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Hírek a Hivatalból..
Önkormányzati bérlakások A Igyon

A Széchenyi-terv keretén belül most van folyamat
ban a főtéren kialakított telkeken, a Bartók B. u., 
Búvár u. és a Fazekas utcákkal határolt részen 
egy kétszintes, 12 lakást magába foglaló épü
letegyüttes pályázati anyagának összeállítása. A 
lakások 2-2,5 szobásak, hasznos alapterületük 
55-65 m2. A lakóépület megvalósításával megol
dódik a főtér megfelelő térfallal való lezárása. A 
lakások előreláthatólag 2002. év végére lesznek 
beköltözhetőek. A z építkezés befejező ütemével 
egy időben a tér parkosítására is sor kerül. Remé
nyeink szerint, ezzel megoldódik a település köz

ponti terének kialakítása.

Növényvédelem

A CsongrádMegyei Növény és Talajvédelmi Állomás 
tájékoztatója az aktuális növényvédelmi munkákról a 
Faluházban és a Polgármesteri Hivatal hirde tőtábláin 

tekinthető meg.

Haladék a telepengedélyre

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szol
gáltató tevékenységekről szóló 80/1999 (V I.11.) 

Kormányrendeletet ismét módosították:

Azok, akik a rendele t hatályba lépésekor már működő 
telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevé
kenységet, kötelesek 2002. december 31. napjáig 

telepengedélyt kérni.

Jinna !Napi í'Búcsú

Július 24. Kedd
18 óra: Mráz Zoltán ikon és csendélet

kiállításának megnyitója a Faluház 
galériájában 

Július 27. Péntek
1830 óra: Koncert a római katolikus 

templomban 
Fellép: Vajda Júlia és Ajtorjai Tamás 

Július 28. Szombat
10 óra: Szabadidős program a Gyevi Kócsag 

hajón, karate, body bemutató 
10 órától: Osgyeviek baráti találkozója a 

Faluházban

Július 29. Vasárnap
10 óra: Ünnepi szentmise 
1630 óra: Néptáncgála a Faluház szabadtéri 

színpadán

Fellépnek: Algyői Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes 

Martonosi Néptáncegyüttes 
Szeged Táncegyüttes 
Csongrádi Alföld Néptáncegyüttes 
Nyírség Táncegyüttes
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Dr. Dubeci György aigyö község jegyzője
Algyői Hírmcindó

Algyő Község Képviselő Testülete június 15-ei ülésén 5 
pályázó közül választott jegyzőt Dr. Dubecz György szemé
lyében.

»Kérem mutatkozzon be, ismerje meg a lakosság a pol
gármesterihivatal vezető, új emberét.

»56 éves vagyok, három gyermekem van, a legidősebb már 
házas, a két fiatalabb felsőfokú tanulmányokat végez. Felesé
gem a Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal főtanácsosa.
Lassan húsz éve látok el közigazgatási feladatokat. Tevékenyen 
részt vettem a Magyar Közigazgatási Kamara megalakításában, 
és 1995-ben a Magyar Közigazgatási Kar Országos Elnöksége 
tagjává, majd 1999-ben alelnökké választottak.
Munkám elismeréseként 1997-ben "Hódmezővásárhely Közszol
gálatáért" kitüntetést, 2000-ben Magyary Zoltán emlékérem kitün
tetést kaptam.
Társadalmi megbízatásaim közé tartozik, hogy a Magyar Jogász- 
egylet Csongrád megyei Szervezetének hódmezővásárhelyi 
vezetője vagyok.
Tapasztalataimat külföldi tanulmányutakkal egészítettem ki.
Svájcban Thalwilban, Franciaországban Párizsban és Yvelines 
megyében tanulmányozhattam a kinti állam és közigazgatási 
rendszert, Dániában a szolgáltató önkormányzat rendszerével 
és a tömegkapcsolatok fejlesztésének módszereivel ismerked
hettem meg.
A köztisztviselői törvény hatálybalépése óta részt veszek a 
köztisztviselők szakmai továbbképzésében, a közigazgatási alap
vizsga-bizottság tagjaként,
Emellett a Magyar Közigazgatásban is jelent meg tanulmányom.

»Miért pályázta meg a jegyzői állást? Ismeretes, hogy 
korábban Hódmezővásárhely jegyzőjeként dolgozott.

