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Közmeghallgatás: mérleg 2000 és 2001 között

Az algyői önkormányzati képviselő-testület
2000. december 13-án tartott, a település 
polgárai részéről nagy érdeklődéssel kísért 
közmeghallgatást. A fórumon dr. Piri Józse f 
polgármester „leltározta” az önkormányzat 
által 2000-ben elvégzett feladatokat.
A m illennium i év eseményei közül helyben 
a  legjelentősebb a  magyar állami zászló és a 
Csongrád megyei közgyűlés által alapított 
zászló átvétele volt. A m últ esztendőben a 
belvíz és az árvízveszély, a  Tiszán levonuló 
ciánszennyezés nehezítette Algyő életét. A 
fontos esem ények közé tartozik a
települési testvérkapcsolatok gazdagodá
sa: a Hebertsfelden községgel fél évtizede 
létrejött és azóta egyre bővülő 
együttm űködés oklevélbe foglalása; a
jugoszláviai M artonossal tíz éve élő ku l
turális kapcsolat elmélyítését; illetve a 
romániai Temes megyebeli Újvárral tavaly 
megszülető együttm űködést.
A község 2000. évi önkormányzati költ
ségvetésének fő összege: 1 milliárd 489 
millió forint, amiből az előző évről áthozott 
pénzm aradvány 106 millió forint, 
kincstárjegyből pedig rendelkezésre állt az 
1999-ről áthozott 201 millió forint. Az év 
közben vásárolt és lekötött kincstárjegy 286 
millió forint. Az önkormányzat és 
intézményei működésével járó  kiadás: 513 
millió forint, p lusz 281 millió forint 
befektetési alap (ez a  kincstárjegy).
Az önkorm ányzat öt intézm ényt m űköd
tet. Az Algyői Általános Iskola éves 
költségvetése 85 millió forint: egyre több, 
most 355 gyermek 8 évfolyamon, 15 ta 
nulócsoportban dolgozik. A Szivárvány

óvoda 54 millió forintból gazdálkodhat: 187 
gyermekkel 7 csoportban foglalkoznak. A 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 9 
millió forintból közel 900 fő problémát 
kezelt. Az Algyői Faluház és Könyvtár 30 
millió forintból valósította meg fela-datait. 
Az Idősek Napközi O tthona 11 állandó 
lakója mellett és 75 személy részére nyújt 
szociális ellátást, amire 19 millió forint állt 
rendelkezésére.
Az önkorm ányzat alapfeladata a  rászorul
tak  segélyezése: 2000-ben 1872 algyőinek 
42 millió forint tám ogatást osztott szét.
A felhalm ozási kiadás 695 millió forint 
volt. Az önkorm ányzat költségvetésében 
különböző alapokat hozott létre: így -  a 
lakásépítési és vásárlási, a kulturális, az 
egészségügyi és szociális, a  sport, továbbá a 
társadalm i szervek tám ogatási alapjára -  
40 millió forintot fizetett ki.
A beruházások közül a  legjelentősebb a 
csatornaépítés, m ert közel 20 kilométer h á 
lózat készült el, amire 803 ingatlan csat
lakozott. Kiemelkedő a  közvilágítás kor
szerűsítése is. Folytatódott a  já rd a  és útépí
tés, esőbeállók készültek, sportöltözővel 
gazdagodott a  falu, megújult és új szárny
nyal bővült az egészségház, rendbe tették a 
csapadékvíz-csatornákat, közművesítették 
a főteret, a  volt barákktábor területén gáz
vezeték épült, m egújult a templom tornya 
és toronyórája. A m últ évben adták  á t a 
pályázati tám ogatással épült piactéri 
játszóteret; két fogorvosi széket vásároltak, 
befejeződött a  polgármesteri hivatal épü
letének fölújítása és bővítése.

(Folytatásba 2. oldalon)
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2 Algyői IHrmonílő
Mérleg 2000 és 2001 között

Bár az önkormányzati képviselő-testület 
üléseinek zöme: nyilvános, vagyis azon 
részt vehetnek a település lakosai, de a  vá
lasztópolgár alanyi jogon nem  tehet föl 
kérdéseket, indítványokat sem terjeszthet 
elő. Ilyen m egnyilvánulásra a  közmeg
hallgatás ad lehetőséget. A törvény szerint a 
közmeghallgatás: (különleges) képviselő-
testületi ülés.
A 2001. évi tervezés kiindulópontja, hogy 
az állami norm atívát elvonják Algyőtől, 
vagyis saját önkormányzati bevételeinkből 
kell finanszírozni k iadásainkat, fenntartani 
és m űködtetni intézm ényeinket -  hang
súlyozta a közmeghallgatáson dr. Piri Józse f 
polgármester. A megvonás oka: az adóerő
képesség intézménye.
A 2001-ben várható bevételek közel 600 
millió forintot tesznek ki. Ám az egyik évről 
a m ásikra átvitt pénztartalék nagyságrendje 
jóval kisebb, mivel megvalósulnak a több 
évre tervezett beruházások. Az önkor
m ányzat feladatainak teljesítéséhez keresni 
kell a  bevételek növelésének, illetve a 
kiadások csökkentésének lehetőségeit. Az 
algyői önkormányzat ezért vezeti be az 
építményadót, csökkenti az iparűzési adó 
alóli m entesség határát, növeli 700-ról 800 
forintra a  gépjárműadót; illetve ezért szigo
rítja intézményei m űködtetését, ésszerűsíti 
a  foglalkoztatottak létszámát.
Az idei fejlesztésekről szólva a  polgármester 
hangsúlyozta: elsőséget élvez a  csatornázás 
befejezése, valam int a négyes barakk 
megvásárlása. Az önkorm ányzat a m últ 
évben jelentős összegeket költött arra, hogy 
pályázatokat készíttessen elképzeléseinek 
állami tám ogatásában bízva. A pénzügyi 
lehetőségektől függ az olyan, a  hosszú távú 
fejlesztési koncepcióban megjelölt beruhá
zás megvalósítása, m int a  sportcsarnok, 
vagy az iskola építés.
A helyi problémák m egoldása m egha
tározza, milyen lesz 2001-ben az algyőiek 
közérzete. A közmeghallgatáson több mint 
húsz algyői kérdezett és mondott 
véleményt. Ezeket az önkormányzati és a 
szolgáltató cégek szakem bereinek válasza 
alapján kötjük csokorba, s közöljük lapunk 
februári szcLm3.fo3.r1

j a n :

Kedvezményes szemétszállítás
A hulladékdíj kedvezmény igénybevételének 
részleteit önkormányzati rendelet írja le. 
Azokat a nyugdíjasokat, akik a  m últ évben 
részesültek 50, vagy 100 százalékos díj
fizetési kedvezményben, és megfelelnek a 
rendeletben részletezett feltételeknek, erről
2001. január 31-ig levélben értesíti a 
polgármesteri hivatal. Ha a  díjkedvez
ménnyel kapcsolatos jogosultságot felül kell 
vizsgálni, akkor a  szükséges adategyeztetés 
időpontjáról ja n u á r  20-ig értesítik az 
érintett személyeket.

