátak és 
védművek folyamatos rendőri biztosítása is 
embert próbáló volt. A Jugoszláviában kialakult 
válsághelyzet pedig a községhez igen közel lévő 
kiemelt objektum, a MÓL Rt. és a hozzá 
kapcsolódó üzemek fokozott rendőri felügyeletét 
igényelte.
A bűnügyi felderítő munkában a község 
területén elkövetett jellemző deliktumok 
nyomozása túlnyomó részt a rendőrőrs bünügyi 
nyomozóinak feladata., de a jogszabály által a 
körzeti megbízottak hatáskörébe utált 
esetekben ők is végeznek önálló nyomozást. Az 
ismertté vált ismeretlen tettes által elkövetett 
bűncselekmény miatt elrendelt nyomozás 
száma: 69. Ebből a körzeti megbízottakra 39 
bünügyet szignált a parancsnok. Ezek közül 10 
ügyet (közel 26 %) eredményesen derítettek föl. 
Ezek közül 8 esetben az őrs nyomozói folytatták 
fiz ügy vizsgálatát. így a község külterületén 
elkövetett állatlopások, a dolog elleni erőszakkal 
elkövetett kettő tanyabetörés, lakókocsiról 
alumínium lemez lefejtés, a Dél-Tisza Menti 
ÁFÉSZ sérelmére sorozatosan elkövetett 
péksütemény lopás elkövetőinek ügye, továbbá 
egy esetben terménylopás miatt indult, 
büntetőeljárás. A gátörházak, valamint az Atkái 
holtág tanyáinak betörőit elfogták. A körzeti 
megbízottak közreműködésével 4 személyt 
vettek őrizetbe, közülük két elkövető előzetes 
letartóztatásba került. A község közbiztonságát 
nem veszélyeztette. de a Nagyfai 
Büntetésvégrehajtó Intézetben is nyomozniuk 
kellett a rendőröknek.
A vagyon elleni bűncselekmények egyharmadát 
a község közigazgatási területén működő MÓL 
Rt. és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
egységekben, valamint a Nagyfai 
Büntetésvégrehajtó Intézetben követték el. A

