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Fasti
Karácsony

Ezüst esőbe száll le a karácsony, 
a kályha zúg. a hóesés sürü; 
a lám pafény aranylik  a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl n tejsüni.

Kik m essze voltak, m ost m ind összejönnek  
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a m egfagyott m ezőket 
karcolja éles, kék jégkörm ivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba  
ezüst tükörből bókái a rakot t fa , 
a jó  burái boros korsóihoz von.

/vs zsong az ének áhítatba zöngve...
Csak a havas pasztán, a néma csöndbe  
sir j ó l  az égbe egy-egy kósza mozdony.

Közmeghallgatás
Az önkormányzat képviselö-testülete -  dr. Piri 
József polgármester vezetésével -  idén is köz
meghallgatáson ad számot arról, ebben az év
ben milyen feladatokat és hogyan oldott meg, 
milyen lesz a jövő évet meghatározó költség- 
vetési koncepció.
A közmeghallgatás december 13-án (szerdán) 
18 órakor kezdődik a faluházban. A napirend:
1. Tájékoztató az idei gazdálkodásról, a fejlesz
tésekről és a beruházásokról.
A 2001. évi költségvetési koncepció.
2. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, 
észrevételek. Meghívott vendég: a Szegedi Vízmű 
KIT., a Tisza Volán Rt., a távhöszolgáltató cég, a 
településtisztasági kft. képviselője.
3. Ugyebek.
A közmeghallgatásra minden algyőit várnáid

Ülésezik az önkormányzati testület
Algyő Község Önkormányzati Képviselö-testülete 
-  dr. Piri József vezetésével -  december 8-án 
(pénteken) ülésezik a községházán.
A képviselők -  többek között -  fölülvizsgálják az 
önkormányzati adórendeletet, módosítják a 
köztisztaságról szóló helyi rendeletet. Az
önkormányzati testület tájékozódik az algyői 
sportegyesületek tevékenységéről.

Szaktanácsadás gazdáknak
A kormány mezőgazdasággal foglalkozó
szakemberei döntöttek úgy 1998-ban. hogy az 
agrártámogatások körében, új lehetőségként 
megszervezik az ingyenes, csoportos
szaktanácsadást. Algyön a helyi Gazdakör 
támogatásával szervez az FVM Csongrád Megyei 
Hivatal előadássorozatot. A résztvevők az előre 
megadott témán kívül aktuális kérdéseikre is 
választ kapnak. A faluházban december 12-én 
(kedden) 17 órakor az agrártámogatás
rendszerét ismertetik meg az érdeklődök.

Hajrá az Egészségházért
Az algyői önkormányzat egyik legjelentősebb 
vállalkozása, hogy fölújítja és bővíti azt az 
Egészségházat, melynek karbantartása elma
radt a község Szegedhez tartozásának évei alatt. 
Az algyőiek gyógyulását szolgáló intézmény új
jászületésében közreműködő vállalkozó szakem
berei a nagy iramban dolgoznak: az épület 
műszaki átadása decemberben várható.

EU UTAK
Kedves olvasóink, lapunk e számában 
megtalálják az EU-UTAK című integrációs 
mellékletet is. Többek között bemutatjuk az 
Európai Unió intézményrendszerét. Hazánk 
uniós csatlakozásának kérdései közül most a 
mezőgazdaság kerül terítékre.
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A szomszédik Ekéje, a néprajzkutató
Algyo 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 Algvö alapítására és első lakóira 
emlékeztünk: májusban és júniusban egy igazi 
osgyevi. dr. Hódy Imre visszaemlékezéseit 
közöltük, illetve júniusban még a tápai és a 
gyevi Leiék kapcsolatáról is szó esett: júliusban 
íiz algyőiek ősi mesterségére, a kosárfonásra 
emlékezünk: szeptemberben búcsúnk hagyo
mányát. illetve az egykori algyői levente zene
kart idézzük meg: októberlx'n a szalmafonás 
titkait villantottuk föl: novemberben a „lakoda
lom urára", a vólényre emlékezünk.
Most nem a gazdálkodásban nélkülözhetetlen, 
egykor akácfa gerendelyes vaspapucsos 
löldforditóról lesz szó. hanem egy családi névről. 
Más vidékről származott ide Eke József tanár 
úr. az algyői folklórkutatóvá lett „gyevi embör”. 
Az 1930-40-es évek fordulóján Agyőn is 
megalakult a helyi Gyöngyös bokréta, ahol 
táncoltak és daloltak a fiatalok: a legények fehér 
ingben, fekete csizmanadrágban, lajbiban. 
fejükön kalappal: a lányok, menyecskék
kétrészes színes ruhában, lábukon szögedi, 
hímzett fejú papucs... Eke Jóska barátommal 
nem tudom, mikor ismerkedtem meg. csak 
sejtem, hogy 1977-ben. Abban az évlx*n a tápai 
hagyományőrzők, úgymond, rárendeztek a 
Misa, vagy mustos búcsújukra. Egykori bokrélás 
falvakból érkezeti dalosokkal és táncosokkal 
együtt rangos folklórműsort rendeztek. Talán 
ott láttam ezt tíz örökmozgó és nyúhetetlen. 
apró. szinte futva lépő embert legelőször, a hóna 
alatt szorongatott magnetofonnal.
Hasonló érdeklődésű emberek mihamarabb 
egymásra találnak. így történt ez a mi 
esetünkben is. Megtudtam, hogy Eke tanár úr 
az algyői népi együttes vezetője. Nemsokára 
megkeresett a szögedi múzeumban, majd a sa
ját. tápai gyűjteményemben, hadd lássa, milyen 
is lehetett a régi algyői viselet, haclcl nézhessen 
bele a néprajzi adattár Algyön gyújtott folklór 
(dal és tánc) anyagába.
Meglepett élénk, aprólékos és kifinomult, 
szerteágazó érdeklődése, s természetesen mint 
egyfajta ..osgyevi" gyökérrel rendelkező, szívesen 
segítettem neki. Ez a kutató kapcsolat 
napjainkban is él. Még akkor is. ha időközben 
Eke tanár úr. sok-sok helyi (algyői) gyűjtés

révén teljes egészéljen a maga tenyerén érezheti 
az öt immár véglegesen befogadó Algyőt.
És eljött az iclö, amikor a tápaiákkal együtt, de 
természetesen saját műsorral vettek részt 
országos folklór találkozókon, minősítéseken, 
ahonnan egyszercsak ezüst és arany 
fokozatokat, nívódijakat kaptak a hiteles 
bemutatókért. Eke tanár úr együttesének voltak 
idős tagjai, de ott voltait azok gyermekei is. így 
tudták teljesíteni a hagyományőrző együt
teseknek kiirt pályázat igényeit. Sikereiknek 
nem csak ők, hanem az egész falu örült. 
Elérkezett az az idő is, amikor már nem csak 
őket hívták a jeles együttesek találkozóira, 
hanem -  talán a tápaiak, nyomán -  ők is 
megszervezték az algyői Anna napi tökkápisztás 
búcsújuk zenés, táncos délutánjait, amelyekre 
most már ők hívták azokat, akiknél korábban 
az algyői gárda megfordult. Ezeket a búcsús 
„rárendezéseket” Eke tanár úr -  megértő és öt 
támogató családi háttérrel -  és a mindenben 
segítségére levő együttesi tagok szervezték. Mint 
gyakori műsorvezetőjük, tanúsítom, hogy 
valóságos, a falu hirét-nevét öregbítő 
népünnepélyek voltak a búcsúnapok. E 
rendezvény ma is sok vendéget vonz. miközben 
egyre rangosabbak a folklórtalálkozók is. E 
bemutatókon az Eke tanár úr által gyújtott és 
feldolgozott anyagokkal szerepelnek az algyőiek. 
Nemrég egy csokor népdallal érkezett hozzám a 
jó baráttá lett Eke tanár úr, hogy a dalok fő
zéseit" tisztázzuk. Mondván: „mint nem a 
szegedi táj szülötte nem szeretnék a Rózsa 
Sándor lilm hibáiba esni!".
Eke József már nyugdíjas, de nyughatatlan 
izgő-mozgó, akiben ma is lankadatlan a 
hagyományok iránti érdeklődés, amit már nem 
csupán Algyön kamatoztat, hanem Szegeden és 
mindenhol, ahova előadásra hívják.
Kedves algyői szomszédok! Vigyázzanak nömös 
acélból való Ekéjükre, hadd maradjon meg 
buzgalma, s általa Algyő nevének jó híre apáról 
fiára, anyáról leányra szálljon!

