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Községi döntésfeltár
Az utóbbi kél képviselő testületi ülésen született, a 
község lakóit érintő fontos önkormányzati elöntések 
leltáiát Kiss Andnfisné jegyző segítségével adjuk 
közre.
A szeptember 19-i önkormányzati képviselő-testületi 
illésen az első félévi gazdálkodásáról tájékozódtak a 
képviselők. majd áttekintették a falugazdász 
munkájáról szóló beszámolót. Rendeletet alkotott az 
algyői önkormányzat a parlagfii irtásáról. Ennek 
értelmében minden algyői polgár köteles a parlagfü
vet irtani, amit a közterület-felügyelő és a két mezőőr 
ellenőriz. Nagyfa lakosság bizonyára örömmel fogadja 
az önkormányzati döntést, hogy az oda irányuló 
gázvezeték kiépítését 1,5 millió forinttal támogatja.
Az október 25-í képviselő-testületi ülésen megál
lapították a képviselők, hogy a helyi rendeletek 
Összességében jól szolgálják a településen élők 
érdekeit. ISgyes rendeletek, például az állattartás 
rendjének' betartatása nehéz. A szociális segélykeret 
felhasználásának figyelemmel kisérése közepette a 
képviselők láthatták: a jogosultak közül néhányan 
ügy vélik, a rendeletben szerepelő „adható” kitétel azt 
jelenti, hogy a segély „negyedévi járandóság". Ám 
ahogy szűkülnek Algyö anyagi lehetőségei, úgy 
szűkül a segélyezettek köre is.
Az ATI VÍZIG és a társulati csatornák állapotáról szóló 
jelenté!; alapján a képviselő-testület határozatban 
mondta ki, hogy a tél beállta előtt fölül kell vizsgálni 
e csatornákat és a hozzájuk tartozó műtárgyakat.
A közterület-felügyelő és a két mezőőr munkájáról is 
tájékozódott a testület. Az új közterület-felügyelő: 
Molnár Sándor. A mezőőrök munkája nyomán 
csökkeni a külterületi lopások száma. Ők észlelték 
azt is, hogy njég mindig sokan vannak, akik a 
szemelet nem a kijelölt helyre teszik, ezzel szennyezik 
a környezetet, illetve az önkormányzatot fölösleges 
kiadásra kényszerítik.

Önkormányzati ütés tesz
Novemberben kétszer is ülésezik Algyó 
Önkormányzati Képviselő- testű le te. A november 8- 
án (szerdán) 15 órakor kezdődő összejövetel célja a 
I lónap végi (24-i) testületi ülés előkészítése, a 
költségvetési koncepció megfogalmazása.

Mennyit keres a polgármester >
Korábban a törvény a miniszteri illetmény
százalékában határozta meg a polgármesterek bérét, 
most viszont a köztisztviselői törvényhez kell 
igazodni. E változás indokolta, hogy az algyői 
képviselő-testület szeptemberi ülésén döntöttek: a 
polgármester havi illetményét bruttó 275 ezer forint. 
A képviselők tiszteletdija a polgármesteri illetmény 
25%-íg terjedhet. E változás megállapításakor a 
testület nem volt egységes: két ellenszavazattal
fogadták el a képviselők, hogy havi tiszteletdíjuk 30 
ezer forint, amihez még a bizottsági tag 10, a négy 
bizottsági elnök 15 ezer forintot kap. A testület már 
korábban úgy döntött, hogy az a képviselő, aki 
rendszeresen kihúzza magát a munkából, nem jár 
testületi ülésekre, nem kaphat tiszteletdíjat.

„Régi / új"  igazgató
Szeptemberben zárt ülésen úgy döntöttek a képvi
selők, hogy az Algyői Általános Iskola igazgatói 
feladatainak ellátásával újabb öt esztendőre Iván 
Zsuzsannát bízza meg. A képviselő-testület októberi 
ülésén az általános iskola igazgatója ismertette a 
tanévkezdés tapasztalatait. Elmondta, hogy tovább 
nőt az Algyőn tanuló iskolások száma. A testület 
kifejezte elismerését az intézményben folyó 
színvonalas oktató-nevelő munkáért.

Haszonbérlet
Az önkormányzati képviselő-testület októberi ülésén 
megállapította a jövő évben érvényes haszonbérleti 
díjakat, melyek 2001-ben nem változnak, 
így a mezőgazdasági művelésre alkalmas belterületi 
ingatlané 1,5 Ft/mJ/év; a külterületi pedig 0,5 
Ft/m-’/ év. A testület reméli, hogy mind többen 
vesznek így bérbe földet megmunkálásra.
A még szabad földterületek listáját lapunkban is 
közölni fogjuk.

EU UTAK
Kedves olvasóink lapunk e számában 
megtalálják az EU-UTAK című integrációs 
mellékletet is.
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Millennium: a „lakodalom ura"  mókamester, poétás
Algyó múltjának fölelevenitésével, egykori 
lakóinak megidéző sével ünnepelünk az 
államalapítás ezredik évfordulóján. 2000-ben. 
■Lapunk januári számában a községi kultúra 
száz évét foglaltuk össze; februárban a 
toronyóra állt érdeklődésünk középpontjában; 
márciusiján az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc helyi eseményeit leltároztuk: 
áprilisban Algyö alapítására és első lakóira 
emlékeztünk; májusban és júniusban egy igazi 
ósgyevi. dr. Hódíj 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 búcsúnk hagyo
mányát. illetve az egykori algyői levente zene
kart idézzük meg; októberben a szalmafonás 
titkait villantottuk föl. Most a „lakodalom 
urára", avöfényre emlékezünk.
Különös mesterség a vófélység, régiesen vőfénység. 
Nem a sok vers tudása teszi azzá. Még csak nem is a 
löldisziteltség, noha mesterségének látszólag éppen 
ezek a lő jellemzői. Mert ugyebár annak, aki ily 
mesterségre adja a lejét, nagyon jó vers (rigmus) 
mondónak kell lennie. Csakhogy nem papolhat 
akármit. Azon túl, hogy meg kell tanulnia 
úgynevezett testre szabott rigmusokat, amelyek révén 
megszeretik és hívják lakodalmakba, meglehetős 
kiállással is kell bírnia.
A szazad elején még lehetett vőfélykönyveket venni: 
szatócs boltokban, városi könyvkereskedésekben 
árulták. Ezek szolgáltak egyfajta alappal azok 
számára, akik völénykedó hajlamot véllek fölfedezni 
magukban. Aztán ki itt, ki amott formálgatott, 
változtatott a szövegeken. Voltak, akik jó érzékkel a 
gyengébb verseket is élvezetesebbekké tudták tenni, 
de olyanról alig hallottam, aki rövidítette, kurtította 
volna.
A vőfély dolgai közé tartozott és nem egy helyen tarto
zik ma is a hívogatás. Gyalogosan, később 
kerékpárral ment a menyasszonnyal, vagy a 
vőlegénnyel és szónokolt azok helyett, a szülők 
nevében is. Távolabbra nyáron lovaskocsival, télen 
lovasszánon mentek, már ahol lehetőség (fogat) volt 
rá. Újabban már más a divat: a szülők mennek -  hol 
kettesben, másutt a házasulandó fiukkal, lányukkal - 
, és viszik a meghívót is.
Tóth János uramnak még bőven jutott olyan 
lakodalomból, amelyben a hívogatás is az ő szerepe 
volt. Illőn felöltözött: kalapja mellé és mellére
„csinált fi rág" kerüli, de a görbebot se maradt díszek 
nélkül. A mellvirág mellől csudaszép szalagok 
lengedeztek, amihez hasonlók lógtak vőfélybotjáról is, 
A hivogatásérl természetesen bizonyos összeget 
fizetett a lakodalmat tartó család. Szegényektől szinte 
nem is kért, hiszen maga is ette nemegyszer a 
szegény ember kenyerét. A tehetősebbek zsebében 
sem szeretett kotorászni, ám azok, tudva másoktól a 
szokásos bért, becsülettel helyt álltak.

János bácsi a lakodalom napján általában délre 
érkezett a lakodalmas házhoz. Ott ebédelt. Amikor 
megérkeztek a hangászok, egy kis frisscsárdással 
kezdtek, mely idő alatt hol egyik, hol a másik 
asszony, vagy nagylány derekát kapta el egy 
lippentősre. Mert az ő dolga volt a hangulat teremtése 
és megtartása.
A vendégeket érkezésükkor beköszöntötte. Az 
ajándékot a gazdáékkal együtt vitték az arra kijelölt 
szobába és bezárták.
A vőlegény (menyasszony) búcsúztató a legszebb 
részlete a lakodalomnak, ami után intett, a 
zenészeknek: ..Sej, kislány, kislány, jól meggondold a 
dolgot." A menetben hol itt, hol ott haladt, vigyázva, 
hogy a menet ne akadályozza a forgalmat. Öblös aljú, 
nyakas üvegében iritt borát és az üveg nyakán lévő 
kalácsot az eskető papnál hagyta, majd dalolva 
mentek hazafelé.
Otthon aztán elszabadult volna a pokol, ha János 
bácsi botja nem csattant volna az asztalon. Mert ha 
szólani óhajtott, csak így tudott csendet teremteni. 
Verselt, amikor hírül adta, miként állnak a leves 
főzök, a paprikáshús főzök, de akkor is, amikor 
verssel azokat beköszöntötte, mint várva várt 
vacsorát. Aztán hozták a süteményeket, a hozott 
bort, majd bemutatta, „hadseregét: „...Hát ez, uram 
Isten, kinek maradványa, / Bajos fölismerni, holló-e 
vagy kánya. / Olyan savanyán áll a pofája, mintha a 
muszka cár volna a gazdája.” Mert János bátyánk 
nem csak fegyelmet tudott tartani, hanem derűt, 
nevetést is varázsolt mindahányszor, amikor annak 
érkezett el az ideje.
Éjfélkor aztán tekerték a kontyot, bekötötték az 
immáron újasszonynyá lett menyecske fejét, majd 
beköszöntötte az új párt, és megkezdődött a 
restatánc, amely járásakor tettek szert a fiatalok az 
első közös keresetre. Az újasszonnyal János bácsi 
táncolt legelőször, aztán szép lassan félrehúzódott, 
mivel az ő szerepe lassan lejárt.
Jómagam az 1980-as években ismertem meg Tóth 
Jánost, az algyői, híres vőfélyt, akit egy tápai vőfély 
eképpen emlegetett: „Már hegyis ne ismerném, hiszen 
ő volt -  nemcsak Algyőn, de más, közeli és távolabbi 
faluban, néha még a szegedi tanyák között is -  a 
vőfénykirály. Mink, fiatalabbak nagyon sokat 
tanultunk tőle.” János bácsi ugyanis nem csak 
Algyőn, hanem, többek között a tápai réten, sőt a 
faluban, Tápén is mókamesterkedett. (A vő£ély egyik 
régi neve ez, mint ahogyan a poétás is.)
A vőfélykedés ma már nem megy János bácsinak. A 
bot mellé másik is került, azokkal jár-kel. Megmaradt 
viszont kellemes kedélye, ami mellé mi mást, is 
kívánhatnánk: Isten éltesse, kedves vőfény uram.