»E!hivatottságom a közigazgatási munka iránt mindig is szoros 
volt. A nyugodt munkavégzés feltételei a Vásárhelyen kialakult 
helyzet miatt nem voltak adottak. Nem láttam biztosítottnak a 
szakmai munka zökkenőmentes végzésének feltételeit. Ezen 
felül ismertem az algyői önállóvá válás folyamatát és ezzel együtt 
olyan lendületet kap a község fejlődése, amely kihívást jelent 
számomra. Nagy lehetőség áll a község előtt, és az eddigi 
tapasztalataimat a település szolgálatába tudom állítani.

» Kiváncsi vagyok, hogy egy kívülálló milyennek lát ben
nünket? Mi néha elégedetlenkedünk, irigykedve nézzük a 
mások eredményeit, lassúnak a mi fejlődésünket. Ön hogy 
látja?

»Jól szervezett községnek ítélem meg Algyőt. Kiemelném 
az úthálózatát, közművesítését, intézményi hálózatát. A két 
nagyváros közelsége, a MÓL munkahely teremtése biztosítja a 
megélhetést. A települést pedig jelentős adóbevételhez juttatja.
Ezért látom töretlennek a község fejlődését.

»,Még akkor is, ha az állami normatíva elvonása a jövőben 
is sújt bennünket?

»A települések fejlesztése mindig nehéz volt, Az a közösség 
fejlődött, ahol a lehetőségeket gyorsan kihasználták. A 
későbbiekben a kiugróan fejlődő településeket mindig vissza-
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kényszerítették, elzárták a csapokat, leszabályozták a pénzhez 
jutási lehetőségeket. A község az eddigi lehetőségeit jól használta 
ki, Most az lesz a feladatunk, hogy a kedvezőtlenebb helyzetben 
is tudjunk eredményt felmutatni, Nem kell tragédiának tekinteni 
az elvonás tényét, csupán más megoldásokat kell keresni.

» Úgy érzi, hogy ebben segítségére tud lenni a pol
gármesternek és a testületnek?
»Kapcsolataim révén benne vagyok a közigazgatás vérkerin

gésében, a felsőbb szervekkel, irányító apparátussal jó a kap
csolatom. Mindig azon múlnak a dolgok, hogy a törvényesség 
határain belül keressük a lehetőségeket. Ehhez nagy tapasz
talatra van szükség. Nekünk talán ki kellene használni azt a 
helyzeti előnyünket, hogy az önkormányzatiságot mások tapasz
talataiból tanulhatjuk. Ez lépéselőny lehet.

))Én úgy gondolom, hogy Vásárhely jegyzőjeként, vagy 
korábban szegedi tanács osztályvezetőjeként nem került 
kapcsolatba az állampolgár gondjaival, hivatali, hatósági 
problémáival. Hogyan lesz ez Algyőn?

»Vásárhelynek ugyan nagyobb a lakosságszáma, de összeté
telében nincs különbség igaz, hogy Magyarország legnagyobb 
közigazgatási területtel rendelkező városa, de hasonló prob
lémák jelentkeztek ott is. Algyőn nem tartok fogadó órát, hozzám 
mindig be lehet jönni, a hatósági ügyeket a kollégáim intézik. Az 
elvem, hogy a lakosságot maximálisan ki kell szolgálni.

»  Tervezi-e a hivatal átalakítását?
»Nem ismerem még a hivatalt, de erre is jellemző, hogy egy 

hivatalnok nem csak egy munkakört lát el. A kis létszám mellett is 
el kell látni azonban a hatósági feladatokat. Univerzális emberek 
kellenek. Támaszkodni akarok az eddigi munkatársakra, de fel
mérem a bennük rejlő tartalékokat.

»Hogyan tudná segíteni a testület munkáját, véleménye 
szerint milyen az optimális kapcsolat a hivatal és a testület 
között?

»A hivatalnak az a dolga, hogy a testületet kiszolgálja, és 
úgy szolgálja ki, hogy a döntéshozatalhoz alternatívákat dolgoz
zon ki. Ezt követően a meghozott döntések után a hivatal végre
hajtó feladata legalább olyan fontos, sőt ezeknek az ellenőrzése 
minden alkatommal történjen meg.
Az államigazgatás alapjának tekintem a jegyzőnek a polgármes
terrel, és a jegyzőnek a testülettel való kapcsolatát. A hivatalnak 
a politikától teljesen mentesnek kell lennie. Az igazságosságnak 
és a pártatlanságnak kell, hogy jellemezze a hivatalt. Ezt várom 
el a munkatársaimtól is.