ifj. Lele József néprajzkutató
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Algyői Hírmondó ■
Út a sikerhez

Az általános, illetve a középiskolás Hálálok 
gazdasági kultúrájának fejlesztését tűztük ki 
célul, amikor konferenciát szerveztünk Bács- 
Kiskun. Békés és Csongrád megye tanárainak.
Ez év nyarán megírtuk a Gazdasági alapis
meretek című tankönyvet, amelyet jelenleg lek
torálnak. A tananyag hozzájárul az alapmű
veltség kiegészítéséhez, az etikus gazdasági ma
gatartás fejlesztéséhez, a piac-képes tudáshoz, 
amely az Európai Unióhoz való csatlakozás 
közeled-tével fontos része a közoktatási 
i n tézrné nye k i.nnovác iój ának.
A könyv főbb témakörei: családi költségvetés: a 
közgazdaságtan alapkérdései: a gazdaság
erőforrásai: a sikeres vállalkozó lobb tulajdon
ságai: munkamegosztás a csilládban és a gazda
ságban: gazdasági körforgás: a kereslet-kínálat 
és a piac: minőség és minőségbiztosítás: a piac- 
gazdaság célkitűzései és problémái; vállalati 
marketing: a sikeres vállalkozás tényezői: vál
lalati menedzsment: befektetési formák: üzleti 
terv készítése.
Az Út a sikerhez címmel meghirdetett konfe
renciát dr. Piri József. Algyő község 
polgármestere nyitotta meg. Dr. Botka László, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke az uniós 
feltételekről szólva hangsúlyozta a verseny
képes projektek, az innováció fontosságát. Dr. 
Viclács Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
docense előadásában szólt a vállalkozóvá válás 
általános műveltségbeli hiányosságairól. a 
gazdasági etika fejlesztésének szükségességéről. 
Varga Magdolna, a SZEB-GÁZ Kft. ügyvezető 
igazgatója a jövő munkavállalójáról mint a sike
res szeivezet zálogáról tartott előadást. Csernyi 
Csaba regionális menedzser a Junior Achieve- 
tnenl Magyarország programjait ismertetve szólt 
az oktatás-nevelés teendőiről. Iván Zsuzsanna, 
az Algyői Általános Iskola igazgatója bemutatta, 
mire vállalkozik iskolánk.
Az előadásokat szekcióülések követték. Az 
általános iskolai tapasztalatait Hegyi Gabriella, 
az algyői iskola matematika-fizika szakos taná
ra: a középiskolait Éclemé fílling Csilla, a 
szegedi Radnóti Gimnázium tanára osztotta meg 
a résztvevőkkel.
A konferencián kiállítást rendeztünk algyői 
diákvállalkozásaink termékeiből, amelyek elké
szítése hasznos szabadidős tevékenységet jelent 
a tanulóknak, de segíti a pályaorientációt is.
A konferencia nyomán az algyői iskola 
programjának bizonyára lesznek követői, és így 
hozzájárulhatnak az uniós feltételek meg
teremtéséhez az iskola imaovációjához.

Csatáid és gyermekjóléti hírcsokor
A nagycsaládosok megalakítják a három, vagy 
annál több gyermeket nevelők helyi egyesületét. 
A legközelebbi találkozó 2001. január 15-én 
(hétfőn) 17 órakor lesz a faluházban. Minden 
érdeklődőt várnak.

❖
Algyő Község Önkormányzata Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálata továbbra is várja azon 
önzetlen algyői polgárok jelentkezését, akik 
karácsony alkalmából a nehéz sorsú 
gyermekeket szeretnék megajándékozni. Kérjük 
(lehetőség szerint), az adományokat minden 
jótékonykodó vigye el december 15-ig, 
ügyfélfogadási időben az intézménybe!
Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024.

❖
Ügyfélfogadás Algyőn az Egészségház u. 42.
szám alatt hétfőtől csütörtökig 8-15 óra, 
pénteken 8-10 óra között; itteni szolgáltatás az
ingyenes pszichológiai tanácsadás: hétfőn 12- 
16, csütörtökön 8-12 óra között, illetve az 
ingyenes jogi tatiácsadás: csütörtökön 13-'0-tól 
15 óráig. Logopédus, fejlesztő pedagógus és 
pszichológus szakember segítségét is igénybe 
vehetik.
Nagyfán minden hónap első csütörtökjén 15- 
17 óra között, az 59-es számú lakásban tart 
ügyfélfogadást a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálat.
Adományok átvétele és kiadása az 
Edzőteremnél (Algyő, Kastélykert utca, a régi 
gyógyszertár): szerdánként 13-15 óra között, 
péntekenként 9-11 óra között.
Tisztelettel várjuk Algyő és Nagyfa lakosságát 
ingyenes szolgáltatásaink igénybevételére!

❖
Az Algyői Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat által gyűjtött adományokat december
22-én (pénteken) adják ajándékul a nehézsorsú 
gyermekeknek.

❖
A rászoruló családok és gyermekek nevében 
köszönjük Algyő Község minden egyes segítő 
polgárainak és intézményeinek, szervezeteinek a 
sok segítséget, adományt, amivel szolgálatunkat 
2000-ben támogatták, segítették!

❖
Békés karácsonyt, jó  egészséget, boldog új évet 
kívánnak Algyő minden polgárának a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
munkatársai: Ráczné Olasz Edit
(intézményvezető); Juhász Mihályné, Harcsás 
Gizella (családgondozó): dr. Rohony Anikó
(jogász), Scherer Julianna (pszichológus). 
Karsciiné Szénási Mónika (adminisztrátor).
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4 Algyői Hírmondó

Óvodai hírek
Az a lgyői Szivárvány óvoda nevelési prog
ramjában lbntos szerepet foglal el az egészséges 
élei módra nevelés. Linnék keretéljen a Boldog 
Gyermekkor Alapítvány az önkormányzathoz 
pályázatot nyújtott be és az elnyert támogatás
ból. valamint a szülői hozzájárulásból az algyői 
óvodásoknak úszó tanfolyam ot szervezett.
A gyerekek tíz alkalommal élvezhették a Czene - 
Savanya Úszó tanoda által szervezett vízhez 
szoktatás élményét. Ez segíti a gyermekek testi 
fejlődését, erősiti izmait és légzésszerveit. A
tehetségesebi) gyerekek az úszás alapjait is 
elsajátították.