IQ. Lele József
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Az Algyői Hírmondó integrációs melléklete.

Iránytű az Európai Unióhoz
Európa a kezdetektől a magyaroké. E mondat végén az írásjel: pont, 
ami az egyszerit lejelentést zárja le. Ellenben Európa nyugati felén a 
fenti mondat végére sokan, nagyon sokan kérdőjelet biggyesztenek. 
Ezzel minket olyanféle magyarázkodásra késztetnek, még az ezer éves 
államiságunkat ünneplő esztendőben is, hogy például: „A törökökkel 
szemben egész Európát védelmezték végváraink...”, no és persze: 
„1848 és 1956 forradalma...”. De igazság szerint nem is a múltról kell 
bizonyítványt fölmutatnunk most, hogy azon kapu felé közeledünk, 
melyen a fö l irat: Európai Unió.
Inkább azt kell bebizonyítanunk, hogy át tudjuk szervezni az életünket 
uniós módra. Vagyis: újra tudjuk gombolni a kabátot. E váltásra 
azonban hiába érzünk belülről késztetést, kívülről pedig kényszert, ha 
nem tudjuk: mit és hogyan is kéne csinálni. Mert információ és iránytű 
kell ahhoz, hogy elérjük célunkat azon az úton, amelyre 1990-ben 
létünk: az Európai Unió országainak nagy családjába érkezzünk. Ebben 
Iánál segítséget kiadványunk, az EU-UTAK.
Meri mindannyiunk joga tudni: mire jó  az unió, milyen előnyökkel és 
hátrányokkal já r a tagság, e lépés egyikünk vagy másikunk életében 
milyen fordulatot hozhat. A népszavazás idején közös ügyünk lesz arról 
dönteni, hogy Magyarország csatlakozzon-e az Európai Unióhoz. A 
döntéshez szükséges információ összegyűjtésére és terjesztésére 
vállalkozik az Algyői Hínnondó integrációs melléklete: az EU-UTAK, 
mellyel a Lokalitás. Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete 
megajándékozza 37 települési újság népes olvasótáborát!

-  t f c W -

Világítótorony
A legenda szerint a Nílus egyik 
szigetén épült, a hajósokat segítette 
az első világítótorony. E sziget nevét 
őrzi a görög-angol phare főnév, 
melynek jelentése: világítótorony,
fényszóró. Az EU-szótárában a 
Phare az eredetileg Lengyelország
nak és Magyarországnak szánt, a 
gazdaság átalakításához nyújtott 
segélyprogram angol elnevezésének 
rövidítéséből keletkezett.
Az 1989-ben született, azóta az egy
kori keleti blokk szinte valamennyi 
országára kiterjesztett program a 
piacgazdasággá alakulást ösztönzi. 
A reformfolyamat hatékony támo- 
gátása és visszafordíthatatlanná 
tétele céljából az EU minden 
kedvezményezett országtól megkö
veteli: a demokratikus jogrendet, az 
emberi jogok tiszteletben tartását, a 
szabad választásokon alapuló több
pártrendszert, valamint a piacgaz
daság bevezetését, a gazdaság libe
ralizálását.
A pliare-pmgram kiemelt szektorai: a 
mezőgazdaság, az ipar, az energia, a 
pénzügyi szolgáltatás, a privatizá
ció, a beruházás ösztönzés, a kör
nyezetvédelem, a szakképzés. A 
gyorssegélyként indult támogatás a 
gazdasági átalakulás fontos 
ösztönzője lett, a társult országok 
csatlakozását segíti elő.

Egy csöpp haza
Csongrád megye az ország 4,6 
százaléknyi területe. 1998-ban itt 
élt a hazai lakónépesség 4,2 száza
léka. Itt az ország mezőgazda
ságának és erdőgazdálkodásának, 
halászatának 5,7 százaléka, ipará
nak 4 százaléka; felsőoktatásban ta
nulóinak 8,2 százaléka, kutatóhe
lyeinek 7,3 százaléka, működő 
vállalkozásainak 4,6 százaléka 
összpontosult._______________________
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EU tagállamok
1951: Belgium, Németország, 
Franciaország, Olaszország, 
Luxemburg, Hollandia; 1973: 
Dánia, Írország, Egyesült 
Királyság; 1981: Görögország; 
1986: Spanyolország, Portugá
lia; 1990: öt új német tarto
mány (a korábbi NDK); 1995: 
Ausztria, Finnország, Svédor
szág.
Az unió területe: 3,2 millió 
négyzetkilométer, lakosainak 
száma: 370 millió.

Szabadságok
A négy szabadság, azaz az 
áruk, a személyek, a szol
gáltatások és a tőke szabad 
mozgását megfogalmazzák az 
unió alapdokumentumai. De 
ezek a jogban határozatlan 
fogalmaknak számítanak. E 
szerződések nem határozzák 
meg ugyanis az áruk, vámok, 
kvóták, mennyiségi korlátozá
sok jelentését. Ezek értelme
zése a közösségi jog második 
szintjén, a kereskedelmi' jogi 
szabályozásban és az Európai 
Bíróság joggyakorlatában for
málódik. E testület a négy 
szabadságot általános és feltét
len érvényesülő alapelvnek 
tekinti.
E gyakorlat szerint minden 
olyan pénzügyi teher, amit az 
EU-n belüli határ átlépésekor 
vetnek ki -  nevezhetik bármi
nek, lehet bármilyen csekély 
összegű, s beszedheti bármely 
hatóság -, vámmal egyenértékű 
díjnak minősül.

Mikor bővül?
„A 2003-as dátum túlságosan 
korai az EU bővítéséhez" -  
vélekedik több uniós szakem
ber, így Kimmo Sasi finn 
külkereskedelmi és EU-ügyi 
miniszter is. Szerinte a keleti 
országoknak a stabilitás és a 
jólét nevében kell belépniük, 
akkor, amikor betöltötték az 
ehhez szükséges feltételeket. 
Ezzel kapcsolatban közös 
álláspont van az EU-n belül: 
minden tagország ígéretet tett, 
hogy beleegyezik a 2003-as 
vagy a 2005-ös bővítésbe.