község belterületén nem változott a
bűncselekmények típusa, ugyanakkor
növekedett a külterületen ismertté vált
deliktumok (különösen a tanya betörések és a 
hiszékeny emberek sérelmére elkövetett 
csalások) száma. Továbbra is elenyésző a 
személy elleni erőszakos bűncselekmény aránya, 
ami eltér a Tarjánvárosi Rendőrőrs illetékességi 
területén, illetve a hasonló nagyságú 
községekben tapasztaltaktól. Ugyanakkor Algyöt 
sem kerüli el az utazó bűnözés. Ebben 
természetesen közrejátszik a község szélén 
elhaladó 47-es számú főközlekedési út, melynek 
kiemelkedő forgalma közbiztonsági szempontból 
igen nehezen ellenőrizhető, szűrhető.
A bűncselekmények okait vizsgálva még mindig 
a nehezedő megélhetés, a munkanélküliség a 
jellemző. De az is, hogy az anyagi javaknak, a 
gépeknek, a kerítésen belül hagyott felszerelési 
tárgyaknak, szerszámoknak, járműveknek 
továbbra sem megfelelő az őrzése, védelme. A 
belterületi betörések, lopások egy része a 
napközben üresen álló lakóépületeket, az éjjel a 
nem őrzött, riasztóval nem fölszerelt gazdasági 
épületeket, üzleteket, azok raktárait célozzák. 
Új bűncselekményi forma a csalás, aminek 
sértettjei a nagyobb anyagi haszon reményében 
„olcsóbb" gázolajat vásárolni szándékozó, nem 
feltétlenül rossz anyagi körülmények között, élő 
vállalkozók. Ugyanebben a bűncselekményi 
kategóriában több helyi magánszemélyt 
károsítottak meg sertés felvásárlás ürügyével.
A községben a közutak állapota megfelelő, az 
előírások szerinti forgalmi jelzőtáblákkal 
vannak ellátva. Algyö közigazgatási területén a 
fenti időszakban összesen 15 közúti 
közlekedési baleset történt, melyből 2 könnyű 
sérüléssel, a többi csak anyagi kárral járt. A 
települést, elkerülő 47-es számú főútvonalon 2 
súlyos személyi sérüléssel járó, 1 halálos 
kimenetelű baleset volt. Ittas jármúvezetés 
vétsége miatt 2 (korábban 12) személlyel 
szemben indult büntető eljárás, szabálysértés 
miatt pedig 25 (korábban 110) főt jelentettek fel 
az intézkedő rendőrök. Bár kedvező a fenti 
adatsor, de a teljes képhez tartozik, hogy 
egyrészt csökkent a közterületen eltöltött 
szolgálati órák száma, másrészt az előző 
időszakhoz képes jelentősen csökkent az ittasan 
vezetők száma. A rendőri ellenőrzés 
időszakában egyéb közlekedési szabálysértést 
76-an (korábban 110) követtek el.
Köztisztasági szabálysértés, botrányos 
részegség, légfegyver tiltott használata és egyéb 
szabálysértés miatt összesen 29 algyőit
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a cél: látni és látszaniezért alakult egy egyesület is
jelentettek föl a rendőrök. A beszámolási 
időszakban 16 (korábban 34) személyt, (elfogató 
parancs miatt 7, tettenérés miatt 8, valamint 1 
személyt a Nagyfai Büntetésvégrehajtó Inté
zetből való fogolyszökést követően, csalás 
bűncselekmény elkövetése közben) fogtak el az 
intézkedő rendőrök. Lakossági bejelentést 3 
(korábban 9) ügyben vizsgáltak, más rendőri 
szerv által küldött megkeresést 2 (korábban 4) 
alkalommal hajtottak végre. A bűnelkövetői kör 
kiszűrése érdekében 467 (korábban 872) 
ellenőrzött személyről igazoltató lapot töltöttek 
ki. melyből a belterületen 103 készült.
Egyszer a bűnügyi nyomozók bevonásával 
közbiztonsági akciót szerveztek Algyőn, 
különös figyelemmel az éjszakai 
szórakozóhelyek és környékük ellenőrzésére 
(Gyevi. Kócsag. Nautilus diszkó, Faház söröző). 
A Tarjánvárosi Rendőrőrs a többi körzeti 
megbízott bevonásával, heti egy-két alkalommal 
4-6 fővel, visszatérő 1-2 órás ellenőrzést tartott 
a község területén. Akcióterv alapján 1 
(korábban 4) esetben a Hunor Vadásztársaság 
területén, kétszer (korábban 3) Algyö és Atka 
sziget térségében a Felszabadulás Vadász- 
társaság vadőreivel orwadász akcióban vettek 
részt a rendőrök.
Az igazgatásrendészeti tevékenység keretében 
Algyő területén jelenleg 11 (korábban 14) 
mellékbüntetéses személyből 4-en (korábban 6) 
ittas járművezetés miatt kaptak büntetést. A 
fegyvertartási engedéllyel rendelkező 26 
(korábban 25) személyt a rendőrök 
rendszeresen ellenőriznek.
A körzeti megbízottak munkafeltételei 
változatlanul jók, a kapott helyiségek 
alkalmasak a rendőri munka elvégzésére. Az 
önkormányzati vezetők kérésére a szabályzat 
által előírt fogadóórák számát kétszeresére 
emelték, de ezeket rendszertelenül tartják. 
Ugyanakkor a megtartott fogadóórákon a 
lakosság továbbra is alig-alig keresi fe l a 
szolgálatos körzeti megbízottat. A rendelkezésre 
álló technikai eszközök fokozatosan 
elhasználódnak.
Algyö község közbiztonságának fenntartása 
továbbra is alapvetően a rendőrség feladata. De 
a mai gazdasági-társadalmi környezetben a 
kedvezőtlen tendenciák megállításához, a 
javuláshoz -  a rendőrség munkájának 
eredményesebbé tételén túl -  továbbra is 
szükség van összefogására is. Indokoltnak 
tartják a mezőőri szolgálat és a körzeti 
megbízotti szolgálat hatékonyabb együtt
működését.