❖
A nagycsoportosok novemberben nagyon jól 
érezték magukat a falu könyvtárában. Kiss 
Mihályné Nusika néni és Ménesi Lojosné
Jusztika néni vezették be a gyerm ekeket a 
könyvek birodalmába. A gyermekek tágra nyílt 
szemmel nézték a hatalmas polcokon a
szebbnél szebb könyveket. Voltait olyan
gyermekek is. akik szüleikkel rendszeresen 
járnak könyvtárba. Öle mái- otthonosan, 
ismerősen mozogtak az olvasóteremben.

❖
A családi karácsonyt megelőzően, decem ber 
18-án (hétfőn) 10 órakor közös ünnepváró 
programot szerveznek az óvodában: zenével, 
bellehemes játékokkal, népszokások felidé
zésével. Délután 16 órakor karácsonyi meg
lepetésre várják az óvoda nyugdíjasait.

❖
Idén a té li szünet december 22-tól 2001. 
j.'inuár 2-ig tart. Az a szülő, aki igényli 
gyermeke óvodai felügyeletét, kérjük. írásban 
jelezze az óvónőknél!

❖
Az óvodai térítés i díjat 2001. január 4-én
(csütörtökön) 7-17 óra között kell befizetniük a 
szülőknek.

Iskotanaptó
Algyö önállósodásának évfordulója alkalmából 
az alsó tagozatosok rövid táncos bem utatót 
tartottak, majd a felső tagozatos tanulók je le
neteket adtak elő a Vérszerzödéstöl István koro
názásáig cimmel. A programot jurták építése, 
különböző ősi mesterségek és játékok bemuta
tása. kipróbálása színesítette. (Köszönetét 
mondunk azoknak, akik segítettek!)
A hódmezővásárhelyi József Attila Kupa térségi 
m atem atika versenyen vett részt iskolánkból 
Gocló Zita 5.a. Miklós Attila 6.a. Boció Gyula 7.b 
Kutasi Levente 8. a osztályos tanuló.

december az iskolában
December 4-töl új órarend.
6.: Mikulás ünnepségek, osztálykeretben.
7-én: 15 órától idegen nyelvi vetélkedő; 16 
órától idegen nyelvi bemutató a Fehér 
iskolában.
9.: „Zöld karácsony" a 6.a osztálynak a CSE- 
METÉ-vel.
11.: 17 órától szülői értekezlet az 1-2. 
osztályokban, ahol Scherer Julianna 
pszichológus a tanulási képességek zavarairól 
tart előadást.
12.: 17 órától szülői értekezlet felső tagozatosok 
részére.
13.: 9-töl 12 óráig a drogról a Humán Reform 
Karitatív Egyesület és a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozói csoportfoglalkozást tartanak a 
diákoknak: az alsósok feszültség- és szoron
gásoldó, valamint csoportjátékban; a felső tago
zatosok döntési és együttmüködési konfliktus
kezelő csoportjátékban vesznek részt.
18.: 17 órától szülői értekezlet a 3-4.
osztályban, ahol Scherer Julianna pszichológus 
előadást tart a magatartászavarról.
18-19.: 15-töl 17 óráig a 4H Karácsonyi
vásárára, a Fehér iskolában várják az algyőie
ket. A jótékonysági vásáron játékok, illatszerek, 
lakberendezési tárgyak, ruhaneműk, illetve a 
4H által készített termékek várják, hogy aján
déktárggyá léphessenek elő.
21.: 11 órától karácsonyi ünnepség a
faluházban.
2000. decem ber 22 -  2001. január 2.: téli 
szünet.

Hírek a sutiból
Hagyományaink szerint a Vadasparkban 
zoopedagógiai órákon vettek részt az alsó 
tagozatos és a 6. osztályos tanulók.
A 7-8. osztályosok a falviházban megrendezett 
Levéltári napokon vettek részt. 
Hódmezővásárhelyen a „Kultúra a Nyugat 
Kapujában" című rendezvényen szerepeltek 
iskolánk tanulói: a 8,b osztály a Gyevi bíró 
című darabot adta elő, Lénárt Viktor 
zongorázott. Szilágyi P. Réka mesét mondott. 
Herceg Ágnes népdalokat énekelt .
A középiskoláit börzéjére látogattak el a 8. 
osztályos tanulók, ahol tájékozódhattak a 
jelentkezés feltételeiről.
Halloween-en (angol nyelvi vetélkedőn) vett 
részt 8. osztályos tanulóink csapata: 
Kecskeméti Judit, Baár Viktória, Varga Adrienn, 
Kovács Nóra, Bakó Éva. Szavalóversenyen vett 
részt Orbán Gyöngyi (8.a).
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Az Algyői Hírmondó integrációs melléklete.

Váltani (is) tudni kell
Az unióba törekszik Magyarország, s így mi. magyarok is. A nagy 
igyekezel ellenére azonban válaszolnunk kellene a kérdésre: M iéri is 
kell nekünk az f'.U.JI ..Nincs más út'" mondják azok. akik mindig 
könnyen hivatkoznak a külső befolyás erejére, s nem veszik észre, hogy 
most egybeesnek Közep-Huropa és a nagyhatalmak érdekei. Az uniós 
csatlakozás annyira kii!-. mim amennyire belpolitikai kérdés. Meri bár 
..az unión kivfíl is van élet", de joggal remél/leljük, hogy az /•.'{/- 
miniakui követve könnyebben es gyorsabban le tudjuk küzdeni azi a 
leileitsegbeli es eleiszinvonalbeli hátrányt, aminek nem okozói, hanem 
eviizedek óta elszenvedői vagyunk.
.‘I csatlakozás azonhan nem egyszerűen .felzárkózási " jeleni, l-.gvrészt 
azért, meri bármilyen elmozduláshoz a kiindulópontot magunkban, 
sa/at énekeink /éherkepezésével kell megtalálnunk. Másrészt azért, 
mert az /■.'// egy lolwtmatosan változó valami, amihez igazodni is e 
tényt tudomásul veve lehet.
,1 (' tag szamára kitalált intézményrendszer most 15 szereplővel is 
döcögve működik, ezer/ teljes fehijuás szükséges ahhoz, hogv a bővítés 
utáni 20-25 országot elbírja. A közös agrárpolitikát is meg kell re
formálni ahhoz, hogy it kapcsoloilasra kész. jórészt mezőgazdasági 
térség is /ölvegye a ritmust, de ne tegye tönkre az egész gé/H’zeiel.
A /<> pap holtig tanul. A népi bölcsességei magúba sűrítő magyar mon
dást tahin meg nem ismerik az lútropai Unió polgárai, de lényegéi 
mindannyian gyakoroljak. Azokban az országokban, melyek társául 
szegődnénk mi is. egv-egv ember az aktívnak mondott felnőtt élet
szakasza négy évtizede alatt akar haiszor-hélszer is kenyérkereseti fo r
rást vall. f  '.rre. az élethossziglani tanulásra kell fölkészíteni magunkat 
es gyermekeinket. Mert vallani, illetve a váltáshoz: tudni kell.