Történelmi tett: unió született
A hagyomány szerint Saint-Pierre abbé 1713-ban megjelent, Az Örökbéke- 
tervezet rövid foglalata című műve számít az egységes Európa-gondolat első 
megfogalmazásának. Azóta egyre többen támogatták az egységes Európa 
megalakulását.
Az I. világháborút követően például az osztrák Richard Coudenhove-Kalergi 
kijelentette, hogy a háború csak Európa országainak egyesítésével kerülhető 
el, s kezdeményezésére 1923-ban létrehozták a Pan-Európa Uniót, amely 
azonban a II. világháború alatt nem működött.
Az európai integráció gondolata a II. világháborút követően ismét előtérbe 
került. Churcill 1946-ban, híres zürichi beszédében javasolta az Európai 
Unió létrehozását és állította, hogy Európa jövőbeli békéjének kulcsa a két 
történelmi ellenség, Franciaország és Németország kibékülésében rejlik.
Az 1949-es hágai kongresszuson a képviselők döntést hoztak az Európai 
Tanács létrehozásáról, melynek székhelyéül Strasbourgot jelölték ki.
Jean Monnet, „Európa atyja” azt javasolta, hogy Franciaország és 
Németország szén- és acéltermelését helyezzék egy nemzetek feletti testület 
igazgatása alá. Nézeteivel Franciaország külügyminisztere -  Schumann -  
rokonszenvezett, a közösen kimunkált elgondolást Schumann-tervként 
terjesztették elő 1950-ben. Ennek eredménye volt a Párizsi Szerződés 
aláírása 1951-ben, amely létrehozta a közös szén- és acélpiacot hat ország
-  Franciaország, Németország, a Benelux-államok (Belgium, Hollandia, 
Luxemburg) és Olaszország -  között. Az úgynevezett Európai Szén- és 
Acélközösség (ECSC) 1952. augusztus 10-én született meg.
A hat alapító ország 1957. március 25-én aláírta a Római Szerződést, 
melyben létrehozták az Európai Atomenergia Közösségeket (Euratom) és 
az Európai Gazdasági Közösségeket (EGK). Ez utóbbi keretein belül a hat 
alapító ország együttműködését a gazdasági élet egészére kiterjesztette. 
Ekkor fogalmazták meg a négy szabadságról szóló alapvető jogokat: az 
emberek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghat a 
tagállamokon belül.
Az európai integrációs intézményrendszert megalapozó, alkotmányos 
jelentőségű dokumentumok egyikét, az Egységes Európai Okmányt, 
1986-ban írták alá, de csak 1987-től lépett életbe. Ez a dokumentum 
rögzíti az Európai Unió létrehozásának távlati célját.
Az 1991-es maastrichti találkozón a kormányfők által kötött szerződés 
magában foglalja a politikai, a gazdasági és a pénzügyi unió létrehozását. A 
szerződés 1993. november 1-jén lépett hatályba, miután mindegyik 
tagállam jóváhagyta az intézkedéseket. Azóta Európai Unió a neve a 
tagállamok közötti, szerződés keretein belüli együttműködési formának. 
Bevezették az európai állampolgárságot.
Az unió három „pillérre” épül. Az első a közösségi pillér, alapját a Párizsi és a 
Római Szerződés képezi, amelyet az Egyetlen Európai Okmány módosított. 
A másik két pillért az Európai Unióról szóló szerződés értelmében hozták 
létre, amelyet megkülönböztetnek a közösségi törvények által szabályozott, 
és a közösségi pillér keretében folyó együttműködéstől. A második pillér, a 
közös kül- és biztonságpolitika. A harmadik pillér a polgári és büntetőjogra, 
valamint a belső ügyekkel kapcsolatban . az unión belül folytatott 
együttműködésre vonatkozik.
A tagállamok gazdaságpolitikájának koordinálása fokozatosan megy végbe. 
Az első szakasz 1990-ben indult, mikor a tőke szabad mozgásáról 
döntöttek. Az 1994-ben kezdődött második fázis alatt a tagállamok 
jegybankjainak független pozíciót biztosítottak az Európai Pénzügyi Intézet 
(EMI) megalakításával. A végső fázis a közös pénznem, az euró 
bevezetésével indult el: 1999. január 1. óta az EU hivatalos pénzeszköze 
(Dánia, Görögország, Nagy-Britannia és Svédország kivételével). A 
pénzpolitikát a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank figyeli.
A számos hiányosság és probléma ellenére Európa egyre közelebb kerül 
ahhoz a célhoz, melyet úgy fogalmazott meg Jean Monnet, hogy „Mi nem az 
államokat, hanem az embereket akarjuk egyesíteni”.

Képíró Ibolya és Ménesi Lajosné
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A hely, ahol élünk: sziget?
A sikeres váltáshoz, az európai integrációhoz tudnunk kell, honnan 
indulunk. Magyarország, illetve ezen belül Csongrád megye 
elhelyezésében segit a statisztika.
A gazdaság erejét mutató és összehasonlításra alkalmas adat, a 
nemzeti össztermék, vagy bruttó hazai termék (GDP), amit a Központi 
Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága kiadványaiban 
vizsgálva érdekes összefüggéseket találunk. A megye bruttó hazai 
terméke, a GDP 1997-ben 320 milliárd forint volt. De az előző évhez 
képest az itteni 1-2 százalékos növekedés jelentősen alatta maradt a 
4,6 százalékos országos átlagnak. A lassúbb növekedés azonban nem 
csupán a mi megyénket, hanem az egész dél-alföldi régiót, sőt: egész 
keleti országrészt jellemzi. A különbségeket kifejezi, hogy míg 1997- 
ben itthon egy magyarra átlagosan 841 ezer forint GDP jutott, addig ez 
a szám Budapesten 1 millió 575 ezer, Csongrád megyében pedig csak 
755 ezer forint volt. E szempontból a magyarországi régiókat sorrendbe 
állítva első helyen a Budapestet és Pest megyét magába foglaló Közép- 
Magyarország állt, a Dél-Alföld a negyedik. Ugyanakkor a megyék 
rangsorában Csongrád a hatodik volt. E teljesítménnyel szigetszerűen 
kiemelkedett a kelet-magyarországi megyék közül, sőt: még öt
dunántúli megyét is megelőzött. Ennek okai a múltban keresendők. 
Hosszú ideje az ország legvárosiasultabb megyéjének számít a miénk. 
Az idők során pedig Szeged a Dél-Alföld fontos egészségügyi, 
felsőoktatási, kereskedelmi, pénzügyi központjává vált. Ebből 
következett, hogy a nemzetgazdaság legtöbb ágazata itt fejlett, a 
mezőgazdaság is erős. de az ipar csak közepes minősítést kaphat.
Az utóbbi három évben azonban egyre romlik megyénk gazdasági 
pozíciója. Az 1990-es évektől a térségi fejlődés legfőbb tényezőjévé a 
külföldi befektetések, az ipartelepítés és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
infrastruktúra vált. Ebből a ,jóból” a főváros és a nyugati országrész 
sokkal nagyobb arányban részesült, mint a mi vidékünk. Mivel nem 
sikerült ide vonzani megfelelő nagyságrendben a külföldi befektetőket, 
teret vesztettünk. Ezt igazolja, ha összehasonlítjuk magunkat két olyan 
dunántúli megyével, melyek fejlettsége 1994-ben még alig haladta meg 
Csongrádét: a megyék rangsorában 1997-re mi egy hellyel hátrább 
kerültünk, ám -  az ottani látványos iparfejlesztés hatására -  Zala 
megelőzött minket, Fejér pedig a gazdaságilag legfejlettebb megyévé 
vált.
Az 1998-ra vonatkozó számok azt bizonyítják, hogy a térség gazdasági 
teljesítménye továbbra is csökken, ezért egyre nagyobb az elmaradás 
az országos átlagtól. Az utóbbi évtized gazdasági és ipar fellendülése 
elkerülte megyénket: az országos növekedés átlaga közéi kilencszerese 
az itt tapasztalhatónak. A gyenge fejlődés fő oka a rossz iparszerkezet.
A megye gazdaságára pillantva látható -  a közhiedelemmel ellentétben
-  a vezető ágazat: az ipar, mely a GDP egynegyedét adja. A második 
helyezett az ingatlanügyletek és a gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatás és csak a harmadik a mezőgazdaság, amiből a bruttó 
hazai terméknek mindössze 11 százaléka származik. Ugyanakkor a 19 
megye átlagához képest Csongrádban nagyobb a mezőgazdaság és a 
különböző szolgáltatások súlya, s kisebb az iparé.
A GDP ágazati összetételében a mezőgazdaság Csongrádban 11, a 
megyék átlagában 9 százalékkal részesedik, az ipart jellemző aránypár 
itt 26, ott 33, a szolgáltatáséké 56-53, az építőiparé pedig 4-5 százalék. 
Hazánk gazdasági fejlettsége még messze elmarad a fejlett európai 
országok szintjétől. Ezt bizonyítja, hogy az Európai Unió (EU) 
tagországaiban élő lakosra jutó átlagnak a magyarországi lakosra jutó 
GDP -  hivatalos árfolyamon átszámolva -  21, a Csongrád megyei pedig
19 százalékát teszi ki. Kedvezőbb a kép, ha a nemzetközi 
összehasonlításokat jobban lehetővé tevő módserrel, a nemzeti valuták 
erősségét vagy gyengeségét figyelmen kívül hagyó, úgynevezett 
vásárlóerő-paritás alapján hasonlítgatunk: az EU átlagának
Magyarország fejlettsége 49, Csongrád megyéé pedig 44 százaléka.

Kedvezményezett
Az ország településeinek 47 
százaléka az elmaradottság és/vagy 
a magas munkanélküliség egyike 
által sújtott helyként kedvezménye
zett településnek minősül. A hét 
Csongrád megyei kistérség összeha
sonlítására is alkalmas, hogy hány 
település tartozik e kategóriába.
A kistérségek közül a Csong
rádiból: Tömörkény; a Kistelekiből: 
Csengele; a Makóiból: Ambrózfalva, 
Apátfalva, Csanádalberti, Királyhe
gyes, Kövegy, Magyarcsanád, 
Nagyér; a Mórahalmiból: Ásott
halom, Öttömös, Pusztamérges, 
Rúzsa, Zákányszék; a Szegediből: 
Dóc, Forráskút, Kübekháza; a 
Szentesiből: Árpádhalom, Eperjes, 
Nagytőke; a Hódmezővásárhelyiből 
egy település se „kedvezményezett” , 
azaz elmaradott.

Eurómilliók
A Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács (DARFT) 2001- 
ben 4 millió eurót költhet a gyógy- 
és termál-turizmus fejlesztésére 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megyében. A térségfejlesztési tanács
20 kisebb és közepes fürdőhely 
fejlesztési pályá-zatát terjeszti fel 
Brüsszelbe.
A 120 millió euró, eddig fel nem 
használt Phare-támogatás megszer
zésére kiírt pályázaton a Dél-Alföld 
5 millió eurót nyert. Ezt az összeget 
az utak korszerűsítésére költik.
A DARFT a kis- és középvállal
kozások fejlesztésére fordítható 4 
millió eurós Phare-támogatásra 
pályázatot ír ki.