„A bűnelkövetés megelőzéséért, a közrend 
védelméért nekünk, polgároknak is tenni kell. 
Ugyanakkor legalizálni kell azt a társadalmi 
munkát is, amit például a belvíz vagy az árvíz 
támadásakor végeztün” -  vázolta az Algyői 
Faluvédő Egyesület megalakulásának hátterét 
a szervezet elnöke, Tóth Árpád. Az egyesület két 
fő tevékenységi körét jelzi a faluőr csoport, 
melyet Bai István irányít, illetve a speciális 
védelmi szakcsoport, melynek vezetője Bera 
Sándor. Az egyesület immáron közel húsz tagjai 
között nyugalmazott rendőrök, de tűzoltók, 
jogászok, pedagógusok, önkormányzati 
képviselők is hasznos elfoglaltságra lelnek. A 
faluvédőkhöz csatlakozhat minden büntetlen 
előéletű magyar és külföldi állampolgár.
Az Algyői Faluvédő Egyesület önkéntes, nyílt, 
demokratikus, önkormányzati elven alapuló, 
pártsemleges társadalmi szervezet. Nem 
önkéntes rendőrség vagy polgárőrség, mert az 
egyesületi tagok jogai ugyanazok, mint egy 
átlagos állampolgáréi, ugyanakkor a szervezet 
tevékenységével hozzájárulhat a „látni és 
látszani” alapelv érvényesüléséhez. Ez azt 
jelenti, hogy nyitott szemmel járnak a 
községben, járőrözésükkel igyekeznek megelőzni 
a bajt. De vállalják a közrend ellen vétkezőkkel 
kapcsolatos infromációk gyűjtését is. Ezért 
állandóim rendelkezésre áll, folyamatosan 
elérhető lesz az egyesület egy-egy megbízottja: 
az edzőteremnél ezután kialakított irodájukban 
fogadóórát tartanak, de lesz üzenetrögzítős 
telefonjuk is. így a lakossági bejelentésekre vagy 
a faluvédők, vagy az általuk riasztott rendőrök, 
tűzoltók reagálnak. Az egyesület át szeretné 
tömi a közömbösség falát, arra törekszik, hogy a 
szomszédok egymást segítsék. Közreműködik a 
gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
megoldásában, az önvédelmi és a 
vagyonvédelmi módszerek népszerűsítésé oen.
A faluvédő egyesület kiemelten közhasznú 
szervezet, így az intézmények számára is 
segítséget jelent védelmük megszervezésében, a 
riasztórendszer folyamatos ellenőrzésében, egy- 
egy tömegeket vonzó rendezvény biztosításában. 
Egyentrikójukban a legváratlanabb pillanatban 
Algyő utcáin is föl-föltűnnek, ezzel csökkentik a 
bűnalkalmakat.
A bejegyzett egyesületet az önkormányzat 
támogatja. Az Algyői Faluvédő Egyesület 
együttműködik a rendőrökkel, a közterület
felügyelőkkel, a mezőőrökkel, azaz támogatja a 
Az egyesületi munkában viszont a faluvédők 
számítanak a lakosságra. így, együtt érhető el 
az algyőiek biztonságérzetének növekedése.

JÚLIUS
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DR. M O L N Á R  M Á R IA
csecsemő és gyermekszakorvos rendelési ideje

Betegrendelés:
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-'° -  14')0;.
Terhes-tanácsadás:

hétfőn 12-!0 -  14-’°.
Rendel: dr. Kanyó Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 8:!0 -  9:>0 .

+ HÁZIORVOSI RENDELÉS +
A  dr. Totft Náz/orf/űsi 8 t. tá/éfcaztat/a Ö nt: 

DR. T Ó T H  M Á R IA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

2000 július hónapban a következők szerint rendel:

03-07-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét.
10-14-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hét.
17-21-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét.
24-28-ig: 7 - 12-ig (délelőtt) páros hét.

31-én: 12 - 17-ig (délután) páratlan 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: drtothniaV/ niauivncl.ini 

honlap: \v\v\v.szcaklv.míil;iv.lni/drlothinn 
Kérem, a rendelésre a TÁJ számát Igazoló 

okmányát hozza magával!

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOZÓKNAK
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
megköszöni azoknak a személyeknek a 
segítségét, akik adományaikkal támogatták a 
szolgálatot a rászoruló családok nevében. 
Továbbra is várják a lakosság felajánlását 
(ruha, bútor, játék egyéb stb.) használható 
tárgyakból, telefonon: 267-866, illetve az
ingyen hívható zöld számon: 80-820-024.

JÚLIUS

HÁZIORVOSOK
júliusi rendelési ideje 

| Július 3-7.
| 7'M - 1200óra: dr. Kálmán Antónia. 
| 13()0 - 17;m óra: dr. Bálind Sándor
| Július 10-14.

7:10 _ i 2 ,)() óra: dr. Bálind Sándor. 
1 2 :io _ 1700 óra; Kálmán Antónia.
Július 17-21.
7 "’ - 12(,° óra: dr.. Kálmán Antónia 
1300 _ 17.10 óra: dr. Bálind Sándor.

