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Kitüntetettjeink
Algyö község napjának ünnepén. idén 
szeptember 30-án. a faluházban adta át dr. Piri 
József azokat a kitüntetéseket, melyekről az 
önkormányzati képviselő-testület döntött.
A testület úgy határozott. 2000. évben nem adja 
ki az Algyö Község díszpolgára című kitüntetést. 
Az Algyö Községért kitüntetést Kouácsné Budai 
Éva óvónőnek, a helyi nöegylet vezetőjének, 
illetve Szekeres Istvánnak. a háziipari 
szövetkezet, majd a MÓL egykori dolgozójának, 
a hagyományőrző együttes citerásának. a sakk 
szakkör vezetőjének ítélte oda az önkormányzati 
képviselő-testület.
Elismerő oklevelét vehette át az utánpótlás 
nevelésben jeleskedő Portörő Lajos. Ajándékot 
kaptak tíz általános iskola azon diákjai, akik 
részt vesznek a nemzeti atlétikai programban, 
így Balogh Ádám, Szabó Eszter, Juhász Péter, 
Szabó Brigitta, Horváth Mátyás, Rácz Balázs, 
Suti Zsolt, Bakai Tünde, Rácz Gábor, Budaházi 
Enikő, Balogh Norbert, Juhász György, Pádár 
Attila, Nagy Adrienn, Kutasi Emese, Rácz Ágnes, 
Zöld Szabolcs, Kutasi Levente, Belovai Dániel, 
Süli Kitti: továbbá a program iskolai
koordinátora és az edzések vezetője: Ficsor 
Barnabás testnevelő tanár. A képviselők 
kifejezték köszönetüket id. Bakos Jánosnak a 
falu szépítéséért nyújtott segítségéért.

m  UTAK
Az Algyői Hírmondó sikeresen szerepelt azon a 
média pályázaton, melyet a Külügyminisztérium 
azért írt ki. hogy ösztönözze a helyi újságokat az 
uniós ismeretek közlésére. A kis lapok kategó
riájában közel 63 pályázó közül a Hírmondó -  a 
Lokalilás Csongrád Megyei Lapok Egyesületével 
együttmüködve. a 11 nyertes egyikeként -  
elkészíti az EU-UTAK című integrációs 
mellékletet, mellyel októbertől kezdve hat 
hónapon át megajándékozzuk olvasóinkat.

Oklevél a testvérkapcsolatról
Oklevél született Hebertsfelden község (Német 
Szövetségi Köztársaság) és Algyö község 
(Magyarország) között az alábbi szöveggel:
„A népek kölcsönös baráti viszonyának és azon 
szándékunknak megfelelően, hogy az emberek 
békéjét és szabadságát biztosítsuk, Algyö 
magyar és a német Hebertsfelden község 
képviselői kinyilvánítják, hogy barátságukat 
hivatalos testvérkapcsolat révén tovább 
erősítik és bővítik. További célkitűzésűnk, hogy 
a két község lakossága és különösen a fiatalság 
az élet minden területén szoros és baráti 
viszonyt alakíthasson ki, amely hozzájárul a 
kölcsönös megértés elmélyüléséhez és a két nép 
életformájának tiszteletben tartásához. 
Hebertsfelden 2000 augusztusi és Algyö 1999. 
év októberi képviselő-testületi döntése szerint a 
szövetséget határozatlan időre kötjük."
Az oldevél Hebertsfeldenben 2000. szeptember
23-án kelt, aláírói: Alfréd Wollinger,
Hebertsfelden község polgármestere és dr. Piri 
József Algyö polgármestere.

Levéltári napok
A Csongrád Megyei Levéltári Napok 
programsorozatának keretében október 12-én 
(csütörtökön) 10 órákor a faluházban 
Helytörténeti matinét rendeznek. Az újra 
önállóvá lett községet dr. Piri József 
polgármester mutatja be. Az algyői oktatásról és 
közművelődésről G. Tóth Ilona fölevéltáros tart 
előadást; az Algyőiek a második világháborúban 
címmel pedig dr. Kanyó Ferenc kandidátus. Dr. 
Farkas Csaba fölevéltáros az ötvenes éveket az 
algyői politikai perek tükrében vizsgálja. Algyö a 
népmesékben címmel Tóth Béla író „mesél” , 
majd Bartuk Ágnes testamentumáról Polner 
Zoltán költő, újságíró beszél. Az ülést vezeti és 
zárszót mond: dr. Berta Tibor levéltárigazgató
helyettes.
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2 Algyői Hírmondó
Millenniumi cserepek: búzacsíra és búzaborona