T íz  új EU-tag?
Az Európai Unió bővítésért felelős 
biztosa. (íiinter l ’erheugen kifejtet
te: 2005-ig akár tíz jelöltnek is si
kerülhet belépni az unióba. Az EU 
Bizottságának 2000 novemberében 
nyilvánosságra hozott ország-je- 
lentései a politikai kritériumokat és 
a piacgazdaságra való áttérést ille
tően tekintélyes előrelépést álla
pítanak meg a tagjelölt kelet-közép- 
európai államok (Bulgária. Cseh
ország. Észtország. Lengyelország. 
Lettország. Litvánia. Magyar- 
ország. Románia. Szlovákia. Szlo
vénia). valamint Málta és Ciprus 
csatlakozási tárgyalásai alapján.

Utolérési verseny
Amennyiben Magyarország hosszú 
távon képes tartani a GDP. vagyis a 
nemzeti össztermék 5-6 százalékos 
növekedési ütemét, akkor lehető
sége nyílik arra. hogv gazdasági 
szempontból utolérje az Európai 
Uniót - jelentette ki Martonyi János 
külügyminiszter. Ezt az utolérési 
esélyt azonban el is lehet veszíteni: 
ezt kell megelőzni világos jövőkép
pel. egészséges önbizalommal.

Haszon
Uniós csatlakozásunknak mintegy 
175 milliárd forintos hozadéka lesz. 
A kb. 100 milliárd forintot kitevő 
vám. általános forgalmi adó és 
egyéb befizetés mellett az EU me
zőgazdasági és strukturális 
alapjaitól 275 milliárd forint körüli 
összeghez jut a magvar gazdaság.

II. szám



4 EU-UTAK

Régióstatisztika
Az ország 7 régiója közül a 
dél-alföldi (Bács-Kiskun. Bé
kés. C'songrád illegve) terü
letéi tekintve a legnagyobb, a 
lakosság száma alapján a 3. 
legnépesebb légió. A Dél-Al- 
foldön a telepiiléssürüség ki
sebb. a településnagyság na
gyobb az országos átlagnál; itt 
él az ország külterületi népes
ségének 43 százaléka; a gazda
ság szerkezeiében a mező
gazdaság részesedése több 
mint kétszerese az országos át
lagnak. az iparosultság viszont 
alacsonyabb; a gazdasági fej
lettség színvonala az országos 
átlag háromnegyedét éri el. ez
zel a régiók között az 5. helyet 
foglalja el.

Ki mit tud?
Ha Ön elolvasta lapunkat, b i
zonyosan tud válaszoln i az 
a lábbi kérdésekre.
.1. M it je len i a rövidítés: GATT?
2. Mely intézmények vesznek 
részt az EU döntéshoza
talában?
3. Sorolja lel az ELI tagjelölteit! 
A válaszokat levélben az EU- 
UTAK szerkesztéségének cím é
re kérjük. A helyes válaszokat 
beküldők közölt értékes aján
dékokat sorsolunk ki.

az Al^wii I linun iu ló  iiilcg ii'iriós  
m<-Ile-kU-11 ". :i l.oknliliis ('só ilóriid  
Me^\ei I lel\ i I.;í [k)k lí^\esíile lével 

közös k iiu lv iim  n.
Cilii : (wTiil A lg\ö , H ám  ász  u. 1 . 

Telefon: Ü l j  2()7-<ir>0
K - i n n i l  e i m :  . I i ih l <i n i i i l l . t i s / i i i u l . l i u  

l ’m j e k l  f e l e l ő s :

M ohiam é [ idei Zsuzsanna. 
Isészil el le: ANOLI 2000 Bf. 

N v m m is :  ( l í i l . l )  1‘ ls’ IOSS N \ m u c in  
Az EU-UTAK 

a Külügyminisztérium és a 
Phare támogatásával készült.

Közös ügy: a mezőgazdaság
A Római Szerződés kimondta, hogy a közös piac kiteljed a mezőgaz
daságra és az ágazatból származó termékekkel való kereskedelemre is. Az 
uniós államok közös agrárpolitikájának célját e szerződés 39. pontja rög
zíti: a mezőgazdasági dolgozók életszínvonalának kielégítő mértékű javí
tása. a piacok stabilizálása, a felhasználók számára elfogadható árak biz
tosítása. a mezőgazdasági struktúrák modernizálása.
A közös agrárpolitikáról (angol elnevezésének rövidítése alapján: C AP) 
1962-ben született meg a döntés. A belső agrártámogatás a közös árakon 
alapszik - írja a Farkas-Farkas szerzőpáros az Európai Uniót bemutató 
könyvecskéjében. A kívánatosunk tartott árakat az irányárak (vagy tájé
koztató árak) fejezik ki. Az árak fenntartását úgy érik el. hogy az állam 
egyes termékeket (pl. gabona, v aj. tejpor, cukor, marhahús) fölvásárol, ha a 
piaci ár az irányárnál alacsonyabb szinten megszabott intervenciós ár alá 
esik. A kiilső védelem is az árakon keresztül valósul meg. Az EU-ba érkező 
import után a közös piaci ár és az importár különbözeiét kitevő határ- 
kiegyenliiési illetékei kell fizetni. A termékek 70%-ára a külső védelem és 
az intervenció együttesen terjed ki; további 25%-ára (például a baromfi, a 
tojás, a minőségi borok, egyes zöldségek, gyümölcsök) csak a külső 
védelem érvényes. A többi termék esetében a feldolgozóipar kap 
támogatási, ha EU-eredetíí terméket használ fel (például napraforgó, 
borsó), vagy álalánylámogalási (például len. kender) igényelhetnek. Tehát 
a közös agrárpolitikán belül külön szabályzók működnek, melyek ered
ménye (a gazda szempontjából): a kiszámíthatóság.
Az egx'seges piac alapelvei, a Közösség termékeinek előnye és a pénzügyi 
szolidaritás sikeresnek bizonyult a v eszteséges mezőgazdaság keretein belül 
is. A fogyasztóknak a v ilágpiaci ingadozásoktól mentes áron való ellátása is 
megvalósult. A vidékről való elköltözés és az agrár ágazat korszerűsítése 
következményeként pedig a mezőgazdasági dolgozók aránya az aktív fog
lalkoztatottak körében 20-ról 8-5 százalékra csökkent az EU-n belül, 
aminek köv etkeztében versenyképes termelőszféra alakult ki.
Ám az agrárpolitika saját sikerének áldozata lelt: a tényleges évi 0.5%-os 
többletigéin- helyett ugyanis 2%-os a termelés növekedése. Ez az EU közös 
kiadásait megterheli, állandósít egy nem eléggé hatékony struktúrát. A 80- 
as évekre a mezőgazdasági kiadások a közös költségvetés kétharmadát 
emésztették föl. A garanciaküszöhöt 1983-ban fogadták el: a termelők a 
támogatásokra csak egy előre meghatározott mennyiségig tarthattak igényt, 
sőt: a túltermelésért a termelőknek büntetőadói kellett fizetniük. Az 
agrárpolitika reformjaként a termőföldek pihentetéséért díjazási állapítottak 
meg: a kiadások növ ekedési ütemét a GDP százalékában határozták meg.
Az 1992-es agrárpolitikai reformok kapcsán csökkentek a belső piaci árak. 
ami kellemetlenül érintette a termelőket, mert csökkentek bevételeik. Ez 
volt az inspirálója az úgynevezett kompenzációs, közvetlen támogatások 
bevezetésének. Ezek meghatározott területre, meghatározott referencia 
hozamra járnak. Emellett pihentetési. vagy például durum búza 
támogatásról szólhatunk. Működik az intervenciós rendszer, export-import 
politikával szintén szabályoznak.
De meg kell újítani a közös agrárpolitikát. E reform célja, hogy a termelés 
növekedését megfékezzék, a mennyiségi termelés és a támogatás közötti 
egyenes összefüggést megszüntessék, a minőséget előtérbe helyezzék, a 
kereslet és a kínálat között kiegyensúlyozott kapcsolatot hozzanak létre, a 
környezetkárosító intenzív gazdálkodásnak gátat vessenek.