\ Július 24-28.
| 7:!n - 12°" óra: dr. Bálind Sándor. 
| 12,ü- 17(,0óra: dr. Kálmán Antónia.
j Július 31.
| 7:,,) - 12()0 óra: dr.Kálmán Antónia. 
j i 2 :;" - I7 ()0 óra: dr. Bálind Sándor.
j (Július 11-14. között dr. Bálind Sándor 
; szabadságon lesz; helyettesíti: dr. Tóth Mária.)
\ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA mobiltelefon száma: 

06-30-249-57-08.
DR. BÁLIND SÁNDOR új telefonszáma: 

06-30-260-38-99.
L . - - -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- ---------------- ---------------- -

DR. KOVÁCS ÁGNES

fogszakorvos
Rendel:

Hétfő, szerda, péntek: H^-1415 
Kedd, csütörtök: 12""- lHm 

Egészségház 11. 42.Telefon: 267-202

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos

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

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig, 
i Telefon: 06/20/9650-997.
'■ • Fényre kötő fehér tömések.
; • Porcelán pótlások minden fajtája.
■ • Ultrahangos fogkő-eltávolítás.
| MOL-utalványt elfogadok:

KÉZ ÉS LÁBÁPOLÁST, MŰKÖRÖM ÉPÍTÉST
vállalok előzetes megbeszélés alapján.

Telefon: 267-954 
JANI ZOLTÁNNÉ (ZSUZSI) Téglás u. 144.
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KfflMGIlfl
FÖLDMÉRŐ MÉRNÖKI IRODA

Szeged, Attila u. 7. I. 3. 
Tel/fax: 62/317-343

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

Fogadóóra: minden reggel 8-9 óra között.

TUTI-TURI MINI BALA
AKCIÓS ÁRAK!

Újszerű, jó minőségű gyermek és 
felnőtt ruhák vására 

július 12-én (szerdán) a faluházban.
Blúzok 450 Ft-tól.
Nadrágok 500 Ft-tól.
Gyermekruhák 300 Ft-tól.
Női ruhák 800 Ft-tól.
Pólók 400 Ft-tól.

JÖJJÖN EL ÉS OLCSÓN DIVATOS LESZ!

ISKOLASZEREK
Ó R IÁ S I V Á L A S Z T É K B A N ,

FANTASZTIKUSAN OLCSÓ ÁRON!!!

T ós  jAl3 mót'c+bt’ n,

Drálap/  radiV/ színes  c.e.v-i\z.a,

gyurma/ vfe-jx’.stéU/ r a jz la p /  toll/ filcto ll/  

r a g a s z t ó /  v ig n e tta /  to llta rtó /  t ó s  l<a/ 

fü ü e t  é s  k ö n y v c s o m a g o ló ,

NYITVA TARTÁS:
hétfőtől péntekig 8-tól 1630 óráig;
szombaton 8-12 óra között.

Telefon: 62/ 267-428.

EKSZERBOLT
TÖRT ARANY fölvásárlás 1500 Ft/gramm, 
amennyiben a bolt árukészletéből levásárolja.
EGYEDI TERVEZÉSŰ ÉKSZER
készítés hozott aranyból 1500 Ft/gramm áron.
TÖRT ARANY fölvásárlás napi árfolyamon.
MINŐSÉGI ARANYÉKSZEREK.

EZÜST LÁNCOK, gyűrűk, karláncok, 
bokaláncok, függők 400 Ft/grammtól.
ÉKSZERJAVÍTÁS rövid határidővel.
FÜLLYUKASZTÁS.

G Y E U I  Ü Z L E T H Á Z
NYITVA TARTÁS:

hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt 10-13 óra, 
kedden és csütörtökön délután 13-17 óra.

JÖJJÖN HOZZÁNK TENISZEZNI!
2 db rendezett pálya, 
kulturált környezet.

Bármikor szívesen várjuk az algyői 
Sportközpont területén 
(Gyevi Üzletház mögött).

Pálya bérleti díja 350 Ft/óra 
öltöző, tusoló használat ÍOO Ft/fő.

Ú 3  S V O K T O L Á S D  L<S{ \ a T Ő S d a \  

STRANDRÖPLABDA
pályáink várják Önöket.

A pálya bérleti díja 200 Ft/óra, öltöző, 
tusoló használat 100 Ft/fő.

A teniszpályán, illetve a 
strandröplabda pályán rendezett 

csoportmérkőzésekre árengedményt 
adunk.

Jelentkezni a helyszínen, a gondnoknál. 
GYEVIÉP Kht.

Telefon: 267-567

E L A D Ó  60 literes, kitűnő állapotú 
fagyasztó szekrény. 
Érdeklődni: 267-395.