Algyö múltjának fölelevenitésével, egykori 
lakóinak megidézésével 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 Algyö alapítására és első lakóira 
emlékeztünk; májusban és júniusban egy igazi 
ősgyevi. clr. Hódy Imre visszaemlékezéseit 
közöltük, illetve júniusban még a tápai és a 
gyevi Leiék kapcsolatáról is szó esett; júliusban 
az algyőiek ősi mesterségére, a kosárfonásra 
emlékezünk: szeptemberben a búcsúnk
hagyományát, illetve az egykori algyői levente 
zenekart idézzük meg.
Most a szalmafonás titkait villantjuk föl, a 
búzacsigák, búzaboronák és koszorúk 
szépségére emlékezünk.
A búzacsiga a magyar népművészet egyik 
legszebb remeke. Nem csali aratás idején 
készült. A neki való egészséges búzaszálakat 
alkalmas (hűvös, nem száraz) helyen tartották, 
amihez télen is hozzá tudtak nyúlni. Csak arra 
kellett vigyázni, hogy ne legyen nedves, mert 
akkor dohos, súlyos esetben rothadt lett.
A szálakat viaszéréskor kell leszedni. Lehetőleg 
szálanként vágták és nem kötötték össze, 
ráadásul egymásra három-négy szálnál többet 
nem raktak. Olyan szálakat válogattak, 
amelyeken nagy és egészséges volt a kalász. 
Ugyanis a majdan elkészült búzacsigákon, 
búzaboronákon azok díszekként szolgáltak. Úgy 
is mondák: ..a kalász vót a címöre".
Sok gyakorlás után ..mönt, csavarodott az 
magátúl". És még csak azt se mondhatnánk, 
hogy az ilyen szalmaszál csavargatásához finom 
női kezek felelnének meg. Bár kétségtelen, hogy 
vigyázni kell a csavarintgatásnál. de az erős férfi 
vagy asszonykéz is nekifinomodik a készítésnek. 
A méretet általában a szalmaszál hossza 
határozza meg. És az, hogy milyen alakúra 
szeretnénk készíteni: gömbölycledre, avagy
hosszúkásra. Ez esetekben a tekeretlen egyenes 
részek hosszabbak, vagy rövidebbek lesznek az 
oldalakon. Amíg a kalászos vége lesz az alsó 
része, addig a felső részhez magából való 
akasztó készült.
Egy-egv nagyobb -  ez lehetett akár húsz centi 
hosszú is -  csiga oldalára általában három 
kisebbet akasztottak, ez volt a íiascsiga. 
Ügyesek a fiaknak is fialtat fontak.
Az elkészült csigát semmiféle színezéssel nem 
rontották el. A maga természetességében volt

disze a „nagyházinak, sőt, ahol volt nyitott 
szinalja, ott is nem egy lógott a falon.
Az úgynevezett búzaborona a csigához 
viszonyítva látszólag egyszerűbben készül. Amíg 
a csiga spirális alakú, addig a borona, csali a 
széleken tekert és a közepén, ami nem is 
annyira tekerés, hanem egy-egy dupla hajlítás- 
sor. Újabb különbség a két dísz között, hogy 
míg a csiga tíznél kevesebb, addig a borona 
annál is több szálból készül. Ez utóbbinál a 
kalászok szép sorban helyezkednek el a 
szalmalap alján. Ebben az esetben egy 
búzaborona hossza lehet huszonöt centiméter 
hosszúságú, a magassága is közel annyi. A kész 
boronára, annak felső két sarkára csavart 
szalmaakasztót erősítenek, s azon függ. 
Ennek/ezeknek a helye is régen a szobában 
(régiesen nagyházban) volt.
A legtöbb családban a sublót fölötti tükrös két 
oldalánál, a falon tartották, de láttam, ahol az 
utcára néző ablakok belső oldalán egy-egy 
kisgerendán lógtak. Ugyanazon szobában az 
oldalsó ablak melletti falon sorakoztak a 
búzaboronák: alul nagyobbak, fölfelé haladva 
pedig kisebbek. Csigákat, boronákat régen 
Algyön is sokat láttam.
Mivel a szentképezés inkább a katolikusoknál 
vont szokásban, a református családokban igen 
gyakoriak.voltak a falakat díszítő
szalmafonatok. Nem egy helyen láttam, hogy a 
Kossuth képet, másutt a tizenhárom aradi 
vértanú képét ölelték búzacsigák, búzaboronák 
és kis kerek búzakoszorúk. Egy-egy faluban 
többen is szalmáztak. Aki nem értette mű
velését, annak az ügyesebbek adtak egyet-egyet. 
„Nálunk is vótak ilyen búzacsigák, 
búzaboronák. Azért, hogy a moly ne essön bele, 
az én anyám nagyon halványan mögfüstölte." 
Napjainkban már sok minden készül szalmából, 
mely alkotó kedv immáron új virágkorát éli. a 
népi iparművészet rangjára emelkedett.

ifj. Lele József

Bérletárusítás
A helyi és helyközi dolgozó és nyugdíjas 
autóbusz bérlet Szegeden a Víztorony téren lévő 
buszállomás pénztárában beszerezhető. Diák 
bérletet azonban októberben csak 2-5. között, 
illetve szerdánként 9-17 óra között, az algyői 
polgármesteri hivatalban lehet megvásárolni.

Hévízen 3 fő részére luxus apartman a 45. hétre
7 éjszakára kiadó. 6.000 Ft/éj szaka 
Érdeklődni: telefonon, a 267-356 számon.
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Algyői Hírmondó ■
A község napja: a „ füqqe ttenség"  ünnepe