Népszámlálás
Magyarországon 2001. február 1-21. kö
zött lesz népszám lálás, amelynek során a 
lakosság személyi adatai (például lakóhely, 
születési időpont, iskolázottság, foglalkozás) 
mellett a lakásokról is töltenek ki kérdőívet 
az összeírásra felkészített számlálóbiztosok. 
Kérdezői jogosultságuk igazolására sze
mélyre szóló, a  személyi igazolvánnyal 
együtt érvényes, sorszámozott igazolványt 
kapnak. A biztosok m unkáját a helyi ön- 
kormányzat és a  Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) szakemberei folyamatosan 
ellenőrzik.
A számlálóbiztosok m inden lakást 
felkeresnek. Az egy lakásban élők egymás
ról is szolgáltathatnak adatokat, ami az 
összeírás idejét lerövidítheti.
A népszám lálás végrehajtásában résztvevő 
m unkatársakat az adatok védelmére tör
vény kötelezi, de törvény írja elő az egyedi 
adatok titkosságát is. A népszám lálás ered
ményeit statisztikai összesítésekben teszik 
közzé. A népszám lálás kérdőívére a 
válaszadás -  néhány kérdés kivételével -  
kötelező. Önkéntes az adatszolgáltatás a 
nemzetiségre, az anyanyelvre, a  vallásra és 
a  fogyatékosságra vonatkozóan.
Ha az összeírással kapcsolatban kérdése, 
észrevétele lenne, forduljon bizalommal a 
helyi önkormányzathoz, vagy a  KSH 
Csongrád Megyei Igazgatóságához (6726 
Szeged, Jobb fasor 6-10., tel.: 62/433-611). 
Együttm űködésüket előre is köszönjük!

KSH Csongrád m egyei Igazgatósága 
Algyö Község Önkormányzata
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Decemberi döntéstettár: középpontban a gazdálkodás, az adók és a dijak

A m últ év utolsó hónapjában a községi ön- 
kormányzati képviselő-testület kétszer
ülésezett. A m unkát dr. Piri Józse f polgár- 
m ester irányította. A község lakóit érintő 
legfontosabb önkormányzati döntések
leltárát Kiss Andrásné  jegyző segítségével 
adjuk közre. Szinte m inden határozat a 
községi önkorm ányzat gazdálkodását 
érintette.
A december eleji ülésen az egészségház 
fölújításával járó  többletköltségek finanszí
rozásáról határozott; sportegyesületi tám o
gatási kérelm eket teljesített a testület.
A képviselők m ódosították az iparűzési 
adóról szóló helyi rendeletet -  a  jogszabály 
változását követve. így az iparűzési adó 100 
százalékos, a szövegbe beépült az adóév új 
fogalma, a  kedvezményezettek köre szinte 
változatlan m arad, de a  testület az 
adóm entes h a tá rt 6 millió forintról 4 millió 
forintra m érsékelte. Korrekcióra szorult a 
gépjárműadóról szóló rendelet is: ezt az 
adót a  korábbiakhoz képest 100 forinttal 
megemelték Algyőn.
A törvény m ár korábban is lehetővé tette 
volna az építm ényadó kivetését, de az 
algyői önkorm ányzat csak 2001-től él ezzel 
a  keveseket érintő, de a  község gazdasági 
helyzetének stabilitásához szükséges 
adófélével m int bevételi forrással. Az 
építményadó csakis a  vállalkozó 
állam polgárokat érinti, de közülük is csak 
azokat, akik 200 négyzetméternél nagyobb 
területen gazdálkodnak. Az évi adó 
mértéke: négyzetm éterenként 400 forint.
A települési folyékony hulladék díja ez év 
elejétől (a korábbiakhoz képest körülbelül 8 
százalékkal nagyobb), azaz köbm éterenként 
500 forint lett. A szolgáltatás ellátására az 
önkorm ányzat új pályázatot ír ki. Ennek 
elbírálásáig a Gyeviép Kht-t bízta, meg a 
fe ladat ellátásával, tehát e céget kell keres
niük az algyőieknek a települési folyékony  
hulladék elhelyezésével kapcsolatos prob
lémáikkal.
A kéményseprő-ipari szolgáltatás kötelező 
igénybevételéről is döntött a képviselő- 
testület: -  a  szolgáltató kérésének csak 
részben engedve -  m érsékelt (10 százalék 
alatti) árem eléssel értett egyet. Az ivóvíz-

és  szennyvíz-elvezetés hatósági díjának
emelése se éri el a 10 százalékot.
December végi ülésén a  testület 
tájékoztatást kapott arról, hogy a 
szakhatóságoknak mi a  véleménye a 
vadállat, vagy veszélyes és védett állatok 
tartásáról
A Gabonakikötő Szeged -  Algyő Szolgáltató 
Kft. elképzelése ellen, a  lakosság tiltkozása 
alapján a polgármester, dr. Piri Jó zse f 
fellebbezett a  Környzet- és Természet- 
védelmi Főfelügyelőségnél. A szakhatóság 
azonban úgy ítélete meg, hogy a 
fellebbezésben megfogalmazott problémák 
(közlekedés, iskola) nem következnek be 
akkor, h a  a környezetvédelmi engedélyben 
m eghatározottak be tartásá t megkövetelik a 
gabonakikötő m egvalósításakor és 
üzemeltetésekor. Erre Algyő önkormányzati 
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Csongrád Megyei Bírósághoz fordul a 
határozat fölülvizsgálta érdekében. 
M ódosította a  testület a köztisztaságról 
szóló rendeletet: 10 százaléknál nagyobb 
m értékű díjemeléshez já ru lt hozzá, de 
messze elm aradt a  vállalkozó által kért 
korrekciótól. így például a lakossági alapdíj 
havonta és lakásonként 242 forint, az 
ürítési díj pedig 110 és 120 literes edény 
esetén 80, 240 literes edénynél pedig 160 
forint; a  konténeres hulladékszállítás díja: 
köbm éterenként 1900 forint.
Bár Algyőn az átlagosnál jobb a 
közbiztonság, de a község önkormányzati 
képviselő-testülete azt szeretné, ha  még 
jobb lenne. Ehhez az állandó jelenléthez az 
szükségeltetik, hogy a községben lakjon 
egy itt szolgálatot teljesítő rendőr. Ennek 
érdekében a  képviselők úgy döntöttek, hogy 
az egészségházban az egyik önkormányzati 
lakásba a bérlő kijelölésének jogát 
fölajánlják a  Csongrád Megyei Rendőr
főkapitányságnak. Ez azt jelenti, hogy -  a 
tervek szerint m ár -  február 1 -jétöl az 
algyői önkormányzati lakásba költözik a 
családjával együtt az a rendőr, aki a 
községünk rendőri felügyeletét amúgy is 
ellátó szegedi III-as (taijáni) őrshöz tartozik. 
Az önkormányzat az Algyőn élő rendőrtől a 
közbiztonság javulását reméli.