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

NYITVA TARTÁSI IDŐ 

A  N Y Á R I H Ó N A P O K B A N  

2000. március 1 -  szeptember 30. között j 
Hétfőtől szombatig 7°°-től 19°° óráig; 

vasárnap 700-tői l l 00 óráig.
A háztartási szemetet szétválogatva lehet a j  
szeméttelepen elhelyezni: nyitva tartási időben. j  
Föld, törmelék, növényi eredetű hulladék szintén j  
szétválogatva helyezhető el a nyitva tartási időben, j  
kiszállítása pedig csak száraz talaj esetén. j

ÉRDEKLŐDNI:

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

Munkanapokon: 700-től 1500 óráig. !
Telefonj 267-567.__________ j

M U NKALEH ETŐ SÉG ? ALB É R LE TE T?

Kérjük,.azok a vállalkozók és magánszemélyek 
jelentkezzenek, akik munkalehetőséget 
biztosítanának alkalmi jelleggel, 4 vagy 8 órás 
munkaidővel! Aki Algyön albérleti lehetőséget 
tud ajánlani, a címet szíveskedjen leadni az 
irodában!
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálat
Egószsógház u. 42.: Telefonszám: (62) 267-866.

Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.

A DELMAGyARORSZÁG
i.'íinn napilap hivatalos Kindetésfclvevő Helye: 

KKt., T v̂lgycv Kastélyként w. 'ló.
mm'<?.lői*lct3Í l\ó=)s

Kótfo+ől pén tek ig  7-+ŐI i  13 ó rá ig .

Te* le fo n : ‘2Ó7-567.

Szakmunkások, segédmunkások, 
munkanélküliek jelentkezését várjuk.

Érdeklődni a 
GYEVIÉP KHT. telephelyén:

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

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

G Y E V IÉ P  K H T .
Algyő, Kastély kert u. 16. (volt művelődési ház) 
Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 

Telefon: 267-567.

SZÁLLÍTÁS, FUVAROZÁS
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°°-töl 15°° óráig.______

VÁSÁROLNÁNK
> Lánghegesztő aparátot. 

Lapvibrátort.
> Elektromos beton vésőt (pl. k a n g ó ). 
^ Áramfejlesztőt.
^ Hidraulikus csőhajlítót.
'r  Élhajlító gépet (íooo mm - es) 

Érdeklődni:
GYEVIÉP Kht.

Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház)
Munkanapokon: 7-től 15 óráig. 
Tel: 267-567, 20-9134-602.

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

egyéb technológiai berendezések 
helyszíni szervizelése, javítása. 

H IBA BE JELEN T ÉS: Savanya Imre
telefon: 06-30/269-83-85.

Személyesen: minden kedden 17-19 óra között, 
Algyö, Kócsag u. 5.

JÚLIUS
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átvétel a

2000. június 15-től

ÁTVÉTELI ÁRAK:
♦ vashulladék (6 mm falvastagság felett)

6 Ft/kg
♦ lemezhulladék (6 mm falvastagság alatt)

4 Ft/kg
♦ hullámpapír 5 Ft/kg
♦ vegyes papír 3 Ft/kg
♦ fekete-fehér újság 5 Ft/kg
♦ alumínium 125 Ft /kg
♦ sárgaréz 125 Ft/kg
♦ vörösréz 163 Ft/kg

♦  PE fólia 3 Ft/kg
Kéijiik a lakosságot, hogy a rossz 
akkumulátorból ne öntsék ki a savat, ne törjék 
össze, ne szennyezzék a környezetet, ez a 
veszélyes anyag a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

NYITVA TARTÁSI IDŐ:
szeptember 30-ig

hétfőtől-szombatig 7-től 19 óráig, 
vasárnap 7-től 11 óráig.

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

(volt művelődési ház) 
Munkanapokon : 7-től 15 óráig.

Telefon: 267-567.

i Vállaljuk a lakó épületből kijövő és az új 
: szennyvízcsatorna tisztítóaknáját összekötő kifolyó 
: kivitelezési munkáit.
■ Árajánlat kérhető: G Y E V IÉ P  Kht.
i Algyö, Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház) i
• Munkanapokon: 7-től 15 óráig i
: Telefon: 267-567 |

]\Ac\ry-]\Aavíy ÍAzlefkaz Kff. 
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 800-1630 óra,
szombaton 800-1200 óra.

ÜGYVÉDI IRODÁM
tevékenységét megszüntetem 

2000. június 30-tól.
Tisztelettel várom ügyfeleimet a

Szeged, Vár utca 2. szám
alatti irodámban.