Algv’ön már harmadszorra rendeztük meg a 
község napjának ünnepét. Az Algyö 
visszaszerzett önállóságáról szóló dokumentum 
keltezése: október 1. Idén szeptember 30-án 
emlékeztünk arra. hogy népszavazással 
döntöttünk a Szegedtől való leválás mellett.
Idén is Algyö első díszpolgára, Süli András 
(1896-1969) naiv festő emléktáblájának 
megkoszorúzásával kezdődött a község napján 
az ünnepségsorozat. Az elismerést posztumusz 
elnyerő művész iránti tiszteletét azzal is kifejezte 
a szülőfalu. hogy Süli András földi 
maradványait végső nyughelyére, az algyői 
köztemetőbe hazahozatta. Az exhumáláshoz 
temettetöje. Czakó Istvánné Bognár Gyöngyi 
hozzájárult. Algyő község díszsírhelyet állíttatott 
szülöttének. Süli Andrásnak, áld 1933-38 
között festette azokat a képeit, melyek alapján a 
magyar naiv festészet mesterének tekintik. 
Avató beszédet dr. Piri József polgármester 
mondott. A köztemetőben a Hősök 
emlékművénél koszorút helyezett el Algyő 
Község Önkormányzata. A megemlékezés 
emelkedettségéhez hozzájárult Kátó Sándor 
színművész szavalata.
Az Algyö napi rendezvény-sorozaton a 
sportbarátok az I. Algyői Terepduatlon 
versenyen mérték össze tudásukat, az iskolások 
pedig különböző millenniumi programokkal 
országunk múltjának jeles eseményeit idézték 
föl.
Az idei Algyö napi rendezvényt az is 
emlékezetessé tette, hogy a faluházban, 
bensőséges ünnepség keretében, a község első 
ólomüveg ablakát, Véha Tímea népművelő 
Művészetek című alkotását Kovács Keve 
iparművész ajánlotta az algyőiek figyelmébe.
Az önkormányzati képviselő-testület rendkívüli 
és ünnepi ülést tartott a faluházban. Az 
ünnepély kereteként a Lassus kórus énekelte el 
a Himnuszt, illetve a Szózatot. Az algyői diákok 
ünnepi műsora, a minap újjáalakult iskolai 
kórus bemutatkozása után dr. Piri József 
polgármester értékelte az elmúlt esztendő 
történéseit.
Az idei mérleg elkészítésekor az egyik 
legfaj súlyosabb történésnek az Algyö 
németországi (bajorországi) tesvér-településével, 
Hebertsfeldennel kötött együttműködési 
szerződés bizonyult. A jelentős fordulat jeleként 
Algyö ünnepén a Magyar Köztársaság, Algyő 
Község. Csongrád megye lobogója, illetve a 
millenniumi zászló mellett a bajor tartomány és 
Hebertsfelden jelképei is díszítették a faluház 
nagytermét. Szeptember népes algyői küldöttség

járt a bajor testvéreknél, s mutatta be a dél
alföldi települést és a régiót, majd a két község 
polgármestere aláírta a határozatlan időre szóló, 
hivatalos testvérkapcsolatot, szövetséget 
kimondó oklevelet. A négy napos látogatás egyik 
programjaként az algyőiek is részt vettek a 
hebertsfeldeni felújított kolostor és a templom 
körüli főtér fölavatásán; illetve Magyaror
szágnak az Európai Unióhoz való csatlakozása, 
továbbá a Tisza ciánszennyezése ürügyén 
szervezett előadásokon. A látogatás alkalmat 
adott arra is, hogy a két település civil 
szervezetei, a sportolók, az iskola és az óvoda 
között létrejöjjön a kapcsolat. A delegáció 
küldetésének teljesítéséről az algyői 
polgármester anekdotákkal tűzdelt, színes 
beszámolót adott, majd fölolvasta az 
együttműködést leíró oklevelet. (E dokumentum 
teljes szövegét ismertetjük lapunkban.)
Az előző Algyö napi ünnepségtől eltelt időszak 
mérlegét elkészítve, az eredmények között 
elsőként az energiatakarékos közvilágítás
elkészítését említette a polgármester. Ennek 
köszönhetően a korábbihoz képest 50-60%-kal 
kisebb lesz az áramszámla. Rendkívülinek 
számít, hogy az önkormányzati és lakossági 
erőfeszítésnek köszönhetően, sajnos az állami 
támogatást nélkülözve, idén a szennyvíz- 
csatoma-hálózat 80 százalékát sikerült Algyőn 
megépíteni. Az építési telkek kialakítása, a főtér 
közművesítése, az egészségház bővítése és 
fölújítása, a templom toronyórájának re
konstrukciója, a köztemető üzemeltetésének 
átvétele -  mind olyan változás, ami minden 
algyői életét érinti. A nehézségek között
említette a polgármester, hogy bár Algyö 
részben a környezetet terhelő beruházásoknak 
köszönheti jelentős helyi iparűzési 
adóbevételeit, az állam mégis megvonja az 
intézmények működtetésére fordítandó 
normatív támogatás egész összegét. Azt is 
fájlalta, hogy Algyö céltámogatásra benyújtott 
érvényes pályázatai nem kaptak központi 
támogatást. Végül statisztikai adatok alapján 
adta az algyői mindennapok keresztmetszetét.
Az önkormányzati képviselő-testület döntése 
alapján a polgármester nyújtotta át az algyői 
kitüntetéseket az arra érdemesnek talált 
személyeknek. (A kitüntetettek névsorát külön 
közöljük.)
Algyö község ünnepe Kothencz Tibor 
kiállításának megnyitóval folytatódott, majd 
színházi előadással zárult: az Algyői Móra
Ferenc Népszínház bemutatta Ratkó József 
Segítsd a királyt! című darabját.
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4 Algyői Hírmondó
Szeptemberi naptó

Az Algyői Általános Iskola atlétika csapata 
szeptember 26-án részt vett a Szeged és Szeged 
környéki iskolák között zajló atlétikai 
versenyen, ahol a mi diákjaink összesítésben az
I. helyen végeztek.
Környezeti nevelési mintaiskola címmel a 
megyei Pedagógiai Intézet rendezett országos 
konferenciát Miskolctapolcán szeptember 25- 
26-án. A tanácskozáson Szebeni Lászlóné és 
Almásiné Császár Piroska is részt vett.

Október az iskolában
Október 5.: Ünnepség az Idősek Világnapja 
alkalmából a faluházban.
Október 9-13.: Az 1-4. és a 6. osztály zoo- 
pedagógiai foglalkozáson vesz részt a 
Vadasparkban.
Október 20.: Matematika verseny a felsős 
tanulóknak Hódmezővásárhelyen; ekkor lesz az 
1956. október 23-ra emlékező ünnepség; az 
óvónőket meghívják az 1. osztályokba.
Október 23.: Tanítási szünet.
Október 26.: Az Algyői Általános Iskola
konferenciát szervez A gazdasági, vállalkozási 
ismeretek oktatásának lehetőségei az általános 
és a középiskolában címmel.