A határ mentén
A magyar-román Phare CBC 
(határmenti együttműködési) prog
ram -  az érintett négy (Csongrád, 
Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs- 
Szatmár-Bereg) megye területfej
lesztési elképzeléseinek keretében -  
1996-ban 5 millió, 1997-ben 4 
millió, 1999-ben pedig 5 millió euró 
uniós támogatást használt föl. Az 
idei program az infrastruktúra 
fejlesztést és a kis projekteket 
helyezi előtérbe. A benyújtott 
pályázatokra több mint 500 ezer 
eurót osztanak szét. A pályázatokról 
a Phare békéscsabai regionális 
irodája ad információt.
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Partnerség
A magyar-román határ két 
oldalán sorakozó települések 
önkormányzatainak és civil 
szervezeteinek folyamatos kap
csolattartását szolgálja a Határ 
Menti Partnerségi Bizottság 
irodája, mely a makói polgár- 
mesteri hivatal épületében 
kapott helyet. A 2000 februárja 
óta létező iroda születését a 
Phare CBC támogatásának kö
szönheti.

Ki mit tud?
Az EU-UTAK szerkesztősége 
játékra hívja a Kedves Olvasót: 
ha Ön elolvasta lapunkat, 
bizonyosan tud válaszolni az 
alábbi kérdésekre.
1. Kiről mondják, ő „Európa 
atyja”?
2. Milyen uniós események
fűződnek az alábbi
évszámokhoz? 1950, 1951,
1952, 1957, 1986, 1991,
1994,1999.
3. Sorolja fel az EU
tagországait, lehetőleg tagsá
guk elnyerésének sorrend
jében!
A válaszokat levélben az EU- 
UTAK szerkesztéségének
címére kérjük: 6750 Algyő,
Bányász u. 2. A helyes
válaszokat beküldő olvasókat 
2001 márciusában találkozóra 
hívjuk, köztük értékes aján
dékokat sorsolunk ki.

az Algyői H írm ondó in legrációs 
melléklete; ;i Lokalilás, C songiád  
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Az EU-ÜTAK 
a Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériuma és a 
Phare támogatásával készült.

Az algyőiek Bajorországban tanultak is
Népes küldöttséggel képviseltette magát Algyő bajorországi testvére, 
Hebertsfelden ünnepén.
A formalitásokra igen sokat adó hebertsfeldeni elöljáróknak sikerült 
megtörniük a hagymalevesek a szaftos húsok, a sütemények, és a korsók 
társaságában eltöltött hosszú órák monotonitását néhány olyan program
mal, amelyek fölkeltették az algyői delegáció tagjainak érdeklődését. Az 
egyik ilyen „kimozdító program” egy előadás volt a városháza nagyter
mében, melyen az Európai Unió két, bajorországi képviselője általános 
gazdasági kérdésekkel és mezőgazdasági ügyekkel foglalkozott.
A két úr által elmondottak nem tölthettek el bennünket túlzott derűlátás
sal, de nem is süllyedtünk a reménytelenség mocsarába se. Ugyanúgy 
éreztem magam, mint lassan az átlag magyar állampolgár, aki egy jó pár 
éve vájt füllel és nyitott szemmel követi a médiák által hűen közvetített 
uniós hangulatváltozást. A szocialista blokk felbomlását követő, szinte 
„Eufórikus” nyugati megnyilvánulások és az ezen alapuló ígéretözön utolsó 
nagyméretű hulláma még besodort minket a NATO-ba, de mára átadta 
helyét a három lépés távolságot tartó politikának. Az ország megítélése a 
rózsaszín szemüveg lekerülésével nem romlott, csak változott. A két bajor 
úr adatrengetege mögött meghúzódó Magyarország-kép -  be kell, hogy 
valljam -  nagyon is reális. Aki járt már a Lajtán túl, az láthatta, hogy gaz
daságilag - ami a mi EU-tagságunk szempontjából, úgy tűnik, a 
legfontosabb szempont -  van némi lemaradásunk a tagállamokhoz képest. 
Egy adat: a hasonló területi és népességi mutatókkal rendelkező
Bajorországnak hétszer nagyobb az éves gazdasági termelése, mint 
Magyarországnak. A hebrtsfeledni megbeszélésen elhangzó algyői észre
vételre -  miszerint Portugália és Görögország rosszabb állapotban volt a 
belépésekor, mint ahogy most Magyarország áll -  adott válaszban ismét a 
számok kapták a főszerepet. A két említett ország 60 százalékban tudta 
teljesíteni az EU követelményeit, míg most hazánk 40 százaléknál tart. így a 
kelet-európai országok közül a legbiztatóbb pozícióban várja a csatlakozási 
tárgyalások hátralevő fordulóit. Nagyon sokat léptünk előre az uniós 
jogszabályok átvétele terén (ami az előadók szerint az egyik legérzékenyebb 
pontja a tárgyalásoknak), de akadnak problémák a privatizáció, a bürok
rácia, a banki és a szociális szféra, az egészségügy és a mezőgazdaság terü
letén. Továbbá gondot jelenthet az antiszemitizmus és a roma kérdés. 
Nemcsak nekünk van azonban tennivalónk, hanem az uniónak is. Hiszen ha 
az összes, jelenleg csatlakozni szándékozó 13 ország tag lesz egykor, azzal 
az EU lesz a világ legnagyobb gazdasági közössége és az ilyen mértékű 
növekedés a rendszer megreformálását kell, hogy maga után vonja. 
Előadóink csakúgy, mint az Európai Unió más gazdasági szakértői, 
mereven elzárkóznak attól, hogy időpontról beszéljenek. Kijelentették 
azonban, hogy a csatlakozásunkat a tagállamok már tényként kezelik. Így 
az egyetlen kérdés „csak” az: mikor lesz uniós ország Magyarország?!

Molnár Áron

Bemutatkozik: Szeged és környéke
Dél-Kelet Magyarország centruma, az ország negyedik legnépesebb városa, 
Csongrád megye székhelye Szeged. Mint oktatási, művelődési, egészségügyi 
és adminisztratív központ vonzáskörzete kiterjed az egész megyére és azon 
túl is. A város és környéke szoros kapcsolata évszázadokra nyúlik vissza. A 
legbelső városgyürübe tartozó 5 falut -  Algyőt, Gyálarétet, Kiskundorozs- 
mát, Szőreget és Tápét -  1973-ban Szegedhez csatolták. A közigazgatási 
rendszer egyik utolsó változásaként 1984-ben megszűnt a 35 községet 
magába foglaló Szegedi járás. Ezzel együtt viszont létrejött a 13 települést 
érintő Szegedi városkörnyék, a mai Szegedi kistérség. A Szeged centrumhoz 
szorosan tartozó belső gyűrűt 6 (Algyő, Deszk, Kübekháza, Sándorfalva, 
Tiszasziget, Újszentiván), a lazábban kötődő külső gyűrűt 3 (Domaszék, 
Röszke, Szatymaz) község alkotja. Az agglomeráción kívül, de a kistérséghez 
tartozó település: Bordány, Dóc, Forráskút, Üllés és Zsombó). E
településekkel együtt a Szegedi kistérség területe: 876 négyzetkilométer.
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Algyői Hír mondd

Algyo és az „olajügyek”. Az országgyűlési olajbizottság 
október eleji ülését követően ilyen összefüggésben 
jelent meg községünk neve a nyilvánosság különböző 
fórumain. Mivel az olajbizottság ülésein valótlan, s az 
algyői önkonnányzat jó  hírnevét sértő megállapítások 
hangzottak el és kaptak nyilvánosságot, a képviselő- 
testület fölkérte dr. Piri József polgármestert, hogy az 
Algyői Hírmondóban ismertesse a történteket, illetve 
a helyi kábeltévé mutassa be a polgármesterrel a Nap 
TV-ben készült interjút.
Az Algyői Közéleti Egyesület vezetői jelentkeztek 
meghallgatásra a parlamenti olajbizottságnál. A 
testület október 9-i ülésének az interneten is 
hozzáférhető jegyzőkönyve szerint az egyesület elnöke 
meghallgatásakor arra az Írásos anyagra hivatkozott, 
melyet 1999 elején készítettek, s Az algyői 
önkormányzat kilenc évének anomáliái címet viseli. 
Ez több pontban foglalkozik a polgármester és három 
önkormányzati képviselő állítólagos ügyeivel. Ezt a 
dokumentumot a parlamenti vizsgálóbizottság egyes 
tagja nem tartották alkalmasnak arra, hogy 
tárgyszerűen, olajügyben vizsgálat alá vonják. Ám 
Pallag Lászlónak, a testület vezetőjének határozott 
kívánságára a meghallgatás mégis megtörtént. Az 
algyői egyesület képviselői beszéltek a doku
mentumukban fölsorolt vádpontokról, de a szöveg 
mellékleteit nem adták .át mondván, hogy arra az 
ügyvédjüknek szüksége van a megyei bíróság által 
éppen tárgyalt személyiségi jogvédelmi ügyben.
A dokumentumban foglaltak miatt ugyanis dr. Piri 
József polgármester és három önkormányzati 
képviselő több hónapja pert indított az Algyői Közéleti 
Egyesület ellen. A Szegedi Városi Bíróság 
megállapította: a felperesek jó hírnévhez fűződő joga 
sérült és az egyesületet eltiltotta az ilyen 
tevékenységtől. Ugyanígy döntött a C-songrád Megyei 
Bíróság is az olajbizottsági meghallgatást követő 
napon. Tehát a polgármester szerint az egyesület 
vezetői olyan dokumentumot és megállapításokat 
hoztak nyilvánosságra, melyek jogsértő voltát bírói 
testület már megállapította.
Sértőnek minősíti Algyő polgármestere az 
olajbizottság elnökének, Pallag Lászlónak a testület 
üléséről készült jegyzőkönyvben is olvasható, alábbi
kijelentését: ....az egyesület is éveken keresztül az
algyői olajügyek összefüggésében végezte a maga 
tevékenységét. Ezek a tevékenységek begyűrűztek 
egészen az önkormányzatig. Az győzött meg arról, 
hogy a bizottság előtt érdemes meghallgatni őket, 
mivel az algyői olajügyek és Algyő leválása a szegedi 
önkonnányzatról összefüggésben állnak, a helyi és 
egyéb privatizációs tevékenységekkel is." Ez a 
kijelentés okot ad arra, hogy az algyői önkormányzat 
elégtételre várjon, illetve érvényesítse jó hírnévhez 
fűződő jogait. A jóhirnév rontása anyagi kárt is 
okozhat az algyői önkormányzatnak.
Az országos televíziók is beszámoltak az olajbizottság 
üléséről, majd másnap közölték az algyői 
önkormányzat és a Csongrád megyei rendőr- 
kapitányság tiltakozó nyilatkozatát, illetve egy hét 
múlva a Nap TV interjút kért az algyői