JANUÁR
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Ünnepi pillanatok az óvodában
A karácsonyi ünnepekre való „érzelmi rá 
hangolódás” jegyében telt a  december az 
algyői Szivárvány óvodában. Az ünnepekre 
a  gyerekek a szülőkkel együtt készülődtek: 
közösen készítettek apró díszeket, aján
dékokat. December 18-án, hétfőn reggel 
ünnepi díszbe öltöztetett fenyőfa fogadta a 
gyerekeket és a Szülői Szervezet 
képviselőit. A gyerekek vidám népi játékok
kal, a  hagyományokat felelevenítve 
kántálással, betlehemi já tékkal fejezték ki 
örömüket, m utatták  meg, hogy a gyermek- 
csoportok hogyan várják a  karácsonyt. A 
hatalm as fenyő alatt apró ajándékok 
sorakoztak. A gyerekek figyelmesen k u ta t
ták, melyik csomagon találják meg 
csoportjuk jelét. Az ajándékokat Örömmel 
vitték saját term ükbe, ahol elkezdődhetett

• az önfeledt játék.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ú jra vendégül 
lá tták  az óvoda nyugdíjasait. Az ünneplés 
meghitt, családias volt. Bai Istvánná 
óvodapedagógus Karácsonyi köszöntő című 
verse m indenkiben mély emlékeket idézett 
föl az ünnepről, a szeretetről:

„ De hiába, az idő nagy léptekkel rohan, 
Oda visszatérni nem. lehet már soha.

A mában kell élni, s  a jövőt remélni, 
Karácsony szen t éjén szívünkben békélni. 
A szeretet fén yé t m agunkba zárni,

S  ölelő karunkat egym ás fe lé  tárni. ”
Az óvó nénik karácsonyi dalokat énekeltek. 
E „Szivárvány kórus” fellépése meglepetés 
volt a  gyerekeknek és a  felnőtt vendé
geknek egyaránt. A kisgyermekek betle
hemi m űsora és versei m indenki szemébe 
örömkönnyeket varázsolt.
Köszönjük dr. Piri J ó zse f polgármester ú r 
meleg szavait! A polgárm ester m éltatta e 
ritka kezdeményezést, köszönte az 
idősekről való megemlékezést.

Óvónők

Gyermekfelügyelet
Az algyői Szivárvány óvoda 2001. január
12-én foglalkozás nélküli m unkanapot tart, 
szakmai továbbképzés m iatt. E napon 
gyermekfelügyeletet biztosít. Kérik, az 
igényeket a  szülők közöljék a  csoportban!

Mozyásfejlesztés
A mozgásfejlesztő foglalkozásra járó  gyer
m ekek szüleinek január 17-én (szerdán) 16 
órakor megbeszélést ta rtan ak  az óvodában. 
Az óvónők a  gyermekek érdekében kérik a 
szíves megjelenést!

Oois térítési díj
A februári óvodai térítési díjat február 5-én 
(hétfőn) 7-17 óra között kell befizetni.

decemberi iskolanaplő
Gazdag programot kínált az algyői könyvtár 
december 1-9. között: az iskola tanítványai 
több foglalkozáson is részt vettek.
A m órahalm i Móra Ferenc Általános Iskola 
kezdeményezésére „internetes vetélkedőn” 
vettek részt az algyői 7-8. osztályosok is. A 
versengő iskolák diákjainak az interneten 
keresztül kellett a  feladatokat letölteni és a 
m egoldásokat elküldeni.
A 6. osztályos tanulók részt vettek a CSE
METE által szervezett Zöld karácsonyon, 
ahol új ismeretekkel gazdagodtak, a 
vetélkedőn színvonalasan szerepeltek.
Évek óta hagyomány az iskolában az 
idegen nyelvi bem utató, amely ez alkalom
mal újszerű módon, nyelvi vetélkedővel 
indult. Az 5-8. osztályos vegyes 
csapatokban, játékos feladatok megoldásá
val m érték össze tudásuka t a diákok. Ezt 
követően a  résztvevők változatos bem utatót 
lá ttak  angol és ném et nyelven -  jelentekkel, 
dallal, verssel, országismertetővel fűszerez
ve, a  4-8. osztályos tanulók közrem ű
ködésével.

Tini parlament
Csongrád megye általános iskolásait hívták 
meg december elején Mórahalomra. Ott az 
algyőiek is lehetőséget kap tak  az iskolá
ju k b an  működő diákönkormányzat, 4H és 
JAM bem utatására, s megism erhették más 
intézmények m űködését is. Bebizonyo
sodott, hogy az algyői iskola megyei szinten 
is előkelő helyen áll: itt több olyan program 
él, ami máshol nem, vagy csak részben 
működik. Nagy sikert arato tt az Ami a 
szívedet nyomja című, a diák- és 
gyermekjogokról tarto tt előadás.

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

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

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

SZÁU -iTÁS, FUVAROZ4«
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.

á t v é t e l  a

R N N
(volt kuktor).

NYITVA TARTÁSI IDŐ
2ÓOO. október 1-2001. február 28. között

hétfőtől szom batig 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) 
M unkanapokon : 7-től 15 óráig. 

Telefon: 267-567.

TEMETŐI TAJEKOZTATO
A tem ető  té li  nyitva tartása: 

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

A temetőben teljes körű 
tem etk ezés i ü gy in tézés

történik. A helyszínen, a  REKVIEM 
temetkezési vállalkozó által bérelt bem utató 
terem ben lehet igénybe venni a  szolgáltatást.

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

A lejárt sírhelyek
újraváltása, illetve a  sírhelyekről történő 

lemondó nyilatkozat megtehető a  gondnoknál.

Ü gyfélfogad ás szem ély esen :  
hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig,

illetve rendkívüli esetben a család igénye 
szerint.