Köszönet a bemutatóért
Az Algyői Nöegylet köszönetét mond 
mindenkinek, aki közreműködött közvetlen és 
közvetetten augusztus 20-án az algyői faluház 
előtt megtartott gasztronómiai bemutatón. 
Munkájával, ötleteivel hozzájárult és segített a 
honfoglalás kori ételek elkészítéséhez és a 
korhű környezet megteremtéséhez.
E névsor hosszú: Bajusz János, Bakos András 
képviselő. Bakos Beáta, Bakos József képviselő, 
Budai Balázsné, Dénes István, dr. Piri József 
polgármester, a faluház dolgozói, Gogh István, 
Gogh Magdolna, Gogh Nóra, Gubacsi Szilárd, 
Herczeg József gazdálkodó, Herczeg József 
képviselő, Herczegné Dudás Márta, Horváth 
Nándor, Horváth Norbert, Juhász Attila, Juhász 
Lóránt, Juhász Sándor képviselő, Karsai László, 
a KHT dolgozói, Kiss Mihályné, Kovács Andor, 
Kövér Imre, Lambrís Kft., Lele Béla, Makán 
Erzsébet, Molnár Tamás, Molnár Tibor, Málnámé 
Süli Zakctr Zita, Polip Kft., Süli Zakcir Róbert, 
Temkó Peti, Tóth Anikó, Tóth János, Tóth 
Kálmán, Vidács János. Köszönjük az ősi 
mesterségek bemutatását Bakos Beátának 
(fazekasság). Gálné Nagy Ildikónak (szövés). 
Török Andrásnak (halászat). Véha Tímeának 
(nemezelés. fazekasság).

Családi és gyermekjóléti hírcsokor
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálata továbbra is várja azok 
jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a 
Főnix Újrakezdő Nők Egyesületéhez. 
Alapelvünk: „Jó akarattal kevesen is sokak 
hasznára válnak.” Jelentkezés és bővebb 
információ a szolgálatnál, Juhász Mihályné 
családgondozónál.
Az Iskolakezdés nehézségei címmel, a tanulási 
részképességek problémáiról tart előadást az 
Algyői Általános Iskola 1-2. osztályaiban tartott 
szülői értekezletein Scherer Julianna 
pszichológus.
A pszichológiai tanácsadás ügyfélfogadási ideje 
megváltozott, bővült: október 1-jétől
hétfőnként 12-16 óra között, csütörtökönként 
pedig 8-12 óra között találkozhatnak a 
pszichológussal.
A szolgálat megköszöni azok segítségét, akik 
adományaikkal támogatták az arra rászoruló 
családokat. Az akció folyamatos: a szolgálat 
munkatársai az Edzőteremnél szerdánként 13- 
15 óra, péntekenként pedig 9-11 óra között 
állnak az igénylők rendelkezésére. Az 
adományokat a családgondozókkal való 
megbeszélést követően vehetik át az arra 
rászorulók. Továbbra is várják az algyőiek 
fölajánlásait: innen ruha, bútor, asztal, szék, 
játék, keverőtárcsás mosógép, edény, kályha és 
minden használható tárgy jó  helyre kerül. Az 
adományozók telefonon is jelentkezhetnek a 
62/267-866, vagy az ingyenesen hívható 06-80- 
820-024-es „zöld számon” .
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat várja azoknak a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a jelentkezését, akik 
munkalehetőséget biztosítanának alkalmi 
jelleggel, illetve 4 vagy 8 órás munkaidővel! 
Kérik, hogy azok is jelentkezzenek, akik 
albérleti lehetőséget tudnak fölajánlani. 
Együttműködésüket, segítő szándékukat 
köszöni az intézményvezető:

Ráczné Olasz Edit

Az anyatej Világnapján
Az anyatej világnapja alkalmából Algyőn az 
anyukáknak csecsemőik szoptatására ösztönző 
rendezvényt tartottak. A védőnők köszönik a 
megjelenést, mindazoknak az anyukáknak, akik 
részt vettek rendezvényen! Köszönik dr. Piri 
József polgármester támogatását, hálásak 
Molnáráé Vida Zsuzsannának, a faluház 
vezetőjének, hogy hangulatos környezetben 
fogadhatták a rendezvény iránt érdeklődőket!
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Algyői Hírmondó 

fÉMÉTŐI TÁJÉKOTTATÍÖ
a lejárt sírhelyek megváltásáról
A lejárt sírhelyek újravállása. illetve a sírhelyekről 

lörlcnö lemondó nvilalko/.al meglehető a lemelő 
gondoknál.

Információ kérhető személyesen: 
munkanapokon 8-tól 12 óráig a temetőben, 

telefonon: a 06 /20 /32-77-406 számon. 
GYEV1ÉP Klit. T e l: 267-567

DELMAGYARORSZAGA

továbbá a SZU Pl K I NI Ó, a K I R  I VÁR OS, 
illetve a S Z IK I*  BAZÁR 

(terjes/les: Rös/kc határállomás). 
a R O M Á N  BAZÁR

(lerjcs/lcs: Nagylak halárállomás)

L'íim'í Lij.’oU l\ivat<alos l\i»\.rlctésfelvcvő helye: 

í V i . / < r F > Kl\t., .A lgyő, Kastélyként u. 'ló.

( v o l t  n u ' í v c l ő i l c a i  K ó r ) ,

h é t f ő tő l  pón+c’k ig  7 - tő l  i D ó r á i g . 
T c 'L 'fon :  12Ó7-13Ó7.

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

GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastély kert u. 16. (voli művelődési ház) 

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 

Telefon: 267-567.

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)
Algyö, Kastély kert u. 16. Telefon: 267-567. 

Munkanapokon: 700-töl 1500 óráig.