■

polgármestertől. Ez utóbbi műsorban a riporter 
megkérdezte, hogy . tényleg olajozott-e Algyő 
önkormányzata, mire a polgármester elmondta: 
annak kell bizonyítani, aki állít, továbbá ismertette, 
hogy jogerős bírói ítélet tiltja el az Algyői Közéleti 
Egyesület jogsértő tevékenységének folytatásától. A 
beszélgetésben az is fölmerült, hogy a polgármester 
kénytelen lesz kezdeményezni a közéleti egyesület 
működésének törvényességi fölül vizsgálatát.
Jogkörrel felruházott hatóság Algyőn senkit sem 
vizsgál, nem tartóztatott le. Hiszen teljesen 
nyilvánvaló, hogy az algyői önkormányzat olajügyben 
nem érintett. A rendőrség szerepéről elhangzott, hogy 
tényleg vizsgált egy gazolin lopási ügyet, melyben két 
rendőr bűnpártolást követett el, amiért büntetésüket 
megkapták. De ennek az esetnek semmi köze az 
olajmanipulációhoz, az olajforgalmazáshoz, a jövedéki 
törvények megsértéséhez, vagyis olyan cselekmény
hez, amit „olajügyként” szokásos emlegetni. E törté
net a polgármester szerint arra példa, hogy egy sze
mélyes indulatokból fakadó, rágalmazó és alaptalan 
vádakból hogyan lehet országos ügyet keverni.

„Kivéve a qyeüi bíró"?
Eddig egyetlen fillér működési hitelt sem vett föl az 
algyői önkormányzat, de nem kizárt, hogy a jövő 
évben mégis erre kényszerül. Az ok: az
adóerőképesség Algyő által alkotmányellenesnek 
minősített intézménye.
Tudni kell: egy település üzemeltésében alapfeladatot 
jelent például az óvoda, az iskola fönntartása, a 
segélyezés, a közvilágítás. E feladatok megoldásában 
az önkormányzat csak az állam kinyújtott karja. 
Ezért írja elő a töi-vény, hogy minden egyes állami 
feladat ellátásához az önkormányzatnak fedezetet 
biztosít a központi költségvetés.
Az országban a települési önkormányzatok zöme kap 
állami norma-tívát. E pénzforrásból a jelentősebb 
adóbevételűnek minősített félszáz település 
kevesebbet könyvelhet el, Algyő viszont 
egyedüliként a községek és városok sorában -  az 
államtól egyetlen fillért sem tehet a köz-ségi 
kasszába. Az állam ugyanis úgy döntött: Algyőn olyan 
jelentős az adóbevétel, hogy abból kell megoldania az 
önkormányzatra hárított kötelező álla-mi feladatokat 
is. Ezt a „kivételezést” Algyő alkot-mánysértőnek 
minősíti, ezért az Alkotmány-bírósághoz fordult .
Azok az önkormányzatok, melyek részesülnek 
normatív támogatásban, e bevételre már januárban is 
számíthatnak, Algyőre viszont március 15-én érkezik 
az adóelőleg. Ez újabb problémát vet föl, ezért a sajá
tos helyzetű algyői önkormányzat a Pénzügyminiszté
riumhoz fordult segítségért. Ezzel párhuzamosan 
novemberben az a legfontosabb feladata az önkor
mányzatnak, hogy kigondolja, e problémát miképpen 
hidalhatja át: visszafogja a beruházásokat és a 
költségeket, vagy működési hitelt vegyen föl.
Az állam által teremtett helyzet miatt, ismét élővé lett 
a mondás: „Kivéve a gyevi bírót.

„Olajügy" nincs, elégtétel kelt!

NOVEMBER



Óvodai hírek
Novemberben gyermekfogászati szűrővizsgálaton 
vesznek részt a gyerekek.

❖
A december havi térítési díj befizetése: 2000. 
december 5. (kedd), 7-től 17 óráig.

❖
A Mikulást december 6-án várjuk az óvodába.

Montessori szakmai nap
A délalföldi régióban Csongrád megyében elsőként 
szerveztünk Algyőn, a Szivárvány Óvodában országos 
Montessori szakmai napot. A Soros Alapítvány 
pályázatán nyert támogatásnak köszönhetően jött 
létre október 26-án rendezvény, mely Montessori 
Mária pedagógiájának szellemében zajlott.
A vendégeket Karsai Lá szí óné óvodavezető fogadta. A 
Szivárvány óvodába látogató szakemberek a 
Montessori csoportokban gyermekfoglalkozás bemu
tatókat láthattak. A délelőtti konferenciát Kiss 
Anclrásné. Algyő Község Önkormányzatának jegyzője 
szívélyesen köszöntötte, néhány gondolatban mél
tatta az óvodai nevelőmunkát, melyet az önkormány
zat segítő partnerként támogat.
Előadás hangzott el a gyermeki szabadság 
értelmezéséről és a gyermeki lélek felfedezéséről, né
hány elismert pszichológus és pedagógus nézeteit 
közvetítve. A Montessori pedagógia egyik fontos 
eleme a 111 ozgá sfeji észté s, amely a gyermek fejlő
déséljen kiemelt szerepet kap. Az előadás további 
részében az egyénre szabott fejlesztés került elő
térbe, mely során megismerhették a Sindelár 
részképességeket vizsgáló és fejlesztő programot, 
majd a Montessori eszközökben rejlő, elsősorban az 
egyéni képességek fejlesztésére alkalmas lehető
ségeket. A délutáni programon a résztvevők kötetlen 
formában, videó vetítéssel színesítve élmény- 
beszámolókat hallgathattak intézményünk hazai és 
külföldi (Hebertsfelden, Svédország, Dánia) 
kapcsolatairól. Reméljük szakmailag felfrissülve sok 
élménnyel tértek haza az idelátogatók!

Szivárvány Óvoda nevelőtestülete

„Lányra, Vízre Vigyázzatok!”
A Szivárvány Óvodában október 5-én, a 
balesetvédelmi sorozat első állomásaként tűzvédelmi 
napot tartottunk. Ennek keretében valamennyi 
csoportban játékosan szemléltettük a tűz megjelenési 
formáit a mindennapi életünkben, beszélgettünk 
hasznosságáról és veszélyeiről.
A gyermekek nagy ovációval fogadták az óvoda 
udvarára begördülő tűzoltó autót. Valamennyi 
óvodás testközelből figyelhette meg az autó 
felszerelését, működését. A nap lezárásaként az 
udvaron rakott tüzet a tűzoltók a gyermekek 
közreműködésével oltották el. Köszönetét mondunk 
az Algyői Tűzoltóságnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátották a tűzoltóautót, és maradandó élményt 
ny új to t tak ó vöd ás a i n k n a k!

Szalainé Tom bácz Erika

Algyői Hírmondó 

A régmúlt felidézése
Algyő önállóságának 3. éve alkalmából a Szivárvány 
Óvoda is bekapcsolódott a millenniumi 
rendezvénysorozatba. Igyekeztünk körültekintően 
megszervezni és a gyerekek számára is 
elképzelhetővé tenni, hogyan éltek, mivel foglalkoztak 
1000 évvel ezelőtti őseink.
Az óvó nénik a hét foglalkozásain hangulatilag 
előkészítették a hétvégi programot. Meseképek és 
régi használati tárgyak bemutatásával sikerült a 
gyermekek számára elképzelhetővé tenni e régi 
dolgokat. Udvarunkat korhűvé varázsoltuk. Jurtát 
építettünk a szülők, néhány szakember és az óvodai 
dolgozók segítségével. A Hevitex jóvoltából időtálló 
ponyvával borítottuk be az ősi lakhelyet. Gálné Nagy 
Ildikó a szőnyegszövés technikájával ismertette meg a 
gyerekeket, míg Belovai Milvxly halász az ősi 
halászati eszközöket hozta el óvodánkba, néhány élő 
ponttyal együtt.
A gyerekek az óvó nénik segítségével felépítették 
Algyő makettjét homokból és elkészült a jurta 
makettje is. Játékkészítés során ismerkedhettek meg 
a gyerekek a gyapjűval és a nemezelés technikájával, 
melyből régen nem csak szűröket készítettek 
ősmagyarjaink. Édességként apró süteményeket 
kóstolgattak a gyerekek és tönkölybűzadarából 
készült gombócot falatoztak. Ezt a napot korhű zene 
tette színessé és emlékezetessé. Igazi élményekkel 
gazdagodhattak a szülők, a gyerekek és a vendégek, 
akik ide ellátogattak. Fényképekkel, videóval és 
Millenniumi Emlékkönyvvel kívánjuk megőrizni 
ezeket az emlékeket az utókornak.