Inform áció telefonon: 
minden nap (szombat, vasárnap is) 

8-tó l 18 óráig, 0 6 /2 0 /3 2 -7 7 -4 0 6 .
Éjjel-nappal díjmentes 

h a lo ttszá llítá si ügyelet: 
0 6 /2 0 /3 2 -7 7 -4 0 6 , 0 6 /2 0 /9 4 -3 3 -6 4 5 .

Az üzemeltetőnél igényelhető 
szolgáltatás: 

sírgondozás, családi urnasírem lék, 
m űkőpad, váza rendelés, 1-es és 2-es 
n y ito tt és fe d e tt  sírem lék rendelés: 
inform áció telefonon: 2 6 7 -5 6 7 .

GYEVIÉP Kht.

A CSATORNAMŰ TÁRSULAT  
FÖ LH ÍV Á S A

Az Algyői Csatornamű Társulat (6750 
Algyő, Kastélykert u. 40.) arra 
hív ja  fö l  a T is z t e l t  Algyőiek 
figyelmét, hogy az érintetteknek 
megküldött be f ize tés i  csekken a 
csatornaépítési hozzájárulást a 
küldemény kézhezvételétől számított 
15 napon belül, egy összegben, vagy 
r é s z le t f i z e t é s  esetén az első 
rés z le te t  be kell f i z e tn i !  A 
részletek esedékessége: minden
hónap 15. napjáig. A csatorna- 
építési  hozzájárulást csak a 
kiküldött csekken lehet be f ize tn i .

J ANI'ÁR
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| JANUÁR FEBRUÁR I
1 • hétfő lljév, Fruzsina : j csütörtök Ignác

2. kedd Ábel 2. péntek’ Karolina, Aida
3. szerda Genovéva, Benjámin 3. szombat Balázs
4. csütörtök Titusz, L.cona vasárnap kábel, Csenge
5. péntek Simon 5. hétfő Ágota, Ingrid
6. s/.ombiit Boldizsár 6. kedd Dorottya, Dóra

1 7 vasárnap Attila, Ramóna 7. szerda Tódor, Rómeó
8. hétfő Gyöngyvér 8. csütörtök Aranka
9. kedd Marcell 9. péntek Abigél, Alex

10. szerda Melánia 10. szombat Klvira
11. csütörtök Ágota 11. vasárnap Bérlőid, Marietta
12. péntek Ernő 12. hétfő Lídia, Lívia
13. szombat Veronika 13. kedd Klla, Linda

1 14; vasárnap Hódos 14. szerda Bálint, Valentin
15. hétfő I,óránt, Ikráiul 15. csütörtök Kolos, Georgina
16. kedd Gusztáv 16. péntek Julianna, Lilla
17. szerda Antal, Antónia 17. szombat Donát
18. csütörtök Piroska 18. vasárnap Bernadett
19. péntek Sára, Márió 19. hétfő Zsuzsanna
20. szombat Fábián, Sebestyén 20. kedd Aladár, Almos
21 vasárnap Ágnes 21. s/.ei'da Kleonóra
22. hétfő Vince, A rtúr 22. csütörtök Gerzson
23. kedd Zelnia, Rajmund 23. péntek Alfréd
24. szerda Ti mőt 24. .szombat Mátyás
25. csütörtök Pál 25. vasár'nap Géza
26. péntek Vanda, Paula 26. hétfő Edina
27. szombat Angelika 27. kedd Ákos, Bátor
28. vasárnap Károly, Karola 28. szerda Kleniér
29. hétfő Adél
30. kedd Martina, Gerda
31. szerda Marcella

JÚLIUS AUGUSZTUS \
1. vasárnap Tihamér, Annamária í. szerda Boglárka
2. hétfő Ottó 2. csütörtök lA'hel
3. kedd Kornél, Soma 3. péntek Hermina
4. szerda ll r ik 4. szombat Domonkos, Dominika
5. csütörtök Kincse, Sarolta 5. vasárnap Krisztina
6. pétitek Csaba 6. hétfő Berta, Bettina
7. szombat Apollónia 7. kedd Ibolya
8. vasárnap lOllák 8. szerda I .ászló
9. hétfő Lukrécia 9. csütörtök E illőd

10. kedd Amália 10. péntek Lőrinc
II. szerda Nóra, Lili 11. .szombat Zsuzsanna, Tiborc
12. csütörtök Izabella, Dalma 12. vasárnap Klára
13. péntek .lenő 13. hétfő Ipoly
14. szombat Örs, Stella 14. kedd Marcell
is.: vasárnap Henrik, Koland 15. szei'da Mária
16. hétfő Valter 16. csütörtök Abrahám
17. kedd Kndre, Klek 17. péntek Jácint
18. szerda Frigyes 18. szombat Ilona
19. csütörtök Emília 19. va.sárna p Huba
20. péntek Illés 20. hétfő Állami ünnep, István, Vajk 1
21. szombat Dániel, Daniella 21. kedd Sámuel, Majna
22. vasárnap Magdolna 22. szerda Menyhért, Mirjam
23. hétfő I,enke 23. csütörtök Bence
24. kedd Kinga, Kincső 24. péntek Bertalan
25. szerda Kristóf, .lakab 25. szombat Lajos, Patrícia
26. csütörtök Anna, Anikó 26. vasárnap Izsó 1
27. péntek Olga, Liliána 27. hétfő Gáspár
28. szombat Szabolcs 28. ' kedd Ágoston
29. vasárnap M árta, Móra 29. ' szerda Beatrix, Erna
30. hétfő Judit, Xénia 30. ' csütörtök Rózsa
31. kedd Oszkár 3Í7Tpéntek Erika, Bella

1.
"2 .

csütörtök
péntek

MÁRCIUS
Albin
Lujza

3. szombat Kornélia
vasárnap Kázmér

5. hétfő Adorján, Adrián
6. kedd Leonóra, Inez
7, szerda Tamás
8. csütörtök Zoltán
9. péntek Franciska, Fanni

Tön szó in hat Ildikó
11, vasárnap Szilárd
12. hétfő Gergely
13. kedd Krisztián, .Ajtony
14. szerda Matild
15. csütörtök Nemzeti ünnep, Kristóf
16. péntek Henrietta
17. szombat G ertrúd, Patrik
18. vasárnap Sándor, Ede
19. hétfő József, Bánk
20. kedd Klaudia
21. szerda Benedek
22. csütörtök Beáta, Izolda
23. péntek Emőke
24. szombat (iábor, Karina
25.- vasárnap Irén, írisz
26. hétfő Emánucl
27. kedd Hajnalka
28. szerda Gedeon, Johanna
29. csütörtök Auguszta
30. péntek Zalán
31. szombat .Árpád