Telefon: 429-275, 255-032.
dr. Xervke y\rmamáHa

ügyvéd

Tapasztani való sárgaföld
(kb. 3 m3) ingyen elvihető

Bakos Andrástól, a Kócsag u. 38. 
számú portáról, telefon: 268-896.
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A lgyő, Kastélykert u 49.

A  H Ó D -P A T Y O L A T  Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

májustól felvevő helyet üzemeltet

a Mary-Mary Üzletliázban. 

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

Vállalási idő: 1 hét. 

OLCSÓ  Á R A K !!! 

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8°°-16;'0 óra, 

szombaton 8()<)-12I,() óra .

ÁCS MUNKÁT, KÉPKERETEZEST 
VÁLLALOK.

Díszlécek, szegőlécek árusítása, 
csőállvány bérbeadása.

BAKO S ISTVÁN Algyő, Bíró u. 8/B
Telefon: 268-205, 06-30-223-00-17.

MUNKALEHETOSEG
Kishomokon a homokbányába gépkezelői
végzettséggel rendelkező munkaerőt keresünk! 
Család számára is alkalmas lakást biztosítunk. 
Telefon: 06/62/422-654.

TEM ETŐI TÁJÉKOZTATÓ 
a lejárt sírhelyek megváltásáról
A lejárt sírhelyek újnivállásn. illetve íi sírhelyekről 
lörlcnő lemondó nyilatkozni meglehető a Icnielő 

gondoknál.
Információ kérhető személyesen:

munkanapokon 8-tól 12 óláig a temetőben, 
telefonon: a 06 /20 /32-77-406 számon. 

GYEVIÉP Kht.
Tel: 267-567

TAJEKOZTATAS 
A TEMETŐ ÜJ RENDJÉRŐL
Az algyői köztemető üzemeltetője, a 26/1999. 
(XI.29.)sz. önkormányzati rendelet értelmében
2000. január 1-jétől a GYEVIÉP Kht. tájékoztatja 
Algyő Község lakosságát az alábbiakról:

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

A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés 
történik.
A helyszínen, a REKVIEM Temetkezési
Vállalkozó által bérelt bemutató teremben lehet 
igénybe venni a szolgáltatást.
(Szertartás, halott szállítás, sírásás 
megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek 
megvásárlása, sírhely megváltás, információ.)

Ügyfélfogadás személyesen:
hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig, 

illetve rendkívüli esetben a család 
igénye szerint.

Információ telefonon:
minden nap (szombat, vasárnap is) 
8-tól 18 óráig, 06/20/32-77-406. 

Éjjel-nappal díjmentes halottszállítási 
ügyelet:

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

szolgáltatás: sírgondozás, 
információ telefonon: 267-567.

G Y E V IÉ P  Kht.

A Szent Anna Római Katolikus templom
toronyórájának felújítása és a torony belső 
helyreállításának munkái a végéhez közelednek. 
A restaurálás költségeinek fedezetéhez hozzá
járult az önkormányzat, támogatásra 
számítunk a Millenniumi Emlékbizottságtól a 
Műemlékfelügyelőségtól.
A lakosság és a vállalkozások részéről is 
számítunk felajánlásokra, mind anyagi mind 
munkával történő hozzájárulásra.
Az adományokat a Takarékszövetkezetnél 
vezetett Algyö Egyházközség 56300035- 
15300155 számú számlára lehet befizetni. Az 
óra helyreállítására befizetett pénz 
felhasználása elkülönítve, szigorú ellenőrzés 
mellett történik. Az adományokról az 
egyházközség igazolást ad, melyet az 
adományozó az adóalapjából levonhat.

GEVIÉP Kht.

JÚLIUS
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: június 17-én Kis Attila és 
Horváth Adrienn; június 24-én Piti Ferenc és 
Vigh Edina Elvira.
Meghalt: május 29-én Kaszás Imréné Vér Etel; 
június 11-én Czirok József.

Nyári recept
Csemegéket kínál a nyár! Egy-egy megszokott 
nyersanyagból azonban, egy új recept 
segítségével különleges ételt készíthetünk. 
Molnárné Vida Zsuzsanna az alábbi recepttel 
ajándékozza meg az Algyői Hírmondó olvasóit: 
„Nyári, kedvenc zöldségételeim között az 
elsőszámú: a rántott kellevél. A kelt leveleire 
szedjük, a nagyobb leveleket kettévágjuk és 
forrásban lévő, sós vízben körülbelül öt percig 
főzzük. Utána alaposan lecsöpögtetjük, 
leszárítjuk. A leveleket feltekerjük, majd -  
panírozás után -  megsütjük. Főzelékhez 
feltétként kitűnő.
Másik változata, mikor a töltött csirke 
töltelékéhez hasonló töltelékkel tekerem fel, 
panírozom, majd kisütöm.
Jó étvágyat!”