II. szám
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Ifjú atléták
A Nemzeti Atlétikai Program keretében 
rendezett, a szegecli és a Szeged környéki 
iskolák közötti atlétika versenyen az algyői 
iskola csapata összesítésben 1. helyezést ért el. 
Algyo iljű atlétái összesen 4 aiuny és 4 ezüst 
érmet szerezlek.
Összesen 8 algyői csapat vett részt a versenyen.

Fiúk:
I. Kopasz Máté 
Kovács Dezső 
Balogh Áclám 
Pap Márton

II. Boldizsár Dániel 
Hegyi Gergő
Suti Zsolt 
Horváth Mátyás

III. Páctár Attila 
Rá ez Gábor 
Jeremi József 
Balogh Norbert

IV. Belovai Dániel 
Noviczki József 
KutasiLevente 
Szilágyi Szabolcs

Lányok:
Retkovszki Erzsébet 
Szabó Eszter 
Jakab Anita 
Katona Ágnes

Dávid Nikoletta 
Szabó Biigitta 
Budaházi Enikő 
Bakai Tünde

Rózsa Bettina 
Kord ás Edina 
Godó Zita 

1 Andrea

Rácz Ágnes 
Kutasi Emese 
Kis Orsolya 
Süli Kitti

A Csongrád 
bajnokságon elér
Horváth Mátyás 
Rácz Gábor 
Balogh Norbert 
Pádár Attila 
Noviczl'd József 
Balogh Norbert 
Pádár Attila 
Bakos Balázs 
Rácz Gábor 
Budaházi Enikő 
Kovács Melinda 
Nagy Andrea

Lévai Zita

Megyei Atlétikai Gyermek 
t eredmények: '

60 m futáson 2.
60 m futáson 2.
60 m futáson 3.
60 m futáson 3.
800 m futáson 3.
távol ugrás 
magasugrás 
kislabda 
kislabda 
800 m futás 
60 m futás 
60 m futás 
800 m futás 
kislabda

3. 
2. 
1. 
1.
4. 
1. 
2 . 
3. 
2.

Gyermekeink Budapesten
Az Algyői Általános Iskola 80 tanulója november 
12-én Budapestre kirándult.
A társaság egy része a Csodált Palotájába, a 
többiek az Állatkertbe látogattak el. Mindkét 
program felejthetetlen élményt nyújtott 
diáknak, felnőttnek egyaránt.
Délután az Országházban
algyőieket. Bemutatták az

fogadták az 
épület legszebb

részeit és a koronázási ékszereket.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Mese és prózamondó Verseny
Az algyői általános iskolában az alsó tagozato
sok mese- és prózamondó versenyén az alábbi 
eredményeket érték el a tanulók:
1-2. osztály:
I. Papp Márton (2.b), tanára: Kis Nóra;
II. Kovács Vivien (2.b) tanár: Kis Nóra;
III. Győrfi Judit (l.b ), Tóthné Molnár Ágota 

Török András (2.b), tanár: Kis Nóra.
Különdij:
Török Márta (l.a ), tanára: Szebeiu Lászlóné; 
Bajusz Kata (2.a), Szabóné Kálmán Mária.
3-4. osztály:
I. Pósa Erika (4.b) Ördöghné Pungor Erzsébet:
II. Mondovits Cintia (4.a) tanár: Torma Ti boriié;
III. Budaházi Beatrix (3.a), Kiss Ferencné; 

Szilágyi P. Csenge(3.h). Kériné Bódi Judit
Különdij:
Belovai Vivien (3.a), tanára: Kiss Ferencné;
Bús Renáta (4.a), tanára: Tonna Tiborné.
Az algyői iskolát a városi versenyen Papp Márton 
(2.b) és Pósa Erika (4.b) osztályos tanulók 
képviselték. E fordulóban Papp Márton (2.b) 
osztályos tanuló) IV. helyezést ért el, így 
továbbjutott a megyei versenyre.

Oberi/ettachban jártunk
Az Oktatási Minisztérium pályázatán nyert 
összegből és a szülök hozzájárulásából 40 
általános iskolás (ebből 10 algyői) egy hetet 
tölthetett az ausztriai Obervellachban. Az algyői 
diákok élőben tanulhatták a nyelvet.
A 7. osztályos Bakos Nórának legjobban a 
Mölltal tetszett. A három osztrák gleccser 
egyikére csali akkor lehetett feljutni, amikor az 
időjárás is megengedte azt. Háromezer méter 
magasan hógolyózni is lehetett, a csúcs 
közelében 150 m magas hóréteg várt. A fiúk 
érdeklődését leginkább a Porsche autómúzeum 
modelljei keltették fel.
Külön élményt jelentett a spitali kastély, 
melyben korábban iskola működött. A kastély 
talán legszebb terme a hercegnőihálószoba, 
melynek tárgyai a középkori baldachinos ágy, 
karosszékek, fésülködö asztalok. A 6. osztályos 
Szilágyi Perjési Gergő szerint a legjobb a 
bleibergi bányalátogatás volt. Közép-Európa 
leghosszabb csúszdáján (68 m) jutottunk le a 
múzeummá alakított ólombánya mélyébe. A 
tárnákban látott filmek elárulták, hogyan 
hozták a felszínre a nehézfémet.
Igen izgalmas volt az 'Sinterjúkészítés is: a 
magyar gyerekeknek az osztrák járókelőktől 
kellett kérdezniük városukról.

Nagyné Szabó Andrea tanár
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a DÉLMAGYARORSZáG
továbbá a SZUPERINFÓ, 
KERTVÁROS melléklet,

<l SZERB BAZÁR (terjes/les: Rös/kc li;i!;iiállomás). 
a ROM ÁN BAZÁR (N.igyliik h;il;ii;illom;is(

cinűi lapok liivsitsíllos hirdetésfelvevő helye:

G Y E V IÉ P  Kht.,
Algyő, kastély kert u. 16. (voli művelődési ház), 

hétfőtől péntekig 7-től 85 éráig. 
Telefon: 267-567.

Keijiik. a hirdetés fcliidásakor szíveskedjen a 
s/chuíIn igazolványt magával hozni!

A temető melletti

I C U  VIRÁGÜZLET
téli nyitva tartása;

hétfőtől péntekig: 8-12 óra között.
Temetésre rendelhető koszorú, sírcsokor az 

alábbi telefonszámokon: 
06-62-419-775, 06- 20- 323- 0118.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánok minden kedves vásárlómnak.

Műtrágya szórót
keresünk mesvételre, 1 tenselyest, 
vontathatót, nem kardán hajtásút.

Gyeviép Kht.
Alsyő, Kastélykert u. 16.

Telefon: 267-567 
06-20-9134-602.

A DÉNÁSZ
A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT KÉRI!