SZEPTEMBER '  |
LL | szombat | Egyed, Egon |

2. vasárnap Rebeka, Dol ina
3. hétfő Hilda
4. kedd Rozália
5. szerda Viktor, Lőrinc
6. csütörtök Zakariás
7. péntek Regina
8. szombat Mária, Adrienn
*>• vasárnap Ad ám

10. hétfő Nikolett, Hunor
11. kedd Teodóra
12. szerda Mária
13. csütörtök Kornél
14. péntek Szeréna, Roxána
15. szombat Enikő, Melitta
16. vasárnap Edit
17. hétfő Zsófia
18. kedd Diána
19. szerda Villiclinina
20. csütörtök Friderika
21. péntek Máté, Mirella
22. szombat Móric
23. vasárnap Tekla
24. hétfő Gellért, Mercédesz
25. kedd Kufroziua, Kende
26. szerda Jusztina
27. csütörtök .Adalbert
28. péntek Vencel
29. szombat Mihály
30, vasárnap ■Jeromos |



K ] D
L í \

ÁPRILIS
1- vasain.ip llugó
2. hctfö Áron
3. kedd Buda, Richárd
4. szerda Izidor
5. csütörtök Vince
6. péntek Vilmos, Biborka
7. szombat Hermán
8. vasárnap Dénes
9. hétfő Frhard

10. kedd Zsolt
11. s/.erdii Leó, Szaniszlö
12. csütörtök Gyula
13. péntek Ida
14. s/.oinbat Tibor
15. vasárnap Husiét, Anasztázia, Tas
16 hótl'ö llúsvét, Csongor
17. kedd Rudolf
18. szerda Andrea, Ilma
19. csütörtök Emma
20. péntek Tivadar
21. szombat kon rád
22. vasárnap Csilla, Noémi
23. hétfő Béla
24. kedd György
25. s/.erda M árk
26. csütörtök Ervin
27. péntek Zita, M ariann
28. szombat Valéria
29. vasárnap Péter
30. hétfő Katalin, Kitti

| OKTÓBER
i. hétfő Malvin
2. kedd Petra
3. szerda Helga
4. csütörtök le lenc
5. péntek Aurél
6. szombat Brúnó, Renáta
7- vasárnap Amália,
8. hétfő Koppány
9. kedd Dénes

10. szerda Gedeon
11. csütörtök Brigitta, (íitta
12. péntek Miksa
13. szombat Kálmán, Kde
14. vasárnap llclén
15. hétfő Teréz
16. kedd (iái
17. szerda Hedvig
18. csütörtök Lukács
19. péntek Nándor
2Ö1 szombat Vendel
21. vasárnap Orsolya
22H| hétfő | Klód |
23. kedd Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24. szerda Salamon
25. csütörtök Blanka, Bianka
26. péntek Dömötör
27. szombat Szabina
28. vasárnap Simon, Szimonetta
29. hétfő Nárcisz
30. kedd Alfonz
31. szerda Farkas

1 MÁJUS JÚNIUS |
' kedd Munka ünnepe, Fülöp, Jakab i. péntek Tünde
2. szerda Zsigmond 2. szombat K ánnen, Anita
3. csütörtök Tímea, Irma 3. vasárnap Pünkösd, Kló ti Id
4. péntek Mónika, Flórián 4. hétfő Pünkösd, Bulcsú
5. szombat Györgyi 5. kedd Fatime
6. vasárnap Ivett, Fi ida 6. szerda Norbert, (,'intia
7. hétfő Gizella 7. csütörtök Róbert
8. kedd Mihály 8. péntek Medárd
9. szerda Gergely, F.dua 9. szombat Félix

10. csütörtök Annin, Pálma 10. vasárnap Margit, Grcta
11. péntek Ferenc 11. hétfő Barnabás
12. szombat Pongrác 12. kedd Villő
U. vasárnap Szervác, Imola 13. szerda .Antal, Anett
14. hétfő Bonifác 14. csütörtök Vazul
15. kedd Zsófia, Szon.ja 15. péntek Jolán, Vid
16. szerda Mózes, Botond 16. szombat Jusztin
17. csütörtök Paszkál 17. vasárnap Laura, Alida
18. péntek Erik, Alexandra 18. hétfő Arnold, Levente
19. szombat Ivó, Milán 19. kedd Gyárfás
20. vasárnap ücrnát, I'clícia 20. szerda Rafael
21. hétfő Konstantin 2 L _ csütörtök Alajos, Leila
22. kedd Júlia, Rita í r péntek Paulina
23. szei'da Dezső 23. szombat Zoltán
24. csütöi'tök Eszter, Eliza 24. vasárnap Iván :
25. péntek Orbán 25. hétfő Vilmos
26. szombat Fülöp, Evelin 26. kedd János, Pál
27. vasárnap llella 27. s/.erda László
28. hétfő Emil, Csanád 28. csütörtök Levente, Irén
29. kedd Magdolna 29. péntek Péter, Pál
30. szerda Janka, Zsanett 30. szombat Pál
31. csütörtök Angéla, Petronella

! NOVEMBER \ DECEMBER
i. csütörtök Mindenszentek, M arianna LlJ szombat | Liza 1
2. péntek Achilles 2. vasárnap Melinda, Vivien
3. szombat G yő ző 3 7 hétfő Ferenc, Olívia
4. vasárnap Károly kedd Borbála, Barbara
5. hétfő Imre 5. szerda Vilma
6. kedd Lénáid csütörtök Miklós
7. szei'da Rezső ~ ~ t 7 péntek Ambrus
8. csütörtök Zsombor 8. szom hat Mária
9. péntek Tivadar 9. vasárnap Natália

10. szombat Réka 10. hétfő Judit
11- vasárnap Mái'tón 11. kedd .Árpád
12. hétfő Jónás, Renátó 12. szerda Gabriella
13. kedd Szilvia 13. csütörtök Luca, Otília
14. szerda Aliz 14. péntek Szilánla
15. csütörtök Albert, Lipót 15. szombat Valér
16. péntek Ödön 16. vasárnap Etelka, Aletta 1
17. szombat Hortenzia, Gergő 17. hétfő Lázár, Olimpia
18. vasárnap Jenő 18. kedd .Auguszta
19. hétfő Frzsébet, Zsóka 19. szerda Viola
20. kedd Jolán 20. csütörtök Teofil
21. szerda Olivér 21. péntek Tamás
22. csütörtök Cecília 22. szombat Zénó
23. péntek Kelemen, Klementina 23. vasárnap Viktória 1
24. szombat Kiírnia 24. hétfő | Ádánt, Éva |
25. vasárnap Katalin, Katinka 25. kedd Karácsony, Fugcnia 1
26. hétfő Virág 26. szerda Karácsony, István 1
27. kedd Virgil 27. csütörtök János
28. szerda Stefánia 28. péntek Kamilla
29. csütörtök Taksony 29. szombat Tamás, Tamara
30. péntek András, Andor 30. vasárnap Dávid 1