Kaszálással az allergia ellen)
Hazánkban egészségügyi és gazdasági 
problémát okoz a parlagfű (szerbfü): több mint 2 
millió ember asztmás megbetegedésének 
okozója.
Algyőt járva föltűnik, hogy e növény megjelenik 
ott, ahol elhanyagolják a kaszálást.
Ennek az allergén növénynek az irtására a 
legmegfelelőbb időszak június, mikor a parlagfű 
még nem virágzik, de már jól fölismerhető. De 
júniusban és júliusban is feltétlenül kaszálni, 
géppel vágni, kézzel irtani, vagy vegyszerezni 
kell.
E beavatkozást szeptember végéig, ha 
szükséges, többször is, de legalább még egy 
alkalommal meg kell ismételni. Ezen 
időszakban a parlagon hagyott földeken is ka
szálni kell legalább két alkalommal.
Azon személyek ellen, kiknek tulajdonában 
elhanyagolt, gondozatlan földterület van, a 
jogszabályok adta lehetőségek keretében, 
hatósági eszközökkel is föllépnek.
Kéijúk a lakosság közreműködését az allergiás 
megbetegedésben szenvedő gyermekek, 
felnőttek és a még egészségesek védelmében!

Kónya Ferenc 
közterület-felügyelő

• «

Algyő Község Önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat
6750 Algyő, Egészségház u. 42. 

Telefonszám: (62) 267-866
Örömmel értesíti Algyő község lakosságát, hogy a 
DÉLTÁV jóvoltából ingyenesen hívható (Algyő 
vonzáskörzetében) a zöld számon 8""-16"" óra között; 
16""-18"" óra között minden nap és szombat-vasárnap 
üzenetrögzítő működik a szolgálatnál.

A zöld szám: 06/80/820-024.
Ügyfélfogadás:

hétfőtől csütörtökig 8""-15"" óra között, 
pénteken 8""-10"" óra között.

Ingyenes pszichológiai tanácsadás: 
minden héten szerdán 12""-16"" óra között. 

Ingyenes jogi tanácsadás: 
hétfőn 8 ’"-l l"" óra között, 

csütörtökön 13 ’"-15"" óra között. 
Tisztelettel várják a község lakosságát szolgáltatásaik 
igénybevételére!

Az alapítványé a kábeltévé
Lezárult a tulajdonjogi vita az UNIKOMM 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Lakos András) 
mint felperes és az Algyő Fejlődéséért Ala
pítvány mint alperes között.
A Csongrád Megyei Bíróság június 26-án 
helybenhagyta a Szegedi Városi Bíróság korábbi 
ítéletét. A bíróságok úgy döntöttek, hogy az 
algyői kábeltévés rendszer fejlesztésének első 
ütemét az 1997. március 18-i megállapodás 
lezárta; a második és harmadik ütem nem a 
felperes, hanem az alperes, vagyis az Algyő 
Fejlődéséért Alapítvány tulajdona.
A két fél közötti elszámolási vita végére azonban 
még valószínűleg nem került pont.
Az viszont bizonyos, hogy a szolgáltatás díjának 
beszedésére 2000 júliusától az Algyői Kábeltévé 
Kft. jogosult.
Az algyői kábeltévés rendszer fejlesztésére, azaz 
új házaknak és lakásoknak a rendszerbe 
kapcsolásra adott a lehetőség. Az érdeklődők 
rendelkezésére áll Ballai Ferenc, az Algyői 
Kábeltévé Kft. ügyvezetője a 60/613-236 számú 
telefonon.
Az Algyő Fejlődéséért Alapítvány kura
tóriumának elnöke, Gonda András elmondta: 
keresik annak lehetőségét, hogy az algyői 
kábeltévés rendszer ezentúl minél magasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtson.

JÚLIUS



16 Algyői Hírmondó

Falu napi tettár
Idén, április végén ismét gazdag programot 
kínált a falunapi rendezvény-sorozat.
Ebben az évben is jó hangulatban versenyeztek 
a családok. A családi vetélkedő fő díja egy 
mountain bike kerékpár volt, melyet Ozsváth 
László, a DIASZ Kft. ügyvezetője ajánlott föl. A 
vetélkedő két. ltülöndiját Árnyas Rózsának 
köszönhetjük. A családok között, fej-fej mellett 
haladva, 1-2 pontnyi eltéréssel alakult ki a 
végső sorrend: I. a Szilágyi Perjési család, II. a 
Mihala család, III. a Radics család, IV. a Pálföldi 
család, V. a Kovács család.