Az utóbbi hónapokban jelentős Károkat 
okoztak ismeretlen elkövetők a DÉMÁSZ 
Rt. transzformátoraiban (olajlopás, ron
gálás) Szeged térségében is. A DÉMÁSZ 
már óvintézkedéseket tett. -és most a 
rendőrséggel összefogva szeretíié a 
további bűncselekményeket megaka- 
dályoznl.
Ehhez a lakosság seg íts égé i kéri.
Az illetékes rendőrkapitányságnak tett 
bejelentés hasznosíthatóságától füg
gően, az egy-két eset sikeres felderí- 

I léséhez nyújtott információt 50 ezer 
forinttal, a teljes bűncselekmény- 
sorozat felderítését eredményező infor
mációt 400 ezer forinttal jutalmazza.
Járuljon Ön is hozzá a folyamatos 

j áramszolgáltatás biztonságához!

! T is z t a ,  kézzel fe ls z e d e tt  
S betontörm elék e la d ó .

S z á l l í t v a  : (Algyön)  1.200 Ft/m3. •
S z á l l í t á s  nélkül :  800 Ft/m3. j

Érdeklődni- g y e v i é p  k h t . :
A lg yő , K a s té lyk e rt u. 16. j

Munkanapokon 7-15 óra k ö zö tt, ;
T e l . :  267-567, 0 6 -2 0 -9134-602. S

m m  és Meresénak, suté és H if iin é l 
Maifisa.

Díszpárnák, puffok kaphatók.

Hétfőtől szombatig 9-19 óra között.

Telefon: 267-660. 30/264-0143. 
Görcsé Tibor. Algyő. Komp u. 21.

Eladó! Emeletes gyerekágy (matracokkal) jó 
állapotban lévő mózeskosaras babakocsi 
(régebbi típusú).
Telelőn. 267-954 Jani Zoltánné

C SA lÁ Ö f
O APK Ö ZÍK

m ű K ö o c e c é s é R e
vállalkozó személyt, személyeket 

keresünk (területünkről).

Jelentkezés és felvilágosítás telefonon 
vagy személyesen:

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
R á czn c  O la s z  H űit 

Algyő, Egészségház u. 42. 
Telefon: (62) 267-866
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Vállaljuk a lakó épülőiből kijövő és az új 
szennyvízcsatorna tisztítóaknáját összekötő kifolyó 
kiv itelezési munkáit.

Árajánlat kérhető: G Y E V S É F  Kht.
Algyö, Kastélykeit u. 16. (volt művelődési ház) 

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

ÁCSMUNKÁT .KÉPKERETEZÉST..
VÁLLALOK

Diszlécek, szegölécek árusítása, 
csöállvány bérbeadása.

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

árusítása: 130 Ft/l
Algyő, Téglás u. 123. alatt 

(betegségtől mentes anyáktól).
Telefon:

268-738. 06-20-362-20-28.

Televízió ja vitást a helyszínen vállalok. 
Hétvégén is!

Telefon: 472-006, 06/20-94-64-324 
Dávidházf Sándor

Baktó, Tölgyfa u. 24.

I VALLALJUK!
felek határon belüli SZENNYVÍZCSATORNA

hálózat kiépítését.

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

SÍRKERETEK, URNATÁROLÓK
megrendelhetők többfajta színben, 

műkőből, márványból, gránitból 
2001-re az idei áron.

Vá Ibi u ü k

♦ sírfelújítást, sírkiemelést,
♦ sírtisztítást, betűvésést.

Érdeklődni:
a temető melletti sírkő-műkő telephelyen 

vagy a virágüzletben.

Telefon: 
napközben: 06-20-323-0118, 

este: 62/419-775.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánok minden kedves megrendelőmnek!

kovács MIHÁLY. MffrÓ-SÍRKÓ készítő

F O í t ó z í Á T
Női, férfi, gyermek hajvágást, színes melirt, 
konty fésülést, valamint alkalmi frizurák 
készítését vállalom. Rendelje meg frizuráját 
előre a 268-514-es telefonszámon!

Szeretettel várom kedves régi és leendő 
vendégeimet!

Téglás u. 86. sz. alatti üzletemben

Nyitva tartás:
hétfőn és kedden 8-tól 15 óráig; szerdán, 
csütörtökön és pénteken 13-20 óra között; 
szombaton 7-től 11 óráig.

Kellemes ünnepek kíván:
B e lo v o m é  B o l<  os  ír^ilca

mindenféle méretben, 5 ezertől 30 ezer 
forintig. Minden kedves vásárlómat 

szeretettel várom!
Herczeg Qáspárné Algyő, Téglás u. 20. 

Telefon: 267-259
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decemberi rendelési ideje
December 4-8.
7 111 - 12'" óra: dr. Kálmán Antónia.
j 3.111 _ 1 7 . 0  óra: dr. Bálind Sándor.
December 11-15.
7 ;jo _ 1 2 1’" óra: dr. Bálind Sándor.
12111 - 17°° óra: dr. Kálmán Antónia
December 18-22.
7:111 _ i2"" óra: dr. Kálmán Antónia. 
13"" - 17:!" óra: dr. Bálind Sándor.
December 27-29.
7  in _ i2"" óra: dr. Bálind Sándor.

,.KI 17°° óra: dr. Kálmán Antónia
DR. KÁLMÁN ANTÓNIA mobiltelefon száma: 

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

06-30-260-38-99.

DR. KOVÁCS ÁGNES

RENDEL: 
Hétfő, szerda: 

Kedd, csütörtök:

158 —14
1 200- 18 00,

Péntek: I 230-1600 óra. 

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fogszakorvos

RENDEL:
Algyő, Bartók Béla 11. 76. I. em. 5. 

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

□ Fényre kötő fehér tömések.
□ Porcelán  pótlások m inden fajtája.
□ U ltrahangos fogkő-eltávolítás.

M OL-utalványt elfogadok.

Kellemes l<«.aivwsonyi és 1’oMcvj tti
i ’ x ' i i ’ f U í w í n o U  i u m u I c m  I<<l v I \ ’ c s  l ’ c t c i i c i n n c U !

DR. MOLNÁR MARIA
csecsemő és gyermekszakorvos 

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

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

December 27. (szerda) 13-tól 15 óráig; 28-án
7-'°-tól 9 mi óráig; 29-én 7V)-tól 9™ óráig.

Csecsemő-tanácsadás:
csütörtöK: 10-1 2;. 

Terlies-tanácsadás:
hétfőn 12™ - 14™.

Rendel: dr. Kanyó Ádám.
Önálló védőnői tanácsadás:

Kedden 13-tól 1 4 óráig.
Védőnői fogadóóra:

csütörtökön 8W - 9™ .

+ HÁZIORVOSI RENDELES +
A dr. Tűt A f/ázíert/űsí őt. tá/éfoztat/a Önt:

DR. TÓTH MÁRIA
n belgyógyászat cs a háziorvostan szakorvosa

december hónapban a következők szerint rendel:
01-jén : 7 ’"- 12-ig (délelőtt) páros hét.
04-08-ig: 12'"-17-ig (délután) páratlan hét.
11-15-ig: 7 ’"- 12-ig (délelőtt) páros hét.
18-22-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét.
27-29-ig: 7 ’"- 12-ig (délelőtt) páros hét.
Dr. Tóth Mária és Tari Sándorné (Márti) 

minden páciensének kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kíván!

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

rendelési időn kívül, a nap 24 órájában 
a 06-60-381-863 telefonszámon, 
e-mail cime: drloljinutV/jnala\ ncl.jui 

honlap: www.szcüklv .mi)la\ .hu/drlollima 
.1 m uM ésiv a T.l.l-számái igazoló okmányát hozza magával!