» Van-e pillanatnyilag olyan akut probléma, amit kezelni kel
lene, ami sürgős megoldást kíván?

»A csatornázás fejeződjön be, utólagos munkái a lakosság 
megelégedésére történjen. Meg kell oldani a kábeltévé ügyét, 
a sporthoz szponzorokat kell találni. Tisztázni kell a kiválással 
kapcsolatosan megszületett dolgokat. Az átadás, átvételre gon
dolok (gázközmű-vágyon, területátadás...)
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PilgLjői Hírmcindá
Egy leendő “telekönyvtár”

A teleház gondolata nem újkeletű Algyőn. Az önállóság
gal együtt megszületett, hiszen már a község hosszú- 
távú településfejlesztési koncepciója kimondja, hogy 
meg kell teremteni az információs hálózat segítségével 
az otthon történő munkavégzés feltételeit.
Az 1999-ben elfogadott kulturális koncepció pedig azt 
mondja:

► számítógépes könyvtári információs program 
megvalósítása

► teleház program beindítása, pályázatok elnyerésé 
nek szorgalmazása

► "Könyvtárpártoló Önkormányzat" cím elnyerése

Tehát nem volt teljesen ismeretlen a “teleház" fogalma 
a település döntéshozói előtt.
Nekem pedig módszertanos tapasztalatom és ismeretem 
volt a teleházak szerepéről. Eddigi ismereteim alapján a 
legtöbb helyen a civil szervezet együttműködési megál
lapodást kötött az önkormányzattal vagy annak intéz
ményével a működtetés biztosítására.
Ez így jó, mivel hazánkban sajnos a civil szervezetek 
még nem olyan erősek, hogy önállóan fenn tudnának 
tartani egy intézményt. Algyőn is egy több éve bejegy
zett civil szervezet, az Algyő Fejlődéséért Alapítvány 
kötött együttműködési megállapodást az önkormány
zattal, mint fenntartóval és a könyvtárral, mint befoga
dóval.
Talán ez a megoldás a legideálisabb, hiszen a legősibb 
információs forrás, az írott dokumentum és a modern 
információs forrás, az elektronikus dokumentum egy 
helyen található meg. Az együttműködéssel biztosítva 
vannak a tárgyi és személyi feltételek. S a könyvtárak 
(művelődési házak), mint közművelődési intézmények 
egyúttal a különböző közösségek színterei is.

A pályázatot tavaly októberben nyújtottuk be a Teleház 
Szövetséghez, s idén januárban értesültünk a kedvező 
hírről. A szerződést aláírtuk. Algyő Község Önkormány
zata vállalta, hogy a pályázathoz szükséges önrészt - 
298.398,-Ft - és a fenntartási költséget biztosítja.

A teleházat augusztus 19-én, ünnepélyes keretek 
között kívánjuk megnyitni.
A lakosság 4 számítógépet használhat majd inter-
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a
netezésre, elektronikus levelezésre, szövegszerkesz
tésre.
A gyerekeket játékprogramok várják. Természetesen to
vábbra is lehet majd fénymásolni, faxolni, nyomtatni a 
könyvtárban.

A nyitásról és a szolgáltatási díjakról szórólapokon és 
újságunk hasábjain fogjuk értesíteni a lakosságot.

Ménesi Lajosné
könyvtárvezető

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunkban megkezdtük a dokumentumok számító- 
gépes nyilvántartását, ezért

Azok az olvasók, akik 2 0 0 1 -b e n  még nem 
ú jíto ttá k  meg tagságukat, haladéktalanul 
ju ttassák vissza a náluk lévő könyveket!
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Köszönet tanítómnak
Szeretném e pár sorral köszönetemet, hálámat és tisz
teletemet kifejezni annak a pedagógusnak, aki négy 
évig tanított és szeretettel vett körül.
Az évzárón a bizonyítványom mellett egy olyan kitün
tetést is átvehettem, aminek nagyon örültem, és szá
momra nagyon nagy meglepetés volt.
Négy évi munkám és szorgalmam jeléül átvehettem a 
“Kis herceg díjat”, amit azt hiszem szeretett tanítóm 
segítsége nélkül talán meg sem kaphattam volna. 
Hiszen ő tanított és nevelt arra, hogy mindig becsület
tel készüljek minden órára. Az ő segítségével jutottam 
el nagyon sok versenyre, mert ő készített fel ezekre. 
Azt hiszem ez a díj nem csak engem, hanem őt is illeti. 
Nehezen búcsúzom tőle, mert nagyon szeretem. 
Szeptembertől felsős leszek, de mindig szeretettel gon
dolok majd a vele töltött négy évre. Most már elárulom, 
ő Torma Tiborné, nekem csak Marika néni. 
ígérem ezután is becsülettel fogok tanulni, és remélem 
ő is olyan büszke lesz majd rám, mint amilyen én 
vagyok arra, hogy négy évig a tanítványa lehettem.