átvétel a

(volt kuktor)
2000. június 15-töl

ÁTVÉTELI ÁRAK:
vashulladék (6 mm falvastagság felett)

6 Ft/kg
lemezhulladék (6 mm falvastagság alatt)

4 Ft/kg
hullámpapír 
vegyes papír 
fekete-fehér újság 
alumínium 
sárgaréz 
vörösréz
PE fólia (fólia, házi fólia)

5 Ft/kg 
3 Ft/kg 
5 Ft/kg 

125 Ft/kg 
125 Ft/kg 
163 Ft/kg 

3 Ft/kg
Kéijük 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.

j Vállaljuk a lakó épületből kijövő és az új
■ szennyvízcsatorna tisztítóaknáját összekötő kifolyó 
: kivitelezési munkáit.
■

: Árajánlat kérhető: GYEVIÉP Kht.
| Algyö, Kastélykert u. 16. (volt művelődési ház) 
j Munkanapokon: 7-től 15 óráig
j Telefon: 267-567
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Ü á L L A L J Ü k i  !
! Telekhatáron belüli :

| S Z E N N Y V Í Z C S A T O R N A  j
i hálózat kiépítését.  j

6

j Algyő, Téglás u. 123.
• Telefon: 268-738,268-901,06-20-362-20-28. j

| ÁCS MUNKÁT ^ÉpkER EfÉZÉSf 
VÁLLALOK.

Díszlécek, szegölécek árusítása, 
csöállvány bérbeadása.

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

| Ö R Ö K Z Ö L D E K ,  T U 3 Á K

i 4 - 0 % - o s  a k c i ó j a  5 Ö V £ / S ] y A ) £ K ;

I b l lk s ü u s o k ,  fl'í^-fövistdk, fák /  CSeü^jtá-k

I B l - A V Ó K .

i S z e 0 e d ,  K ö r f ö l f é s  u . 3^>/

: fe  le jö n :  4 - 8 3 - 8 2 3 .

TELEVÍZIÓ JAVÍTÁST
a helyszínen vállalok.

Hétvégén is!
Telefon: 472-006, 06/20-94-64-324

Dávidházi Sándor
Baktó, Tölgyfa u. 24.

FELHÍVÁS
Értesítjük Algyő lakosságát, hogy a helyi 
postán lakáskassza szerződést, valamint 
Generali-Providencia biztosításokat lehet 
kötni. Várjuk kedves ügyfeleinket!

Két szobás panellakás hosszabb távra kiadó. 
Érdeklődni: este a 267-359 telefonszámon.

Algyői Hfrmomió 

S ÍR K E R T E K , Ü B N A T Á R O L Ó K

megrendelhetők többfajta színben, 
műkőből, márványból, gránitból 

2001-re az idei áron.

Vállalunk:
♦ sírfelújítást, sírkiemelést,
♦ sírtisztítást, betűvésést.

Érdeklődni:
a temető melletti sírkő-műkő telephelyen 

vagy a virágüzletben.
Telefon: 

napközben: 06- 20-323-0118, 
este: 62/ 419-775.

HALOTTAK NAPJÁRA
VÁLLAL:

Koszorú, sírcsokor, sírpárna, virágtál 
Készítését.

MEGRENDELHETŐ: turner Krizantém.

KAPHATÓ A Z  ÜZLETBEN: toboz, szalma, 
mohaKoszorú; szalm a és szárazvirág díszeK; 

é lő  és selyem virág, virágföld, tápoldat, 
árvácsKa, csom ós virág.

N\!1TVA TARTÁS:
hétfőtől péntekig 7-től 16 óráig, 

szom baton, vasárnap 7-től 1 1 óráig.

Telefon: 06-20-323-01 18, este: 62-419-775.

Várom kedves vásárlóimat a temető 
m elletti virágüzletben!

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
Felhívom Algyő lakosságát, főleg a 
fiatalokat, hogy minél többen vegyenek 
részt október 9-én 9-14 óra között a 
faluházban a véradáson!

Bakosné Fekete Mária  
véradó szervező
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Rajz és irodalmi pályázat
A millenniumi rendezvények keretében a Kész- 
Tetö Ifjúsági Egyesület és az algyői könyvtár 
pályázatot hirdet gyerekeknek „Csodaszarvas” 
címmel, három kategóriában.
A nagycsoportos óvodások és alsó 
tagozatosok Móra Ferenc: Rege a
csodaszarvasról című írásához készíthetnek 
illusztrációt A3-as méretben, bármilyen 
rajzolási, festési technikával. (A mesét lapunk 
szeptemberi számának 6. oldalán közöltük.)
A 4-5. osztályosok három fordulóból álló 
feladatlapot oldhatnak meg. A feladatokat az 
Algyői Hírmondóban teszik közzé, de a 
könyvárban is megtalálhatóak lesznek.
A 6-7-8. osztályosok pályázata „Régen volt, 
hogy is volt?" címet viseli. A feldolgozandó 
témák: elfelejtett mesterségek felkutatása,
felidézése, beszélgetések olyan emberekkel, akik 
ismerik, ismerték ezeket; régi mesterszerszámok 
felkutatása, bemutatása, kiállítás rendelkezésre 
bocsátása: még élő emberektől régi szokások, 
játékok, játékkészitési technikák, mesék, imák, 
népdalok összegyűjtése.
Mindhárom pályázatot a könyvtárban kell 
leadni, legkésőbb 2000. november 15-ig. A
nyertesek (pályázati témánként 5-5 fő) értékes 
könyvjutalomban részesülnek, a legjobb 
pályamunkákat kiállítják. Minden pályázó részt 
vehet az ünnepélyes eredményhirdetésen és 
kiállításon, melyet december 1-jén tartanak a 
faluházban.