31. hítl'ő Szilveszter
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januári rendelési ideje 
Január 8-12.
7 :so .  1 2 »o ó ra :  dr. B á lin d  Sándor. 
1230 - 17°° óra; dr. K á lm á n  A ntónia. 
Január 15-19. 
730 _ i 2 í)() ó ra :  dr. K á lm á n  A ntón ia . 
1 3 ü0 - 17'M ó r a :  dr. B á lin d  Sándor.
Január 22-26 .
7 3 0 .  1200 ó r a :  dr. B á lin d  Sándor. 
1 2m> - 17°° óra: dr. K á lm á n  A n tó n ia  
Január 2-5. 
7 30 _ 1 2 00 ó r a :  dr. K á lm á n  A ntón ia . 
13°° - 17 30 ó r a :  dr. B á lin d  Sándor.

DR. KÁLMÁN ANTÓNIA telefon száma: 
06-30-249-57-08; 62/267-909.

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

DR. KOVÁCS ÁGNES
I B Ü

RENDEL:
Hétfő, szerda: 8 ,S- I 4 13

Kedd, csütörtök: 1200- 1800,
Péntek: 12 30- 16 00 óra.

MOL-utalványt elfogadunk. 
E gészségház u. 42 ., Telefon: 267 '202 .

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA  
fogszakorvos

RENDEL:
Algyő, Bartók Béla u. 76.1. em. 5. 

kedden és  csütörtökön 16-tól 18 óráig.
Telefon: 0 6 /2 0 /9 6 5 0 -9 9 7 .

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

MOL-utalványt elfogadok.

Algyői Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA
c se c se m ő  é s  g y e rm eksza ko rvo s  

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

Bétegrendelés:
Hétfőn 8-tól 12 óráig,
Kedden 8-tól 1 1 óráig.
Szerdán 1 3-tól 1 6 óráig, 
Csütörtökön 8-tól 10 óráig,
Pénteken 8-tól 12 óráig.

December 27. (szerda) 13-tól 15 óráig; 28-án 
730-tól 9™ óráig; 29-én 7™-tól 9™ óráig.

C secsem ő-tanácsadás:
csütörtök: 1 0 - 1  2;. 

Terhes-tanácsadás:
hétfőn 1 2™ -  14™.

Rendel: dr. Kanyó Ádám.
Önálló védőnői tanácsadás:

kedden 13-tól 14 óráig.
Védőnői fogadóóra:

______________ csütörtökön 8 VI -  9M) .___________

+ HÁZIORVOSI RENDELÉS+
A  dr. Tót/it /íá z/ert/ű sf ü t. tá /é fo zto t/a  Önt;

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

január hónapban a következők szerint rendel: 
02-05-ig: 1 2 '" -  17-ig (délután) páratlan hót,
08-12-ig: 7 ’" -  12-ig (délelőtt) páros hét,
15-19-ig: 12 - 17-ig (délután) páratlan hét,
22-26-ig: 7 - 12-ig (délelőtt) páros hét
29-31-ig: 1 2 ’" -  17-ig (délután) páratlan hét.
A rendelés az egészségházban, a megújult 

földszinti rendelőben érhető el.
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: drlolliivurt/.ivuiliivncl.lni 

honlap: hllp:/Avcb.malavncl.hu/drtol1ima 
.1 rendelésre a TAJ-xzámál igazoló okmányát hozza magával!

felvennék januári kezdéssel algyői telephelyre. 
Bér: megjegyzés szerint.

Érdeklődni: a 62/268-409-es telefonszám on.

JANUÁR



Algyői Hírmondó

i
j Vállaljuk a lakó épületből kijövő és az

I 
I

m
szennyvízcsatorna tisztítóaknáját összekötő kifolyó 
kivitelezési munkáit.

Á rajánlat kérhető: GYEVIÉP Kht.
Algyő, K astélykert u. 16. (volt művelődési ház) 

M unkanapokon: 7-től 15 óráig 
Telefon: 267-567

DÉLMftGYARORSZáG
továbbá a SZUPERINFÓ, 
KERTVÁROS melléklet, 

a SZERB BAZÁR (terjesztés: Röszke határállomás), 
a ROMÁN BAZÁR (Nagylak határállomás)

című lapok hivatalos hirdetésfelvevő helye:

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

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

Kérjük, a hirdetés feladásakor szíveskedjen a 
személyigazolványt magával hozni!

ICU V I R Á G Ü Z L E T
TEM ETÉSRE VIRÁG RENDELÉST FELVESZ A

0 6 - 6 2 - 4 1 9 - 775 , 
0 6 - 2 0 - 3 2 3 - 0 1  18

T E L E F O N S Z Á M O N .

VALLALJUK!
Telekhatáron 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.

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

Érdeklődni:
a temető melletti sírkő-műkő telephelyen 

vagy a virágüzletben.
Telefon: 

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

KOVÁCS MIHÁLY, MÜKÓ-SÍRKŐ KÉSZÍTŐ

Tiszta, kézzel felszedett 
betontörmelék eladó.

Szá l l í t va  : (Algyőn) 1.200 Ft/m3. 
Szá l l í tás  nélkül: 800 Ft/m3.

Érdeklődni: GYEVIÉP KHT.
Algyő, Kastélykert u. 16. 

Munkanapokon 7-15 óra között. 
Tel.: 267-567, 06-20-9134-602.

'W
(KUKTOR) NYITVA TARTÁSI IDŐ

ÁTÉLI HÓNAPOKBAN 
2000. október 1 -  2001. február 28. között 

Hétfőtől szombatig 800-tól 1600 óráig; 
vasárnap 8°°-tól 12°° óráig.