X

A vetélkedő kérdéseit a könyvtárosok -  Ménesi 
Lajosné, Jusztika és Kiss Mihályné, Nusika -  
állították össze, a vetélkedőt is könyvtáros, 
Palánkainé, Zsuzsa, a Somogyi könyvtár 
munkatársa vezette. Köszönet munkájukért!
Az erős emberek vetélkedőjének jóval több 
résztvevője és nézője volt, mint eddig bármikor. 
Ebben az évben is a tavalyi győztes, Varga 
János vitte el a kupát. A II. helyezett Laczi 
Zoltán, a III. Gémes Lajos lett. Ifjúsági kate
góriában is külön eredményt hirdettek. 
Köszönet a verseny rendezőinek, Piti Ferencnek, 
Bús Róbertnek és Mráz Norbertnek\

X

Az idei falunapokat meghatározta Heltai Jenő A 
néma levente című darabjának bemutatója. A 
Bács Ferenc által rendezett darab áldozatos 
munkát követelt a társulat tagjaitól, s bizony 
próbára tette a faluház dolgozóinak teherbírását 
is. Azok, akik a bemutató előtti utolsó napok
ban a faluházba látogattak, láthatták, hogy ott 
festették a díszleteket, hegesztették a díszletet 
tartó vázakat, gyertyatartókat. A próbák reg
geltől késő éjszakáig tartottak. Szép napok 
voltak ezek! Én, személy szerint azért aggódtam, 
hogy a bemutató időpontjára olyan fáradtság 
lesz úrrá mindenkin, hogy a premier látja kárát. 
De nem így történt. Gratulálok mindenkinek: 
Bács Ferencnek, Kátó Sándornak, Véha 
Tímeának, Molnár Áronnak, Bacsa Erikának, 
Osztás Anettnak, Kis Róbemek, Mihály 
Helgának, Dudás Katának, Árnyas Rózsának, 
Bakó Ferencnek és Canjavec Tamásnak.

X

A millennium tiszteletére írták ki az országos 
méretű, Kultúrával a nyugat kapujában című 
rendezvény-sorozatot, melynek bemutatóján, a 
falunapon az óvoda, az iskola, a faluház 
szakkörei szerepeltek. A zsűri kategóriánként 
díjazta a produkciókat, melyek majd az őszi, 
Hódmezővásárhelyen rendezett területi elő
döntőn képviselik Algyői.

Molnárné Vida Zsuzsanna

Republic koncert
A faluház szervezésében. 

2000. július 15. (szombat) 2030 órától. 
Algyői sportcentrumban. 

Jegyek: elővételben 800 Ft-ért a Bartók 
Művelődési Központban, az algyői faluházban; 
a helyszínen 900 Ft-ért. 
A koncert után autóbusz járat indul Szegedre.

Street balt
A DINAMIX Iijúsági Kerekasztal szervezet július 
15-én (szombaton) 9 órától Street ball 
bajnokságot rendez a Bartók Béla utcai ABC 
mellett. További információ: a  plakátokon.

Alkotóink
A faluház által meghirdetett művészeti,
irodalmi, kézműves pályázatra beérkezett
művek alkotó között a zsűri a falunapon az 
alábbi díjakat osztotta ki.
A Művészeti pályázaton I. helyezett Süli Zákar 
Zita kisplasztikáival, II. Patakai László 
grafikákkal, III. Csiszer István mini 
akvarelljeivel.
A Kézműves pályázat I. helyezettje Gondos 
Gáspámé (kalocsai hímzések), II. Héjjá
Sándomé (a Piroska és a farkas bábfigurái), III. 
Geráné Kiss Piroska goblenjei.
Az Irodalmi pályázat I, helyezettje Szilágyi 
Perjési Katalin karcolata, II. Bakó Tibor versei, 
III. Gera Imre versei.

Új ügyfélszolgálat
Az Algyői csatornamű Társulat megnyitotta 
ügyfélszolgálati irodáját a polgármesteri hivatal 
földszintjén. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 
14-től 16 óráig. Telefonszám: 267-732.

Hírmondó: szeptemberben
Tudatjuk Kedves Olvasóinkkal, hogy -  a 
hagyományoknak megfelelően -  az Algyői 
Hírmondó augusztusban „szabadságra megy". 
Azaz lapunk következő számát 2000 
szeptember elején adjuk át olvasóinknak.
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