Kovácsné Budai Éva

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. A 4-5. osztályosok három 
fordulóból álló feladatlapot oldhatnak meg. 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, játékkészítési technikák, mesék, imák, 
népdalok összegyűjtése.
Mindhárom pályázatot a könyvtárban kell 
leadni, legkésőbb 2000. novem ber 15-ig.
Minden pályázó részt vehet az ünnepélyes 
eredményhirdetésen és kiállításon, melyet 
december 1-jén tartanak a faluházban.
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Meseszínpad alakút
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
A könyvtár története az 1892-es olvasó- és 
népkörhöz nyúlik vissza. Már akkoriban is e 
művelődési közösségek elsődleges célja az 
együttlétet, a közös beszélgetést, a közös 
tanulást,, a közös szórakozást szolgálta. A 
könyvtárosok ismét beindítjuk az Algyői 
Olvasókört.
Várják azok jelentkezését, akik szívesen 
beszélgetnének a könyvekről, írókról, 
irodalomról, olvasmány- és filmélményeikről!

Könyvtárosok

„Cím”  az olvasóknak
Algyőiek, ügyelem! 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 
könyvi állja (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 ebiyerése 5000-5000 forintos 
könyvutalvánnyal és emléklappal jár, melyet 
Algyő napján nyújtanak át: a

Könyvtárosok.

Új ügyfélfogadási rend
Örömmel értesítjük Algyő Község lakosságát, hogy a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Ügyfél- 
fogadási rendje megváltozott és kibővült:
Nagyfán minden hónap első csütörtökjén 15-17 óra 
között;
Algyőn, az Egészségház utca 42. szám alatt hétfőtől 
csütörtökig: 8-tól 15 óráig, pénteken 8-10 óra között.

A Igyon az alábbi szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
1. ingyenes pszichológiai tanácsadás hétionként

12-től 16 óráig, csütörtökönként 8-tól 12 óráig;
2. ingyenes, jogi tanácsadás: hétfőnként 8 i0- l l ° IJ

óra között, csütörtökönként 13 ’°-1500 óra között.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tisztelettel 
várja Algyő és Nagyfa lakosságát ingyenes
szolgáltatásaik igénybevételére!

Algyői Hírmondó
A III. forduló feladatai

Kedves Gyerekek!
Reméljük, hogy sikerült megoldanotok a 
Csodaszarvas című irodalmi pályázat előző 
fordulóinak feladatait! Most a magyarok életútját 
követjük nyomon a Fehér ló mondája és a 
Vérszerződés című írások alapján.
A világhódító Attila halála után négyszáz esztendő 
múlhatott már el, amikor Hunor testvérének, 
Magornak (Magyarnak) ivadékai fölkerekedtek 
Szittyaországból, hogy megszerezzék Attila földjét. Azt 
a földet, amelyről csuda szépeket mesélt nekik Csaba 
királyfi. Fekete a földje. Édes a vize. Zöld selyemnél 
zöldebb s puhább a füve. Végtelen nagy rónaságokon 
két nagy folyam hömpölyög: a Duna és a Tisza. S 
körös-körül a végtelen nagy rónaságot erdő borította 
hegyek szegik. Erre a földre vezette népét Álmos fia, 
Árpád, az elsők között is az első, a legbölcsebb, a 
legvitézebb.
A pályázat III. fordulójának feladatai:
1. Árpád Kusidot küldte el, hogy kiderítse „ki ezen a 
földön az elsők eleje”, ki volt a terület uralkodója?
2. Mit vitt Kusid, Kund fia tarisznyájában Árpádnak, 
és mit mondott, amikor átadta ezeket?
3. Mit küldött Árpád az uralkodónak?
4. Kiket nevezünk hétmagyarnak?
5. Hogyan hangzik a vérszerződés esküje?
6. Rajzoljátok le a hunok és magyarok eredetének, 
kalandozásainak, honfoglalásának térképét!
Az irodalmi pályázat támogatói: a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány és az Országépítő 
Alapítvány.

Családi és gyermekjóléti hírcsokor
Algyő Község Önkormányzat Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat várja azon önzetlen algyői 
polgárok jelentkezését, akik a karácsony közeledtével 
a nehéz sorsú gyermekeket (használt ruhával, 
játékkal, könyvvel, esetleg babakocsival, babaággyal) 
szeretnék megajándékozni.
Kérjük, adományaikat hozzák el intézményünkbe 
november 15 - november 30. között (hétfőtől 
csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig)! 
Bizalmukat, segítségüket előre is köszönjük! Címünk: 
Algyő, Egészségház u. 42. Telefon: (62) 267-866, 
ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.
Az algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
várja azoknak a vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek a jelentkezését, akik 
munkalehetőséget biztosítanának alkalmi jelleggel, 
illetve 4 órás vagy 8 órás munkaidővel!
Kérjük Algyő Község lakosságát, hogy aki albérleti 
lehetőséget tud ajánlani, címét szíveskedjék leadni 
irodánkba!
Együttműködésüket, segítő szándékukat köszönjük!

Ráczné Olasz Edit intézményvezető

Pannónia motoros háztáji kocsi
(jó állapotban, rendszám nélkül) eladó. 

Érdeklődni: 
Szeged, Körtöltés u. 31., telefon: 483-823.
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Algyői Hírmondó

Ü l

novemberi rendelési ideje

November 1-3.
1 2  io .  1 7 0 0  ó ra :  dr. Kálmán Antónia. 
November 6-10.
7  !o .  i2nn ó ra :  dr. Kálmán Antónia. 
13"" - 17 1(1 ó ra :  dr. Bálind Sándor.
November 13-17.
7  " - 12"" ó ra :  dr. Bálind Sándor 

l m óra dr. Kálmán Antónia
November 20-24.
7 " - 12"" ó ra :  dr. Kálmán Antónia.
13 " 17 " ó ra :  dr. Bálind Sándor.
November 27-30.
7 " - 12"" ó ra :  dr. Bálind Sándor.
12

.V) 7 óra: dr. Kálmán Antónia

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

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

DR. KOVÁCS ÁGNES

RENDEL:
8 15—14 19Hétfő, szerda:

Kedd, csütörtök: I200> 1800,
Péntek: 1230-1600 óra. 

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

DR. S Z ÍJ Á R T Ó  M A R T A
fogszakorvos

Rendel:
Algyő, Bartók Béla 1 1 . 76. I. eni. 5. 

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

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

MOL-utalványt elfogadok.

D R . M O L N Á R  M A R IA
csecsemő és gyermekszakorvos

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

November 2., 3., 6.,7.: 7M)-9M) betegrendelés; 
november 3-án 10-1 130 óra: tanácsadás; 
november 8-án 13-15 óra: betegrendelés; 
november 9-én 8-10 óra: betegrendelés,

11-13 óra: tanácsadás; 
november 10-én 7V)-9,Ü óra: betegrendelés;
ezt követően a megszokott rend szerint, azaz:

Betegrendelés:
Hétfőn 8-tól 12 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™ -  14™.
Rendel: dr. Hunyó Ádám.

Önálló védőnői tanácsadás:
kedden 13-tól 14 óráig.

Védőnői fogadóóra:
csütörtökön 8 -  9.M)

+ HÁZIORVOSI RENDELES +
A  dr. Tőt/t Házfűr(/0S/ &L tá/éfoztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
november hónapban a következők szerint rendel:

02-03-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hét,
06- 10-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét.
13-17-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hét.
20-24-ig: 12 '"-17-ig (délután) páratlan hét.
27-30-ig: 7 ’" - 12-ig (délelőtt) páros hét.
(Dr. Tóth Mária az egészségház felújítása alatt 
az udvar felöl 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: drlo(hmair/niíiiiivnct.liii 

honlap: \v\v\v.szct’kiv.mal<)v.lm/drlolluna 
.1 iviuleló.sre a TA.J .szárnál igazoló okmányát hozza magával!
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Algyői Hírmondó

TEM ETŐ I TAJE K O ZTA TO
A temető téli nyitva tartása: 

2000. november-2001. március 31. 7-16 óra

A temetőben teljes körű 
temetkezési ügyintézés

történik. A helyszínen, a REKVIEM  
tem etkezési vállalkozó által bérelt bemutató 
teremben lehet igénybe venni a szolgáltatást.

(Szertartás, halottszállítás, sírásás 
megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek 
megvásárlása, sírhely megváltás, információ.)

A lejárt sírhelyek
újraváltása, illetve a sírhelyekről történő 

lemondó nyilatkozat megtehető a gondnoknál.

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, családi urnasíremlék, 
miíkópad, váza rendelés, 1-es és 2-es 
nyitott és fedett síremlék rendelés: 
információ telefonon: 267-567.

GYEVIÉP Kht.

a DELMAGYARORSZAG
továbbá a S/U H  RÍNI Ó,
Kl .ll l VÁROS melléklet, 

a S/ l R U M / Á R  (Icrjcs/.lcs: Röszkc határállomás), 

a ROMÁN BAZÁR (Nagyink határállomás)

./íinM lapok Uivatalos Kii'rletcsfck'cvő kelye:

a y e v j é v  k u k
y\ 1 tjyOy K űstclykcrf m. i 6, (volt iumvcIőiIcdí l\n=)y

Kc’ tj-őfől pc,K\tcl<Í0  7 - tő l 15  ó r á i g .

Í2 Ú 7 -5 ó 7 .
Kcrjiik. a hirdetés feladásakor szíveskedjen a 

személy igazolványt magával hozni!

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

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

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 15 óráig. 
Telefon: 267-567.

m
átvétel a

m í v m

SZÁLLÍTÁS, f u v a r o z á s
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: 700-töl 1500 óráig.

(volt traktor).

NYITVA TARTÁSI IDŐ
2000. október 1-2001. február 28. között 

hétfőtől szombatig 8-tól 16 óráig, 
vasárnap 8-tól 12 óráig.

Vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyes 
papír, fekete-fehér újság, alumínium, sárgaréz, 
vörösréz, PE fólia (fóliaházi fólia).

Kérjük 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.

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

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

Telefon: 267-567.
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10 Algyői Hírmondó
Agrártámogatások: 2 0 0 0 . II. (étét/ ( 2 . )

A mezőgazdasági támogatásokat 6/2000/11.26./ FVM 
rendelet szabályozta a 2000. évben. Információt 
Hajdú Csaba falugazdász ad.
A termelők számos jogcímen juthattak 
visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő állami 
pénzhez.
36/2000.(VII.7.) FVM rendelet: Az 1 - 300 ha
.szántóterületen gazdálkodó termelők kedvezményes 
áruhitelhez juthatnak, melynek összege vetőmag 
esetében 15.000. Ft/ha, műtrágya esetében -  mely 
foszfor és kálium lehet -  10.000.- Ft/ha. Az áruhitelt 
vágj' a vetőmag-termelő és forgalmazó, illetve 
műtrágya-gyártó veheti fel és továbbadja a termelő 
felé árú formájában, vagy közvetlenül a termelő is 
felveheti. A hitelre az állam 80 %-os kézfizető 
kezességet vállal és 100%-os kamattámogatást 
biztosil.
6/2000.(11.26.) FVM rendelet
A közraktárban elhelyezett bűza, valamint 
takarmánykukorica után felvett éven belüli hitelek 
kamata 100 %-ig támogatott, illetve a tárolás 
időszakára 15 Ft/t/hét tárolási támogatás vehető 
igénybe, legfeljebb 12 hónap időtartamra.
Éven belüli hitelek kamattámogatása: mezőgazdasági 
tevékenységhez hitelintézettől felvett legfeljebb egy 
éves lejáratú hitel után a jegybanki alapkamat 40 %- 
ának megfelelő mértékű kamattámogatás vehető 
igénybe.
Éven túli lejáratai forgóeszköz hitel 
kamattámogatása: a mezőgazdasági tevékenységhez 
- beruházások kivételével -  legalább 3, de legfeljebb 
6 évre felvett kölcsön után évenként változó mértékű 
kamattámogatás vehető igénybe.
Állatbetegségek megelőzési költségeinek és az 
állatgyógyszer vásárlásának támogatása:
vágóbaromfit, növendék libát, növendék kacsát és 
étkezési tojást termelő veheti igénybe, aki 
terméktanács tagja és vágóhíd felé értékesít. A 
felmerült gyógyszerköltségeket, állategészségügyi 
dijak költségét számlával kell igazolni A támogatás az 
APEH-tői igényelhető.
Magyarországon még meg nem honosodott károsítok 
elleni növényvédelem többletköltségeinek
támogatása: almástermésúek tüzelhalásának
növényvédelmi költségeihez való hozzájárulás. A 
megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás 
által elrendelt kötelező védekezések során felmerült 
növényvédelmi többletköltségek után vehető igénybe. 
A kérelmet az FM Hivatalhoz kell beadni, a kötelező 
védekezést elrendelő határozat kézhezvételét követő 
30 napon belül.
30/2000.(111.10.) Korm. rendelet.: Lehetőséget
biztosit az agrártermelők eladósodottsásának 
mérséklésére a Kibontakozási hitel meghirdetésével. 
Ugyancsak a fenti rendelet pályázati kiírásában 
jelent meg a gazdahitel és a fiatal agrárvállalkozók 
támogatása is. Ezen programúkban támogatás 
igényelhető a piacképes agrártermékek előállításához 
szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
forgóeszköz vásárlásához. A támogatás formája, a 
jegybanki alapkamat 100 %-a lehet és a felvett hitel

80 %-ára az kamattámogatás, mely az állam 
kézfizető kezességet vállal.
Az 1993. évi CXVI. Tv. és a 28/1994.(111.2.) 
Kormányrendelet szabályozza a részarány-- 
földtulajdon önálló ingatlanná alakításának részbeni 
költségtérítését. A költségtérítést a földhivatali 
bejegyző határozat kézhezvételét követő 60 napon 
belül lehet az FM Hivatatnál kérni. Kell hozzá a 
földhivatali bejegyző határozat másolata, a kimérés 
költségét igazoló számla másolata és a kérelem. A 
támogatás mértéke maximum a számlaérték fele, de 
nem több, mint 5 ha-ig 1800 Ft/ha, 5-10 ha-ig 1200 
Ft/ha, 10 ha fölött 1000 Ft/ha.
216/1997.(XII.l.) Korm.rendelet biztosítja, hogy a 
felhasznált gázolaj jövedéki adójának 80%-át 
visszakaphassák a mezőgazdasági termelők, ami 
jelenleg literenként 64.16 Ft-ot jelent. A 
visszaigénylés maximált mennyisége: szántónál 90 
l/ha; kert, szőlő, gyümölcsnél 200 l/ha; gyepnél 12 
l/ha; halastónál 55 l/ha; erdőfelújításnál 90 l/ha; 
szarvasmarhánál 85 1/ db/év.
Az agrártámogatások többségénél és ezévtől a 
gázolaj-támogatásnál is feltétel a regisztráció, azaz a 
termelők adatszolgáltatási kötelezettsége az FM 
Hivatalnak. A regisztráció meghosszabbított 
határideje június 30. volt. Az év hátralevő részében 
is lehet viszont regisztrálni a kezdő vállalkozásokat, a 
tevékenység megkezdését követő 30 napon belől.

(Vége.)

Diiáziigyfilsztlgálat
A Dél-Alföldi Gá/szolgáltató Részvénytársaság (6724 
Szeged. Pulcz u. 44.. levél cím: 6701 Szeged. PH (>.. 

telefon: (62) 472-572. fax: (62) 493-335. 473-943) 
tájékoztatja ügyfelei!, hogy október 1-jétől új 
ügyfélszolgálati rendszeri alakítod 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 
nvVlt közötti merővel 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.

A  CSATORNAMŰ T A R S U LA T  FÖ LH ÍV Á S A

Az Alqyői Csatornamű Társu lat (6750 Algyő, 
Kastéíykert u. 40.) arra h ivja  f ö l  a 
T is z t e l t  Algyőiek figyelmét, hogy az 
érintetteknek megküldött befizetési csekken 
a csatornaépítési hozzájárulást a küldemény 
kézhezvételétől számított 15 napon be lü l, 
egy összegben, vagy ré sz le tf ize té s  esetén 
az első rész le tet  be ke ll f iz e t n i !  A 
részletek esedékessége: minden hónap 15.
napjáig. A csatornaépítési hozzájárulást 
csak a kiküldött csekken lehet be f ize tn i.



Anyakönyvi hírek
Született szeptember 25-én Molnár Lászlónak és 
Szabó Ilonának (Rodostó u. 7.) Viltfória (2610g), Barta 
Zsoltnak és Gulyás Diánának (Sövény u. 7.) Dzsenifer 
Debóra (3490g); szeptember 27-én Koza Miklósnak 
és Bús Mari annak (Algyö-Nagyfa 45.) Miklós (1980g). 
Házasságot kötött szeptember 29-én Pál Krisztián és 
Kovács Andrea Katalin-, szeptember 30-án Vajna 
István és Terhes Ibolya Piroska, október 7-én Vajna 
András és Mészáros Tünde.
Meghalt szeptember 25-én Tóth Varga Miklós-, 
szeptember 27-én Horgosi István- október 10-én 
Terhes Jánosné (Bakos Mária).

Változó kormányrendetetek
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről szóló, módosított 
80/ 1999/VI. 11. számú kormányrendelet és annak 
melléklete tartalmazza mindazon tevékenységeket, 
melyeket csakis jogerős telepengedély birtokában 
lehet végezni. A lenti rendelet 10.§-a 2, bekezdése 
kimondja, hogy azok, akik már működő telepen 
végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet 
kötelesek 2001. június 30-ig telepengedélyt kérni. 
Mivel a telepengedélyezési ■ eljárás (a szemle 
összehívása, a szakhatósági hozzájárulások 
beszerzése) időigényes, a polgármesteri hivatal 
fölhívja az e körben érintett egyéni vállalkozók, 
gazdasági társaságok figyelmét, hogy telepengedély 
kérelmüket mielőbb nyújtsák be! A kérelem 
benyújtásához szükséges nyomtatvány és
mellékletei az algyői polgármesteri hivatalban Korom 
Dezső ügyintézőtől szerezhetők be.
A kormány 160/2000/IX.21. számú rendelete (mely a 
Magyar Közlöny 2000/95. számában található meg 
teljes terjedelmében) jelentősen módosította az 
üzletek működéséről és a belkereskedelmi 
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló
4./1977./1.22. kormányrendeletet.
Az új rendelet 2000. október 21-én lépett hatályba. 
Terjedelmi okok miatt most csak a kereskedelmi, 
vendéglátóipari tevékenységet folytatók széles körét 
érintő két változásra hívom fel a figyelmet. A rendelet 
hatálybalépésekor már működő üzletek esetében az 
e rendelettel megállapított új üzletkörökre a
kereskedőnek e rendelet hatályba lépését követő 6. 
hónap első napjáig kell az üzlet működési
engedélyét a jegyzőtől megkérnie. Ezt követően az 
üzlet működési engedély hiányában nem folytathatja 
ezen tevékenységét. A már működő üzletek 
kereskedői az üzlet nyitva tartási idejét a rendelet 
hatálybalépését követő 30 napon belül kötelesek a 
jegyzőnek bejelenteni. 1

Kiss Andrásné jegyző

Redőny, reluxa, harmonika 
ajtó készítés.