A II. forduló feladatai
Az irodalmi pályázatot figyelő gyerekek az I. 
fordulóban megismerhették, hogy a 
csodaszarvas hova vezette Hunort és Magort. A
II. forduló feladatait megoldva a versenyzők a 
hunok életútját követhetik nyomon, de ehhez el 
kell olvasni az Isten kardja, illetve A hadak 
útján című mondát.
A II. forduló feladatai: 1. Amikor Szittyaország 
mái- kicsinek bizonyult, Hunor é$ Magor 
(Magyar) népének, új hazát kellett keresni. írd 
le néhány mondatban, hogy merre indultak! 2. 
Hogy hívták Bendegúz és Attila fiait? 3. Milyen 
monda fűződik isten kardjához? 4. Hogyan 
döntötték el. hogy kié legyen Isten kardja? 5. 
Hogyan nevezték Attilát? 6. Hogyan halt meg, és 
hogyan temették el Attilát? 7. Mit nevezünk 
Hadak útjának, és milyen legenda fűződik 
hozzá? 8. Allcossd meg a csodaszarvast vagy 
Attila kardját! Bármilyen technikát 
alkalmazhatsz (rajz, makett, hímzés, faragás, 
agyag, gyöngy: sőt: vers, mese is).

Algyői Hírmondó

Alakul a meseszinpad
Gyermek meseszínpad alakul a könyvtárban. 
Olyan 10-11 éves fiúk és lányok jelentkezését 
várják, akik tehetséget éreznek magukban és 
szívesen szerepelnének a falu lakossága előtt is.

Újjászületik az olvasókör)
Az algyői könyvtár története az 1892-es olvasó- 
és népkörhöz nyúlik vissza. E művelődési 
közösségek már akkoriban is az együttlétet, a 
közös beszélgetést, tanulást és szórakozást 
szolgálták. Mai, rohanó világunkban ilyen 
együttlétre és hasznos időtöltésre még inkább 
szükségünk van.
Ezért úgy gondolták a könyvtárosok, hogy ismét 
beindítják az Algyői Olvasókört.
Várják azok jelentkezését, akik havonta egy 
alkalommal, a könyvtárban szívesen beszél
getnének könyvekről, írókról, irodalomról, 
olvasmány- és filmélményeikről! Várják az 
érdeklődőket, az algyőiek véleményét, ötleteit!

Könyvtárunk, a sikeres pályázó
A „közművelődési érdekeltségnövelő” elnevezésű 
pályázaton 400 ezer forintot nyert az Algyői 
Faluház és Könyvtár. Ebből az összegből az 
intézmény számítógépet, szoftvereket és 
kiállítási paravánokat vásárol.
A Soros Alapítvány könyvtár-támogatási 
pályázata révén 300 ezer forintot költhet el az 
algyői intézmény, melynek vezetői úgy 
határoztak, hogy e pénzbeli segítség révén a 
község lakói számára itt is hozzáférhetővé teszik 
az Internetet (a számítógépes világhálót), 
továbbá CD-ROMokat és a vállalkozásokat 
segítő kézikönyveket vásárolnak.

„Cím” az olvasóknak
Algyőiek, figyelem! Nevezzenek be a „Millen
niumi Év Olvasója” és az „Olvasó család” cím
elnyeréséért!
A „Millenniumi Év Olvasója” cím elnyeréséért 
nem kell mást tenniük, mint beiratkozni a 
könyvtárba (a beiratkozás ingyenes! ), és 2001. 
szeptember 15-ig minél gyakrabban, minél 
több könyvet kikölcsönözni. Az elolvasott 
könyvekről rövid, legfeljebb 1 oldalas ajánlást 
kell készíteni.
Az „Olvasó család” pályázatnál a család minden 
tagjának be kell iratkoznia, és minden ötödik 
könyvről kell ajánlást vagy rajzot készítenie. 
Mindkét cím elnyerése 5000-5000 forintos 
könyvutalvánnyal és emléklappal jár, melyet 
Algyő napján nyújtanak át a

Könyvtárosok
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októberi ren delési ideje  
Október 2-6.
7 " - 12()() óra: dr. Bálind Sándor. 
1 2  !" _ íjnn Qra; ^ r# Kálmán Antónia.
Október 9-13.
7 !() - 12',() óra: dr. Kálmán Antónia 
1300 . i j ;w óra: ^ r> Bálind Sándor.
Október 16-20.
7  ,0 _ i2 nn óra: dr. Bálind Sándor.
121(1 - 17°° óra: dr. Kálmán Antónia
Október 24-27.
7:i" - 12()° óra: dr. Kálmán Antónia. 
Október 30-31.

, .V ) 17°° óra: dr. Kálmán Antónia
('2000. október 24-től november 3-ig dr. Bálind 
Sándor szabadságon van, betegeit dr. Kálmán 
Antónia háziorvos látja el.)

DR. KÁLMÁN ANTÓNIA mobiltelefon száma: 
06-30-249-57-08.

DR. BÁLIND SÁNDOR új telefonszáma: 
06-30-260-38-99.

DR. KOVÁCS ÁGNES
K M

RENDEL: 
Hétfő, szerda: 

Kedd, csütörtök:

138 -14
1200- 1800,

Péntek: 1230-1600 óra.

MÓL utalványt elfogadunk.
Egészségház u. 42., Telefon: 267-202.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos

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

kedden és csütörtökön 16-tól 18 óráig.
Telefon: 06/20/9650-997.

• Fényre kötő fehér tömések.
• Porcelán pótlások minden fajtája. 

Ultrahangos fogkő-eltávolítás.
MOL-utalványt elfogadok.___________

Algyői Hírmondó 

DR. MOLNÁR MÁRIA
csecsemő és gyermekszakorvos

MOBIL TELEFONSZÁMA: 06-30-96-33-756
RENDELÉSI IDEJE

Betegrendelés:
Hétfőn 8-tól 1 2 óráig,
Kedden 8-tól 1 1 óráig.
Szerdán 13-tól 16 óráig,
Csütörtökön 8-tól 10 óráig,
Pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
csütörtök: 10™ -  14™;.