Köszönöm

S u t/
volt tanítványa
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Hónaptár-július
Ezt a hónapot Julius Caesarról, a híres római államférfiról nevez
ték el. A történelemből tudjuk, hogy sok hódítással gazdagította a 
birodalmat. De naptárreformja emlékezetesebb maradt az emberi
ség számára, mint csatái. A “Juliánus'-naptárat XIII. Gergely pápa 
reformálta meg 1582-ben.

Július Szent Jakab hava, de szokták a napsütés havának, zivatarok 
hónapjának is nevezni. Júliusban van a legtöbb virág és gyümölcs. 
Az erdőkben, kertekben csendesebbek a madarak. Vége van az 
udvarlás idejének. A fíókákat tanítgatják. A költöző madarak már 
gyakorolnak a nagy útra.
Jeles napok:
*  2. Sarlós Boldogasszony Az áldott állapotban levő Szűz Máriára 

emlékeztek. Ezen a napon sok helyen nem kellett dolgozniuk az 
asszonyoknak. Később aratókezdő ünnep lett belőle. Régen az 
asszonyok arattak sarlóval, és a férfiak kötötték össze a lesarlózott 
gabonát. A learatott gabonát elvitték a templomba, ahol Máriának, 
a sarlós asszonyok védőszentjének áldását kérték.

*  5. Sarolta. Ha esővel köszönt be, rossz lesz a dió- és mogyoró
termés.

*  20. Illés . Ősi kígyó- és medveünnep, a pásztoroknak dologtiltó 
nap. Gonoszjáró napnak is számít, gyakran zivatart, jégesőt hoz.

*  22. M ária Magdolna. Szépségvarázsoló nap. Az e napon vágott 
leányhaj biztos sikert arat.

* 25Jakab Ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd el 
édesedni. Ha Jakab napja derűs, jó gyümölcstermésre számítha
tunk. A régi juhászok Jakab éjszakáján a csillagok állásából követ
keztettek a jövő évi időjárásra.
« 26.Anna. E napon szakad meg a virágos kender töve. Nagy eső 

szokott esni ezen a napon. Ha esik, jó lesz a kukoricatermés.
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Élményeim az Erdei iskolában
Az 5.a és 5.b osztályos tanulók májusban Erdei iskolában voltak. 
A tábor helye: Kisirtáspuszta, amely a Börzsönyben található. A 
túráink során meglátogattuk Nagybörzsöny nevezetességeit. Vol
tunk a Vízimalomban, ahol láttuk a régi malomkerekeket, a régi 
darálót és hajómakettet. Ezen kívül voltunk a Bányásztemplom
ban, a Tájházban, és a Szent István Templomban. A Bányásztem
plomban hordozható orgonát láttunk, amelynek nem voltak sípjai 
és nagyon kevés billentyű volt rajta. A Tájházban sok mindent 
megtudtunk az itt élő bányászcsalád életéről. A Szent István Tem
plom a XVIII. században épült, érdekessége, hogy nincsen benne 
elektromos megvilágítás, csak az ablakokon beszűrődő fény és a 
gyertyák világítanak. A templom román stílusban épült. Ezen kívül 
sokat túráztunk az erdőben, a táborban számháborúztunk, amikor 
nem túráztunk, játékos feladatlapokat töltöttünk ki. Az utolsó napon 
tábortüzet gyújtottunk, ahol tanáraink jutalmakat is osztottak min
denki örömére.
Nekem nagyon tetszett, szívesen elmennék máskor is.