Kéz és lábápolás,, mükörömépítés. Előzetes 
megbeszélés alapján, hívásra házhoz megyek.

Telefon: 267-954.
Jani Zoltánná Téglás u. 144.
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GYEVI INGATLANIRODA
Algyő, Gyevi üzletház 

Telefon: 62/268-001 
Nyitva:

hétfőtől csütörtökig 9-11 és 14-17 óra; 
pénteken 9-11 óra között.

□ Ingatlanközvetítés.
□ Ingatlanok értékbecslése, szakvéle

ménnyel is.
□ Ingatlanok adásvétele, cseréje, 

teljes-körü ügyintézéssel.

Ingyenes nyilvántartásba vétellel és 
címkiadással várjuk tisztelt ügyfeleinket.
Keresünk algyői magánházakat, 
lakásokat készpénzes vevőinknek.

Algyői Hírmondó

A L i m i i m i J M
Ajándék, kisbútor, papírkereskedés.

Gyevi üzletház 
Algyő, Búvár u. 16.

Választékunkból:
porcelán és kerámia csészék, tányérok, vázák, 
készletek, virágtálak, gyümölcstálak, oszlopos 
kaspók, perselyek; kézzel festett kerámia 
fűszertartók; fazekas termékek; burgonya és 
hagyma tároló edény; kerámia főzőedény; 
mézes köcsög; selyem- és favirágok, 
szélcsengők; játékok; képkeretek,
díszcsomagoló papírok, dobozok és szalagok; 
naptárak, határidő naplók; képeslapok, 
bélyegek; füzetek és írószerek; fonott kosarak, 
párologtató edények és illóolajak, füstölök, 
gyertyák és gyertyatartók; hímzett karácsonyi 
térítők, karácsonyi díszek; lakberendezési 
kiegészítők.

Kézzel festett kerámia készlet rendelhető!

Nyitva tartás:
hétfőn szünnap, 

keddtől péntekig 8-12 és 15-18 óra között, 
szombaton 8-11 és vasárnap 8-1030 óra. 

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

A Dél-Alföldi 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 l-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 ín'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.

;A Lvgs2íí-?bbc,+ szeretni'1 karácsonyba 
ajándékozni? >Mi sc’C|ítünl<!

□ Elegáns arany és ezüst ékszerek 
bő választékával várjuk kedves 
vásárlóinkat.

□ Természetes féldrágakőből
készült, gyógyító hatású és 
dekoratív szerencsefák már 700 
Ft-tól, díszcsomagolásban.

□ Egyedi, kézifestésű üvegképek, 
ablakdíszek, vázák, mécses
tartók, 700 Ft-tól.

Minden kedves régi és új vásárlójának 
békés karácsonyt és boldog új évet 

kíván:

Szilágyi P. Imre ékszerész

Algyői Gyevi Üzletház
Ünnepi nyitva tartás:

hétfőtől péntekig 10-13; 14-17 óra; 
szombaton és vasárnap 9-11 óra.
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i A4-es 7 Ft/db, dupla oldal 10 Ft/db. i
! A3-as 10 Ft/db; dupla oldal 15 Ft/db |

j GYEVI ÉP KHT. '
i i
i A lgyő , K íistclykert u. 16. (voli művelődési ház) ■ 
1 i
; Nyitva: hétfőtől péntekig 7-töl 15 óráig. J 
! Telefon: 267-567. !

S Z Á L L Í T Á S ,  F U V A R O Z Á S
1500 kg-os kisteherautóval

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

90 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.

átvétel a

(volt kuktor).

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, alum ínium, 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-töl 15 óráig. 

Telefon: 267-567.

T E M E T Ő I T Á JÉ K O Z T A T Ó
A temető téli nyitva tartása:

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

A temetőben teljes körű 
temetkezési ügyintézés

történik. A helyszínen, a REKVIEM 
temetkezési 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.

Ü gyfé lfogadás szem élyesen : 
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 
halottszállitási ügyelet: 

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

szolgáltatás: 
sírgondozás, családi urnasíremlék, 

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

_________________ GYEVIÉP Kht. ____________

I A CSATORNAMŰ TÁRSULAT I 
FÖLHÍVÁSA

i Az A lg yő i  Csatornamű T á r s u l a t  (6750 i 
j A lg y ő ,  K a s t é l y k e r t  u. 4 0 . )  a r r a !  
! h í v j a  f ö l  a T i s z t e l t  A lg y ő ie k  i
i f i g y e i m é t ,  hogy az é r i n t e t t e k n e k !
i megküldött  b e f i z e t é s ig  _ csekken a i 
| c s a t o r n a é p í t é s i  h o z z á j á r u l á s t  a j  
! küldemény k é z h e z v é te lé tő l  s z á m í to t t  ! 
| 15 napon b e l ü l ,  egy összegben, vag y !  
I r é s z l e t f i z e t é s  e se tén  az e l s ő i  
j r é s z l e t e t  be k e l l   ̂ f i z e t n i !  A j  
j  r é s z l e t e k  esedékessége :  minden j
I hónap 15. n a p j á ig .  A csa to rna-  j 
j  é p í t é s i  h o z z á j á r u l á s t  csak a ;  
i k i k ü l d ö t t  csekken l e h e t  b e f i z e t n i ,  i

DECEMBER



Algyői Hírmondó 11

Angakh ifli hírek CstdaszarUasok
Született október 25-én Zsigmoncí Lászlónak és 
Gombárovics Erikának (Vásárhelyi u. 62.) László 
(3570 g): 27-én Hegyi Rőlandnak és Czirok
Orsolyának (Szüret u. 35.) Renáta (3330 g). 
Házasságot kötött november 10-én Molnár 
Péter és Pigniczki Zsuzsanna Mária; 24-én
Fekete László és Juhász Tóth Marianna.
Meghalt október 21-én Ráez Ferenc, 22-én
Berta Péter, novemlier 5-én Kovács Józsefné 
Utcai Zsuzsanna. 9-én Szabó Lajos, 12-én
Kádár József. 18-án László Imre. 21-én Ácsai 
Antalné Balassa tfroska, 23-án Bálint János,
23-án Gercsó Ferenc.

Az algyői Idősek Napközi Otthona felvételt hirdet:
I fő kisegítő álláshelyre.

A munkakör bet öli ősének feltételei:
• minimum X osztályos általános iskolai végzettség
• konyhai munkában való jártasság (például 

ebédosztás).
Előnyt jelent: szociális/egészségügyi területen
szerzett korábbi gyakorlat.
Feladatkör:
• konyhai munka ellátása két műszakban, 

ebédosztással.
• takarítás.
• a gondozottak ellátásához szükséges technikai 

háttér (higiéniai feltételek ) megteremtése.
• együttműködés a gondozónőkkel az ápolásban, 

gondozásban.
Bérezés: a kjt. szerint.
Jelentkezési határidő : december 15. (péntek). 
(Felvételi elbeszélgetésre időpont egyeztetés: 
a 267-048-as telefonszámon.)

Vök egy qijermekkönyvhét
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és 
a Nemzeti Kulturális Alapprogram támoga
tásával december első hetében gyermek- 
könyvhetet rendezett Algyön a községi könyvtár. 
A programsorozat keretében kihirdették a 
Csodaszarvas című pályázat eredményét. Gera 
Pál szakíró „Vidrás történetei" vitán meseóra is 
volt a nagycsoportosoknak; a Buborék Színpad 
tartott előadást fiz alsósoknak. A Mikulás is járt 
a könyvtárban. A kis- és nagyiskolások CD- 
ROM bemutatón, majd Könyvről könyvért 
vetélkedő, vehettek részt. A program-sorozatot a 
felsősöknek rendezett. István királyról szóló 
Országépitö vetélkedő zárta.
A gyermekkönyvhét ideje alatt beiratkozott új 
olvasók „Meglepetés ajándék"-ot kaptak.