Terhes-tanácsadás:
hétfőn 12 V) -  14™.

Rendel: dr. hányó Ádám.
Önálló védőnői tanácsadás:

kedden 13-tól 14 óráig.
Védőnői fogadóóra:

csütörtökön 8™ -  9 W .

+ HÁZIORVOSI RENDELES +
A dr. Tat/i tfázion/osf St. tájékozta t/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

október hónapban a következők szerint rendel:

02-06-ig: 7 '"-12-ig (délelőtt) páros hét.
09-13-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét.
16-20-ig: 7 ’" -12-ig (délelőtt) páros hét.
24-27-ig: 12 ’" -17-ig (délután) páratlan hét.
30-31-ig: 7 '"-12-ig (délelőtt) páros hét.
(Dr. Tóth Mária az egészségház felújítása alatt 
az udvar felől megközelíthető emeleti lakásban 

rendel. Figyelje a tájékoztató nyilakat!)

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

rendelési időn kívül, a nap 24 órájában 
a 06-60-381-863 telefonszámon, 
e-mail címe: drloihmaV/.nialavncl.lni 

honlap: \vww.sy.cgklv.mnlav.lni/drlollimn 
.1 ívmlelésiv a T. l.l szálnál igazoló okmányát hozza magával!

K M
árusítása: 130 Ft/l

Algyő, Téglás u. 123. alatt 
(betegségtől mentes anyáktól).

Telefon. 268-738, 06-20-362-20-28.
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Algyői Hírmondó 9

INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA
Algyő, Gyevi üzletház 

Telefon: 62/268-001
□ Ingatlanok kiközvetítése, adásvételének, 

cseréjének teljeskörű jogi lebonyolítása.
□ Ingatlanok értékbecslése.
□ Értékbecslési szakvélemény készítése 

rövid határidővel.
□ Termőföld ingatlanok közvetítése.

Ingyenes címfölvétel, címkiadás.
Nyitva tartás:

hétfőn, szerdán 8-11 és 14-17 óra; 
kedden, csütörtökön és pénteken 8-12 óra.

Megnyílt az

| j é k X j . m Á m u m i
i k is b ú to r ,  a jándék, papirkereskedés 

a gyevi üzletházban!

Választékunkból:
I • porcelán, kerámia csészék, vázák és 

készletek, virágtálak, fazekas termékek, 
! • selyem virágok, textil játékok, 
j  • díszcsomagoló papírok, szalagok, 
i • képeslapok, fonott kosarak, párologtató 

edények és illóolajak, füstölők, gyertyák és 
gyertyatartók, perselyek, lakberendezési 

| kiegészítők.

Nyitva tartás:
hétfőn szünnap, 

keddtől péntekig 8-12 és 1430-18 óra között, 
szombaton és vasárnap 9-11 és 1430-18 óra.

| szeretettel várjuk vásárlóinkat!

i JOKER + ÚJ HELY, ÚJ LEHETŐSÉGEK!
i
| yW 'cjny íli. O ím c 'U  is s i j i v n c s é t  N o^ lu if 

i ( g o n d o s  lo t tó  z ó j  a !

i Kínálatunk: 5-ös, 6-os, Skandináv lottó; 
i Totó; Kenő; Tippmix és kaparós sorsjegyek.
I Címünk: Algyő, Kastélykert u. 34.
• Nyitva: hétköznap 7-19 óta között,
i szombaton: 7-18 óra között.
| "C dcjy ti. p r ó b á r a  sse^ tíncs íd já f!

Október a fatuházban
Október 3-án 17 órakor néptánc próba.
4-én 17 órakor sakk szakkör.
5-én 17 órakor nyugdíjas klub, karate, 18 
órától fitness torna.
6-án 18 órától tini discó.
9-én 9-14 óra között véradás, 17 órától karate, 
18 órától fitness torna.
10-én 17 órakor néptánc.
11-én 17 órakor sakk szakkör.
12-én 10 órától levéltári napok.
14-én 9 órakor Kultúrával a nyugat kapujában 
című verseny területi döntője Hódmező
vásárhelyen; 19 órától szüreti bál.
16-án 17 órakor karate, 18 órakor fitness torna.
17-én 17 órakor mezőgazdasági előadás, illetve 
néptánc.
18-án 18 óra 30 perctől irodalmi kávéház, téma: 
a reformkor, vendégünk Bíró Zoltán.
19-én 17 órától nyugdíjas klub, karate, 
18 órától fitness torna.
20-án 17 órától „1956 te csillag” címmel 
ünnepség. 18 órától kiállítás megnyitó.
24-én néptánc próba.
25-én 17 órakor sakk szakkör.
26-án 17 órától karate, nyugdíjas klub, 18 
órától fitness torna.
28-án a szépség napja: kozmetikai cégek
bemutatója, gyerek és felnőtt divatbemutató.
30-án 17 órától karate, 18 órától fitness torna.
31-én 17 órától Halowen party.

A Dél-A lföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 
(6724 Szeged, Pulcz u. 44., 

levél cím: 6701 Szeged, Pf. 6., 
telefon: (62) 472-572, fax: (62) 493-335) 

tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
október 1-jétől

új ügyfélszolgálati rendszert
alakított ki a hatékonyabb kiszolgálás érdekében. 

Az ügyfélszolgálati irodákban -  Szegeden a 
Szent István tér 12-13. alatt, illetve a 

Vásárhelyi Pál u. 6. szám alatt -  személyes 
ügyintézésre van lehetőség.