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

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

(volt művelődési ház)

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

JANUAR



Iskolások karácsonya
A 4H idén december 18-19-én rendezte szo
kásos karácsonyi vásárát, amelyen bem u
ta tták  megújult term ékskálájukat. így pél
dául a  telefon és virágtartó polcokat, a  tűz
zománc m edálokat és fülbevalókat, a  k ará
csonyi díszeket, az öntött és reszelt 
gyertyákat, festett üvegeket, a  tükröket és 
tálcákat, a karácsonyi képeslapokat, az 
égetett agyag díszeket és mécseseket, a 
diákújságjukat: a  Kukkantót. Az alsós
diákok is bekapcsolódnak a m unkába. A 
4H-sok idén is hívtak kereskedőket, akik 
lakberen-dezési- és dísztárgyakat, 
könyveket és ruhanem űt árusítottak. 
Mindkét délután jó hangulatban  telt. 
Köszönet azoknak, akik elfogadták a 
meghívást, s így m egis-m erhették a 4H 
m unkáját.
A faluházban decem ber 22-én meghitt 
karácsonyi ünnepség részese volt az algyői 
iskola minden tanulója, pedagógusok és a 
vendégek. Együtt élvezték a  m űsort, melyet 
a  2.b, a  3.a, a  4.b osztály diákjai adtak elő. 
Igazi színházi élményben volt részünk. A 
mesejáték és a tánc is a  szeretet ü n n e
pének bensőséges hangulatát varázsolta a 
nézőtérre, amihez hozzájárult a  szakérte
lemmel összeválogatott zenei anyag is. E 
napon délelőtt a nyugdíjasok karácsonyi 
ünnepségén is nagy sikerrel szerepeltek a 
diákok. Köszönet a  m űsor szervezőinek: 
Torma Tibornénak, Kiss Ferencnének, Kis 
Nórának.
Köszönet azoknak a  szülőknek, nagyszü
lőknek, akik az iskolai karácsonyi m űsor 
létrejöttében segítettek! így Suti Istvánné,. 
Gercsó Lászlóné, Simon Béláné, Kopaszné 
Demeter Irén, Szálai Hetényi Imréné, 
Terhesné Mezei Olga, B ús Andrásné, Kiss 
Ferenc, Bakos Balázs, Vass Mária.

Január az iskolában
Január 22.: 14 órakor, a  községi könyvtár 
rendezésében, a  faluházban lesz a Magyar 
Kultúra N apjának itteni rendezvénye. 
Január 26.: az első félévi m unka zárása. 
Február 5.: 7-től 17 óráig a  február havi 
étkezési díjak befizetése.
Február 5-7.: síszünet.

Algyői Hírmondó 

Házi matematika Verseny
Az általános iskolában rendezett házi 
m atem atika verseny első helyezettjei a  
következők: 5. évfolyam: Godó Zita (5.a, 
Hegyi Gabriella), 6. évfolyam: Miklós Attila 
(6.a, tanára: Almásiné Császár Piroska), 7. 
évfolyam: Zöld Szabolcs (7.b, tanár:
M alustyik Mihályné), 8. évfolyam: Perneki 
Beáta  (8.a, Malustyik Mihályné).

Próbaüzem a könyvtárban
Új szolgáltatásokat vezet be január 15-től 
(hétfőtől) -  próbaképpen -  az algyői könyv
tár. Az alábbi szolgáltatásokat előzetes be
jelentés alapján lehet igénybevenni.
Az internet-használat díja: 300 fo rin t/30 
perc. Számítógép-használat (szövegszer
kesztés, CD-ROM, játék) felnőtteknek 150 
forint/perc, gyerekeknek 100 forint/perc. 
Nyomtatás fekete-fehér kivitelben: 50
forint/A4-es oldal, színesben: 150
forint/oldal. Fax (267-090) használat: 20 
forint/oldal. E-mail küldése és fogadása 
(címünk: bibl(&;mail. tiszanet.hu): 50 forint + 
géphasználat.
E szolgáltatások tökéletes kielégítése 
érdekében -  ideiglenesen -  a KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSA MEGHOSSZABBODIK. 
Hétfőn és pénteken este 8 óráig várjuk a 
könyvtárhasználókat.
Az önkormányzati képviselő-testület de
cember 28-i határozata alapján az 
algyőieknek a  könyvek és a folyóiratok 
kölcsönzéséért 2001-ben sem kell 
beiratkozási díjat fizetniük, viszont a 
feledékeny olvasók késedelmi díjat fizetnek: 
1. felszólítás u tán  100, 2. u tán  300, 3. 
u tán  500 forint + postaköltség.
Kérjük olvasóinkat, hogy újítsák meg 
könyvtári tagságukat az új évben is!

Könyvtárosok

ÁCS MUNKÁT, KÉPKERETEZÉST 
VÁLLALOK.

Díszlécek, szegőlécek árusítása, 
csőállvány bérbeadása.

BAKOS ISTVÁN Algyő, Bíró u. 8./B 
Telefon: 268-205, 06-30-223-00-17.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött: 2000. december 22-én 
Csépai J ó zse f és dr. Bakó Erzsébet 
Meghalt: 2000. decem ber 2-án Hankó 
Attila László, Tamás Tünde, Pintér Károly.

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

A munkakör betöltésének feltételei:
• minimum 8 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 : 2001 január 15. (hétfő). 
(Felvételi elbeszélgetésre időpont egyeztetés: 
a 267-048-as telefonszámon.)

ALGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

6750 Algyő, Egészségház u. 42. 
Telefonszám: (62) 267-866 

A zöld  szám : 0 6 /8 0 /8 2 0 -0 2 4 .
Ügyfélfogadás:

•  Algyőn az Egészségház u. 42. szám alatt
hétfőtől csütörtökig 8-15 óra, pénteken 8-10 
óra között; szolgáltatás: az ingyenes
pszichológiai tanácsadás: hétfőn 12-16,
csütörtökön 8-12 óra között, illetve az 
ingyenes jogi tanácsadás: csütörtökön 13-'0- 
tól 15 óráig. Logopédus, fejlesztő pedagógus 
és pszichológus szakem ber segítségét is 
igénybe vehetik.

•  Nagyfán m inden hónap első csütörtökjén 
15-17  óra között, az 59-es számú lakásban.

Az 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!