Megrendelhető: B o l d i z s á r  J ó z s e f  
Algyő ,  Bartók Béla  u. 28. 

T e le fo n :  06-309-530-395

Algyői Hírmondó
Zárójel

Belegondoltak már abba, hogy milyen szerencsések 
vagyunk? Hiszen azon kevesek közé tartozunk, 
akiknek megadatott, hogy átsétáljanak egyik 
évezredből a másikba. Már jó ideje annak, hogy nap 
mint nap hall az ember a „XXI. század küszöbéről", de 
most aztán valóban ott állunk!
Úgy gondoltuk, hogy ez jó  alkalom arra, hogy 
készítsünk valami visszatekintést, valami összegzést 
az elmúlt száz évről. Természetesen egy évszázad 
nagyon hosszú idő. Sok érdekes, fontos és 
meghatározó dolog történt ennyi idő alatt. Balgaság 
lenne azt képzelni, hogy kivétel nélkül mindent 
megmutattunk, mindenről szót ejtettünk, mert hát volt 
itt világháború, kommunizmus, forradalom, kisdobos 
és úttörőavatás, tudományos és technikai 
felfedezések sora, rendszerváltás -  csak hogy 
néhányat említsünk. Persze ezen kiragadott példák is 
mást jelentenek annak, aki ott volt és mást annak, aki 
ezekről csak a történelem könyvekben olvasott. 
Nekünk már természetes a rádió, a tévé, de a 
nagy szüleinknek csodaszámba ment, hogy a doboz 
beszél. Ott vannak a szüléink is, akiket megérintettek 
azok a bizonyos hatvanas évek, s bár nehezen 
hisszük el, de ők voltak azok, akik sikítoztak és 
extázisba estek a koncertek első soraibcui állva. 
Megpróbáltuk kiemelni sokat megélt századunkból 
azon események sorát -  a teljesség igénye nélkül 
melyek vagy így, vagy úgy, de mindenképpen 
Itatással voltak ránk. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
az így megalkotott kép nem mindig tárgyilagos, de hát 
nem is ez volt a cél. Szerettük volna a saját 
szemszögünkből, saját élményeinken keresztül 
bemutatni, mit is jelent számunkra az elmúlt száz év. 
így született az ötlet: rendezzünk századzáró kiállítást 
Záró-jel, avagy a mi XX. századunk címmel. A saját 
szemüvegünkön keresztül próbáljuk bemutatni 
önöknek azt is, amiről mi csak olvastunk, vagy 
hallottunk, az idősebbek viszont láttak, tapasztaltak. 
Azt azért megengedtük magunknak, hogy mindezt 
kicsit másként tegyük, eltérve a megszokottól, a 
mindennapostól. Ezekből egy furcsa, szubjektív 
kiállítást kaptunk, ami néhol talán groteszk is.

DINAMIX 
Ifjúsági Kerekasztal

Avon futáson lányok és asszonyok
Az 1997-ben újraindított Avon Női Világfutás célja, 
hogy a nők edzettebbek, egészségesebbek legyenek. 
Eddig három alkalommal rendezték meg hazánkban 
a versenyt. Idén 13550 nő állt rajthoz a 
Margitszigeten. Az október 15-i kellemes, napsütéses 
vasárnapon az Algyői Nőegylettől (ANE) 39-en 
utaztunk Budapestre, hogy teljesítsük a 10, illetve a 
3,6 kilométeres távot. A verseny rendkívül szervezett 
volt. A jó hangulatról a színpadon fellépő művészek 
gondoskodtak. A futás mindenkinek jól esett. 
Csodálatos volt, hogy együtt futottak , lányok, 
édesanyák és nagymamák. Biztattuk egymást és 
nagyon örültünk egymás sikerének.

ANE
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November a faluházban
November 8-án (szerdán) a Mészáros Szilveszter 
festményeit fölvonultató kiállítást Hézsö Ferenc nyitja 
meg. E napon a Közéleti klubba is várják az 
algyőieket.
10-én (pénteken) 17 órától az Algyői Sportkör 
közgyűlést tart.
15-én (szerdán) 17 órakor a Közéleti klubban az irás 
történetéröl esik szó Baricz Zsolt előadásában.
17-én (pénteken) Tini discó.
29-én (szerdán) az Irodalmi kávéházban a Nyugat 
költőiről Bíró Zoltán irodalomtörténész tart előadást.
A fnluház állandó szakkörei és klubjai az alábbi, a 
tagok számára már megszokott időpontokban tartják 
foglalkozásaikat: hétfőnként 16 órakor kézműves 
szakkör, 17 órától karate edzés, 18 órától fitness 
torna; keddenként 17 órától néptánc próba; 
szerdánként 16 órától kézműves szakkör, 17 órától 
sakk szakkör; csütörtökönként 17 órától karate, 18 
órától lítness torna, 17 órától nyugdíjas klub.

A lakosság tüdejéért
A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi 
Betegségek Szakkórháza Tüdőszűrő Állomása Algyő 
lakosságának szűrését november 17-22. között végzi 
a laluház mellett parkoló szüröbuszbgin.
A tűdószűrésre november 17-én (pénteken), 20-án 
(hétfőn), 21-én (kedden), 22-én (szerdán) 8 óra 30 
perctől 13 óra 30 percig várják a 18 évesnél 
idősebbeket. Fontos, hogy a tüdőszűrésre jelentkező
nél ott legyen a TÁJ kártya. Az önkormányzat és az 
orvosok kérik: minél többen menjenek el a
szűrővizsgálatra a tüdőbetegségek minél korábbi 
felkutatása és az egészség megőrzése érdekében!

Katalin bál
Az Algyői Nőegylel november 25-én 19 órai kezdettel 
Katalin bált rendez az algyői faluházban. A 
jótékonysági bált 20 órakor a Kék Duna keringő 
nyitja. Ezt követően a Pálinkó Lujza - Legyél Zoltán 
profi táncospár standardtánc bemutatója szórakoz
tatja a bálozókat. Örökzöld melódiákat énekel Véha 
Tímea és Beck Gábor. A vendégek szórakoztatásáról 
az Unicum Combo gondoskodik. Vacsora a Kiskakas 
Csárdából érkezik. A menü: mandulás csirkemell 
rántva, vidróczki sertéskaraj vegyes körettel. A 
belépőjegy ára: fejenként 1800 forint. Tombola a 
helyszínen vásárolható.
Minden érdeklődőt szeretettel vár az Algyői Nőegylet!

Szerettei várunk mindenkit a 
ZARÓ-J6L 

avagy a mi XX. századunk 
2000. december 2-5. között tartandó kiállításunkra 

a faluházba!
Programok: december 2-án (szombaton) 17 órakor 
megnyitó, 18 órakor Közéleti kávéház; 
december 3-án (szombaton) 15 órakor filmvetítés.

DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal

Szaktanácsadás gazdáknak
A kormány mezőgazdasággal foglalkozó szakemberei 
döntöttek ügy 1998-ban, hogy az agrártámogatások 
körében, űj lehetőségként megszervezi az ingyenes, 
csoportos szaktanácsadást. Algyőn a helyi Gazdakör 
támogatásával szervez az FVM Csongrád Megyei 
Hivatal előadássorozatot. A résztvevők az előre 
megadott témán kívül aktuális kérdéseikre is választ 
kapnak. A falu házban 17 órakor kezdődnek az 
előadások: november 14-én (kedden) a napraforgó 
termesztés űj tendenciáiról, a javasolt fajtákról, a 
termelési szerződések feltételeiről lesz szó; 28-án 
(kedden) a gabonapiac kerül nagyító alá, mert a hazai 
élelmezési és takarmány célű felhasználási 
igényekről, továbbá a külpiaci értékelés várható 
tendenciáiról beszél az előadó; december 12-én 
(kedden) a szakember az agrártámogatás rendszerét 
ismerteti.

Bérletárusítás
A polgármesteri hivatalban (Algyő, Kastélykert u. 40.) 
a december hónapra érvényes helyi és helyközi 
buszbérleteket november 29-30. (szerda-csütörtök), 
december 1. (péntek), december 4-5. (hétfő-kedd) 
napokon 9-17 óra között lehet megvásárolni.
Ezen kívül a dolgozó és nyugdíjas bérlet Szegeden a 
Víztorony téren lévő buszállomás pénztárában is 
beszerezhető. A diák bérletet azonban csak a fenti 
időpontban, illetve szerdánként 9-17 óra között, a 
polgármesteri hivatalban lehet megvásárolni, vagyis a 
Víztorony téren diák autóbuszbérlet árusítás nincs.

Fogadóóra
A polgármester minden páros héten 14-17 óra között, 
az alpolgármester minden páratlan héten 14-17 óra 
között tart fogadóórát; az algyői önkormányzati 
képviselők szerdánként 14-17 óra között állnak a 
választópolgárok rendelkezésére -  a községházán. A 
polgármesteri hivatalban november 1-jén Molnáráé 
Vida Zsuzsanna, Vidács László; 8-án Beck Gábor, 
Juhász Sándor; 15-én Bakos András, Bakos József, 
22-én Be ke Tamás, Borbály János; 29-én dr. Gubacsi 
Enikő, Herczeg József tart fogadóórát.

Közmeghallgatás
Az önkormányzat képviselő-testülete idén is 
közmeghallgatáson ad számot arról, ebben az évben 
milyen feladatokat és hogyan oldott meg, milyen lesz 
a jövő évet meghatározó költségvetési koncepció. A 
közmeghallgatás december elején lesz.

Algyői bfRODODöó, az  önkorm ányzat  lapja.
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