A szegedi kirendeltségen (Vásárhelyi Pál u. 6.) a 
20-100 m Vh közötti mérővel rendelkező 

ügyfelek személyesen intézhetik ügyeiket, 
a többiek telefonon a 62/482-084 számon. 
Gázszivárgást bejelenteni a Dégáz Rt. egész 

területén az ingyenesen hívható 
06-80/820-141 telefon lehet

OKTÓBER
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Anyakönyvi hírek
Született: augusztus 30-án Molnár Józsefiiek 
és Dvoják Andreának (Szölö u. 27.) Gergő 
(3460g). Nemcsók Csabának és Nagy Erikának 
(Bartók B. u. 78.) Balázs (2420g); 31-én Csete 
Gábornak és Tasnádi Juditnak (Bartók B. u. 
35/C) Balázs (3660g).
Házasságot kötött: szeptember 2-án Végh 
Gábor és Pataki Tímea, Kováts Gergely Miklós 
és Valastyán Rita: 8-án Jónás Gábor és Tündik 
Tünde: 16-án Szalontai Tibor és Burai Erzsébet. 
Meghalt: augusztus 28-án Agócs József,
szeptember 25-én Tóth Varga Miklós.

Kézilabda NB II.
A férll-nöi bajnokság őszi fordulóinak októberi 
és november eleji időpontjait alább közöljük.
A csapatokat és a szurkolókat szállító busz a 
faluház elöl indul a jelzett időpontban.
A hazai mérkőzéseket a Déri szakközép- 
iskolában játsszák (a Kálvária téren).
5. forduló 10.14. (szombat):

Algyö-Szeghalom női: felnőtt 18°° óra, 
ifi 16'10 óra;
Makó-Algyő férfi: felnőtt 18°°, ifi 16°°. 
busz indulás: 14 (l óra.

6. forduló 10.21. (szombat)
Szentes-Algyő női: felnőtt 16°° óra, 
ifi 17 ir\ busz indulás 14°° óra;
Algyő-Kondoros férfi: felnőtt 17l)0 óra. 
ifi 15‘ ”1 óra.

7. forduló 10. 28. (szombat):
Algyő-Csorvás női: felnőtt 15(l° óra.

ifi 16 óra;
10.29. (vasárnap):
Dorozsma-Algyő férfi: felnőtt 16-'° óra. 
ifi 18no óra.

8. forduló 11.04. (szombat):
Szarvas-Algyő női: felnőtt 10°" óra, 
ifi 11 ;u óra. busz indul 7-'0 óra;
Algyő-Berettyó férfi: felnőtt 18 óra, 
ifi 16 óra.

9. forduló 11.11. (szombat):
Algyö-Domaszék női: 15 óra;
Nádudvar-Algyő férfi: felnőtt 14°° óra, 
ifi 15-11 óra. busz indulás 10°° óra.

Szezonnyitó bát
Szezonnyitó szüreti bál lesz a faluházban 
október 14-én (szombaton) 19 órától. A kitűnő 
hangulatról a Drink Panhters zenekar
gondoskodik. A belépő 1400 forint, amely a 
vacsora árát is tartalmazza.
Jegyek csak elővételben kaphatók a faluházban 
október 4-től 11-ig.

Algyői Hírmondó 

Szaktanácsadás gazdáknak
A kormány mezőgazdasággal foglalkozó 
szakemberei döntöttek úgy 1998-ban, hogy az 
agrártámogatások körében, új lehetőségként 
megszervezik az ingyenes, csoportos 
szaktanácsadást. Ennek formája lehet a 
szakmai ismeretterjesztő előadás, a kiadvány, a 
bemutató.
Algyőn a helyi Gazdakör támogatásával szervez 
az FVM Csongrád Megyei Hivatal előadás- 
sorozatot. A résztvevők az előre megadott témán 
kívül aktuális kérdéseikre is választ kapnak. A 
faluházban 17 órakor kezdődnek az előadások: 
október 17-én (kedden) a minőségi 
vetőmagtermesztés szabályairól lesz szó; 
október 31-én (kedden) a kukorica és az őszi 
gabona gyomirtási technológiájáról, különös 
tekintettel a száraz időjárási viszonyokra.

Bajor est
A Dinamix Ifjúsági Kerekasztal október 21-én 
(szombaton) 18 órától a bajorok által kedvelt 
ételek és italok bemutatójával és kóstolóval 
egybekötött úti beszámolót tart. A Hebertsfel- 
denben tapasztalt hangulat fölidézésében bajor 
táncház és egyéb (sör) „igazságok” segítenek.

Emlékezés: 1956
Ünnepi szent misével kezdődik október 23-án 
az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 
való emlékezés. Az ünneplők koszorút helyeznek 
el a templom közelében lévő országzászlónál. 
Ünnepi beszédet mond az '56-os baráti kör 
nevében Molnár János.

Fogadóóra
A polgármester minden páros héten 14-17 óra 
között, az alpolgármester minden páratlan 
héten 14-17 óra között; az algyői önkormányzati 
képviselők szerdánként 14-17 óra között 
tartanak fogadóórát a Polgármesteri Hivatalban. 
Októberben 4-én Bakos József, Beck Gábor;
11-én Bakos András, Borbély János; 18-án 
Beke Tamás, dr. Gubacsi Enikő; 25-én Herczeg 
József, Juhász István tart fogadóórát.

A l g y ő i  l~)ÍR(Y>OT)ÖŐ, ;iz öiikoiin;'iiivz;il lii|)jíi. 
Megjelenik liíivonwi egyszer.
I ' e le lő s  kinrió: <lr. I ’ iri .József.

I ' e le lő s  s z e rk es z tő :  M o h i i i r n é  Vid i i  Zsuzs i i i i i i . i .  
S z e rk e s z ló l ) i z o ( l s ; ”if>: lí:ii Isiv/ninr, 11; ikos ilé  l - rk r ir  M;'iri.-i.

Iínrllóly .Iihicis, K.-irsíii I/ is zló lí r , Kis Milu'ilvnr, Leléné ( i om la  Irén.

levélcím: (>7f>0 Ali>y', Háuví'isz 11. 2., Könyvli'ir. 
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