Gondolatok és zárójelek
A „mai fiatalok” hogyan értékelik az elmúlt 
száz évet? Ez a kérdés foglalkoztatott, 
m ikor a  ZÁRÓ-JEL avagy a  mi XX. 
századunk című kiállításról hallottam, s 
láttam , m int készítik a  tárlatot a DINAMIX 
Ifjúsági Kerekasztal tagjai.
Mi, „mai idősek” tapasztaltuk: a  mögénk 
került száz esztendőre nem mondható: 
unalm as volt. Bővelkedett jóban és rossz
ban  egyaránt. Két világháború, több rend
szerváltás, forradalom és ellenforradalom, 
terror, d ik tatúra, szocializmus, demokrácia 
-  hogy csak a fontosabbakat említsem. 
Kíváncsi voltam, hogy ezek közül mit tesz
nek a  „mai fiatalok” zárójel közé.
A kiállítás megnyitás előtti estén láttam  az 
előkészületeket. Csodálatos volt a  fiatalok 
együtt m unkálkodásának légköre is. Nem 
akartak  görcsösen megfelelni sem a pénz
nek, sem a hatalom nak, sem a politikának. 
Egyszerűen csak könnyedén és játékosan 
dolgoztak. Sőt: még minket, nézőket is 
bevettek a játékba, s közben nosztalgiáz
h a ttu n k  kedvünkre. Én például 
beléphettem gyermek és ifjúkorom konyhá
jába, amely akkoriban nappali, fürdő és 
hálószoba funkciót is betöltött. 
Megérinthettem azt az írógép típust, mely 
első munkaeszközöm volt, még 1953-ban, 
mikor dolgozni kezdtem. A kiállított tárgyak 
között rábukkantam  egy munkakönyvre, 
melyet még én állítottam  ki 1959-ben. De 
rajtam  kívül még sok látogató talált olyan 
tárgyat, mely az egyén fiatal korára, az 
algyői nép m últjára emlékeztetett.
A jelenből fölvonultatott tárgyak és képek 
között so^c riasztó volt. De bízom abban, 
hogy a  „mai fiatalok” nem így 
szeméthalmokon, súlyos és fertőző 
betegségek között, a  számítógép és a 
szerencsejátékok rabságában -  kívánja az 
életét élni, s elég ereje van tenni azért, hogy 
jó  irányba forduljon a  világ!
Ügy érzem, egy rem ekül megtervezett és 
felépített kiállítást, valami csodát láttunk.

Bakosné Fekete Mária
Decemberben elveszett fekete fiú tacsikutya. A 
nyomravezetőnek 7000 forint jutalmat ajánlunk. 
Kosárfonó u. 9.
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Kié az érdem)
A Záró-jel, avagy a  mi XX. századunk című 
kiállítás megálmodója, megtervezője és a 
m unkák vezetője a  DINAMIX Ifjúsági 
Kerekasztal, azon belül is: Pataki Mihály. A 
jelent bem utató rész tervezője és 
kivitelezője: Kovács László. A tárgyak
elrendezését, ezt a  hatalm as, estétől 
reggelig tartó m unkát végezte: Horváth 
Henrik, dr. Gubacsi Enikő, Kiss Róbert, 
Dombi Zsuzsanna, Gulyás Anita, Molnár 
Áron, Dudás Kata, Szalontai Róbert, 
Matovics Tímea, Molnár Melinda, György 
Antal, Dömös János, továbbá: Radics
Balázs és leánya: Radics Réka.

Nyílt nap a feli/ételiért
Az 1996-ban alapított Felvételi Információs 
Szolgálat 2001. január 20-án (szombaton) 
felvételi nyílt napot rendez az ELTE Állam- 
és Jogtudom ányi K arának épületében. A 
rendezvény különleges ak tualitását a 
2000/2001. évi új, az O ktatási Minisz
térium által megreformált felvételi és jelent
kezési lap közelgő leadási határideje adja. A 
nyílt n ap ra  azokat a  diákokat várják, akik 
magyar nyelv és irodalomból, vagy törté
nelemből bárhova, illetve matematikából, 
közgazdaságtanból gazdasági vagy m űszaki 
felsőoktatási intézményben felvételiznek. Az 
előadásokat egyetemi, főiskolai előadók, 
középiskolai tankönyvszerzők, és az ország 
legnagyobb előkészítő szervezetének szak
emberei tartják. Megjelenés: csak előzetes 
bejelentkezés alapján. A megjelentek a 
helyszínen ingyenesen ju tn a k  hozzá a 
Felvételi segédgyűjteményhez, am it az aláb
bi telefonszámon azok is ingyen megrendel
hetnek, akik a  rendezvényen nem vesznek 
részt. Jelentkezés, illetve további információ 
a  0 6-20-341-81-59-es telefonszámon.

Nagycsaládos egyesület
A nagycsaládosok 2000. november 27-én 
m egtartott összejövetelén a  résztvevők 
egyöntetűen m egszavazták egy helyi 
nagycsaládos egyesület létrehozását. A 
legközelebbi, közös találkozóra január 15- 
én (hétfőn) 17 órakor, a  faluházba várják az 
érdeklődőket!

Január a faluházban
Január 17. (szerda): a  18 óra 30 perckor 
kezdődő irodalmi kávéházban Bíró Zoltán 
irodalomtörténész Arany Ján o s  költé
szetéről ta rt előadást.
20. (szombat): a  Gyevi Ászok 19 órától 
pótszilveszteri bulit szervez, melyre a  belépő 
2500 forint. Lesz vacsora, élőzene és 
diszkó, meglepetés műsor, táncverseny, 
pótszilveszteri „Kifutó” (a zenei alapok 
listája: a  faluházban), tombola. Jegyek
kaphatók január 18-ig a faluház büféjében.

Ökölvívás
Az algyői edzőterme ad otthont a  január
13-án (szombaton) 16 órakor kezdődő 
ökölvívás csapatbajnokságnak.

Tánctanfolyam
Az algyői faluház tánctanfolyam ot indít 
február első hetétől. Heti két alkalommal 
ta rtan a  foglalkozást egy táncpedagógus 
(fejenként 200 forintos óradíjért). A 
gyerekek különböző tácstílusok alapjait 
sajátíthatják  el, igény szerint. A paletta  igen 
széles: jazz-, modem-, afro tánc, flamenco, 
hastánc, kondíció-, sztepp-, kreatív gyerek
tánc, street-jazz, break-dance, hip-hop. 
Jelentkezés: a  faluházban, ja n u á r  végéig.

Fogadóóra
A polgármester m inden páros héten 14-17 
óra között, az alpolgármester m inden 
páratlan  héten  14-17 óra között ta rt 
fogadóórát; az algyői önkormányzati 
képviselők szerdámként 14-17 óra között 
állnak a  választópolgárok rendelkezésére -  
a  községházán. A polgármesteri hivatalban 
január 10-én dr. Gubacsi Enikő, Borbély 
János; 17-én Beck Gábor, Herceg József, 
24-én Molnámé Vida Zsuzsanna, Bakos 
József; 31-én Bakos András, Vidács László.

a Lquőt Im c n o p ö ó ,  az önkormányzat lapja.
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: <lr. Piri József.

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna.
S z e rk e s z tő b iz o tts á g :  Bai Is tv n n n é , U n kosné Fek e te  M a rin ,  

FJorbély J á n o s , K á rs a i l.ászlóné , Kis M ih á ly n é , Lelenc G o ik Iü Iré n .

Levélcím: 6750 Alf>yő, Bányász n. 2., Könyvtár.
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda 

Készült: 1000 példányban
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