A Kész-Tető Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel 
közösen az algyői könyvtár irodalmi- és rajzpá
lyázatot hirdetett. A Csodaszarvas című pályá
zat eredményét december 1-jén, az algyői gyer- 
mekkönyvhét megnyitóján értékeltük.
A rajzpályázatra beérkezett munkák közül első 
helyezést ért el Suti Dóra 4. osztályos tanuló. A 
második dijat Rácz Balázs, a harmadikat Kiss 
Anikó nyerte. Különdijat kapott a Szivárvány 
Óvoda Margaréta csoportja valamint Boldizsár 
Mária, Lénárt Ivett, Kovács Kitti, Nagy Némedi 
Levente 1. osztályos tanulók.
Az irodalmi pályázaton a 4. és 5. osztályosok 
vehettek részt. A három forduló feladatai a hun 
és magyar mondavilághoz kapcsolódtak. Ezeket 
a pályázók maradéktalanul megoldották, sőt a 
megadott mondákat többféle feldolgozásban is 
elolvasták és egy-egy feladatra több helyes vá
laszt adtak. Az irodalmi pályázat azonban nem
csak feladatmegoldásokból állt, hanem el kellett 
készíteni a hunok és magyarok kalandozásának 
térképét, meg kellett alkotniuk a csodaszarvast 
és Attila kardját. A 4. osztályosok közül I. 
helyezést ért el Pósa Erika, II. Rácz Balázs, III. 
lett Süli Zakar Nóra. Az 5. osztályosok 
kategóriájában: I. Rózsa Betti, II. Barta Lilla, III. 
Hakucsák Eszter. Különdijat kapott: Suti Dóra, 
Elekes Klaudia, Tóth Rozália és Bartók Adrienn.
A pályázathoz kapcsolódó alkotásokat a 
faluházban kiállítottuk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen közre
működtek a Kész-Tető Ifjúsági Egyesület 
énekesei: Hegedűs Hajnalka, Mezei Éva, Varga 
Julcsi és Horváth Timi. Az Algyői Általános Isko
la tanulói -  Kreininger Attila, Kiss Alexandra, 
Nacsa Izabella, Godó Zita és Mihály Tamás -  a 
Rege a csodaszarvasról című Arany János ver
set mondták el, Fodor Dóritól pedig a 
Csodaszarvas mondát hallhattuk. Herczeg 
Ágnes népdalokat énekelt.
Köszönjük a pedagógusoknak a felkészítést, s 
hogy biztatták, lelkesítették a gyerekeket a 
pályázaton való részvételre!
A pályázatot támogatta a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány.
; A "  c c r e j v c . g  l< < n > v v 's c m y á n  c l~, j ö \ 'ő  i i j c v 'c . l \ c c

m i n d e n  c g y ü t t n u í U ö d ő  i.’ ű r t n e . i ' í i i v l o i e U  é s  m in d e n  U c d v c o  

U ö u y x ' t ó i ' lx C T c r m í ló n U u f iU  l ’ c k c c ,  l ’ o ld o c )  ü n n e p e k e t

kivonunk, Könyvtárosok

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

Algyő, Bartók Béla u. 28. 
Telefon: 06-309-530-395
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Karácsonyi koncert
A Pro Musica Alapfokú Művészeti és Zeneiskola 
karácsonyi koncertjére és a kézműves tanszak 
kiállításának megnyitójára várják az algyőieket 
december 13-án (szerdán) 16 órától a 
faluházba.

Adó éntek
A karácsony előtti ünnepi várakozás szép pil
lanataihoz. a készülődéshez nyújt segítséget a 
könyvtár. Gyöngye sillagok készítését tanul
hatják meg az algyői könyvtárba látogató 
érdeklődők december 18-án (hétfőn) 14-től, 
majd 17 órától részesei lehetnek a Betlehemi 
jászol című dramatikus játéknak.

Fatukarácsony
Kézműves ajándéktárgyakat, gyékény és papír- 
díszeket készíthetnek azok az algyőiek, akik 
december 21-én (csütörtökön) 15 órától el
látogatnak a faluházba. A karácsonyi elő
készületekhez tartozó programot 17 órától gye
rekeknek szóló ünnepi előadás zárja.

Visszaszánttátás
A XX. századot záró, a XXI, századot indító 
óriási buli december 28-án (csütörtökön) 
gyermeknappal kezdődik: 10-től 12 óráig a já t
szóházban a régi iclők játékai mellett a szá
mítógép csodáival ismerkedhetnek a felnőttek 
és a csemeték: 14 órakor startol a játékos 
vetélkedő. 17-kor pedig a Tini discó. A prog
ramsorozatban a december 29. (péntek) a 
sporté: különböző versenyzési lehetőségek kö
zött válogathatnak 10 órától a kicsik, 14 órától 
pedig a nagyok is: szórakozást is nyújt 19 órától 
a karate verseny és divatbemutató, 20 órától 
pedig az előszilveszteri buli. A másnapos buli
2001. január 1-jén 21 órakor kezdődik, de 
előtte. 20 órától a tombola húzáson az algyőiek 
..randevúzhatnak" Fortuna istenasszonnyal.

Legyen szerencséje a Hírmondóval!
Mindenki nyerhet az Algyői Hírmondó decem
beri számával! Alii 2000. december 28-án 17 
órától a faluházba jön, magával hozza lapunkat, 
vagy az újságból kivágott, alábbi tombola 
szelvényt és részt vesz a tombola húzáson, 
ajándékkal, egy szép estével gazdagodhat.
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Szilveszterezzen — a tavalyi áron!

Az algyői faluházban
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ismét Szilveszteri partyra hívják és várják az 
algyőieket. A fergeteges hangulatról a
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gondoskodik - a legjobb zenekarok és előadók 
( ík'la/es, ( ’. Sanlanci, Mezzoforle, Illés, Omega, 
Kft. Hungária, Kispál, Bon Bon, Edda) dalaival.

A belépőjegy ára: 5 ezer forint.
Jegyek elővételben válthatók a faluházban 

november 27-december 29. között.
A vendegek hidegtálak (sült csirkecomb, töltött 
debreceni karaj, algyői töltött luistekorcs rántva, 
tomiakrémmel töltött sonkatekcrcs. kaviáros 
kaszinótojás, köret: petrezselymes burgonya) között 
válogatva vacsorázhatnak: az éjféli menü:
disznótoros.
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Adjon az Isten minden jót, ez új esztendőben! 
Jobb időt, mint tavaly volt, ez új esztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, jó  termést és jó  
vásárt,
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben!
Zsíros esőt, kövér hót, ez új esztendőben!
Bő aratást, szilretet, egészséget, jó  kedvet,
Ez új esztendőben!

Adjon isten minden jót, ez új esztendőben!
Drága, jó  bort, olcsó sót, ez új esztendőben!
Jó kenyerét, szalonnát, tizenkét hónapon át,
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót, ez új esztendőben! 
vegye el mind a nem jót, ez új esztendőben!
Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen 
meg,
Ez új esztendőben!

(népköltés)

Algyői Hírmondó
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