Tóth Orsolya
5.a osztályos tanuló

Harry Potter és az írónő tíiaűa/a
A gyerekek már harmincnál több országban rajonganak Harryért, 
szemüveges hősükért, aki 11. születésnapján fedezte fel, hogy 
varázsló. Ha valaki esetleg nem tudná: Harry Potter szüleitől 
örökölte varázserejét, akiket megölt a fekete mágus, Lord Volde- 
mort.
Aztán Harry, akinek vékony, villám alakú sebhely van a homlokán, 
izgalmas kalandukat él át a Roxfort Boszorkány- és Varázslókcpző 
Szakiskolában. A távoli Skót kastélyban lévő iskola diákjainak a 
baglyaik hozzák-viszik a postát. A Rowling teremtette világ és 
benne a remek figurák - Harry és barátai, a rettenthetetlen Her- 
mione Granger, a bátor Ron Weasley és Hagrid, a jószívű vadőr, aki 
nem veti meg az italt, és sárkányokat nevelget- annyira elbűvölték 
a gyerekeket, hogy a sorozat első négy kötetének bérelt helye lett 
a bestsellerlisták élén. Eddig nem kevesebb, mint 41 millió pél
dányban, keltek el.
Digitálisnak mondott korunkban, amikor a gyerekek állítólag rá se 
hederítenek az írott szóra, Rowling minden más ma élő írónál több 
gyereket vett rá az olvasásra.
Legalább annyira mesébe illő J. K. Rowling híressé válásnak 
története, mint az általa megteremtett figurák. 1965-ben született 
Gloucestershíre déli részén, Chipping Sodburyben, ami a furcsa 
helységneveket kedvelő emberhez tökéletesen illő szülőhely. A 
hatéves korától írogató, két kiadatlan regényét a fiókban őrző Row
ling fejéből 1990-ben, vonaton döcögés közben pattant ki Harry 
figurája, rögtön teljesen készen. A következő 5 év alatt építette fel 
a hét kötet cselekményét, melyek Harry egy-egy tanévének törté
netét ölelik fel. Az első könyvet a Harry Potter és a bölcsek köve 
címűt Portugáliában kezdte írni. Eleinte senki sem akarta kiadni 
a Harry Pottert, de végül rátalált a Bloomsbury kiadóra, és a skót 
művészeti tanács támogatásával felvértezve hozzálátott a második 
könyv, a Herry Potter és a titkok kamrája megírásához.
Az első könyvből Steve Kloves forgatókönyvíró munkájából Chris 
Columbus megkezdte a film forgatását is, Harry útnak indul a 
mozik meghódítására is.
Magyarországon a már említett két könyvön kívül még két könyv 
jelent meg eddig:
Harry Potter és az azkabani fogoly; Harry Potter és a tűz serlege. 
Mind a négy könyv egy-egy példányban megtalálható a könyvtár
ban is, el lehet olvasni, meg lehet ismerkedni Harry Potterrel.

Algyői Hírmcindá
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Az algyői könyvtár és a Somogyi-könyvtár 
ÍÚliUS 22-28-a között Harry Potter tábort 
szervez Domaszéken, gyerekeknek. 
Részvételi díj 7000Ft, mely tartalmazza a szál
lás- étkezés- programköltségeket. Bővebb felvi
lágosítás a könyvtárban. T: 517-170
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Kedves ŐsgyeviBarátunk!
Az ÖBK vezetősége ezúton hozza szíves tudomásodra, hogy 
hagyományos éves találkozónkat az idén is megtartjuk.
A vezetőség nagy lelkesedéssel készül erre a kivételesnek számító 
napra, amikor évről évre alkalom nyílik személyes találkozásunkra 
is.
A találkozás időponttá: 2001. Július 28. (szombat) 
A találkozás helye: Algyő Faluház

A találkozó programja
10-12 óráig
Gyülekezés, a megjelentek számbavétele.
Az elnök pezsgővel fogad mindenkit a Faluház Büféjében. Akiknek 
kedvük lesz hozzá, megtekinthetik az ŐBK emlékfáját és az állam
alapításunk emlékére készült emlékművet. Ez a Faluháztól kb. 
80-100 méterre van.
12 órakor

Réti Csaba operaénekes vezetésével elénekeljük "A kanyargó 
Tisza partján" c. dalt.

Elnöki megnyitó és beszámoló az ŐBK munkájáról. Ea. Karsai 
László ŐBK elnök 

Dr. Piri József Polgármester Úr ad tájékoztatást Algyö 
fejlődéséről.
13 órától
Szórakoztató műsor
A műsorban fellép Aradszky László a népszerű előadóművész.
14-15 óráig
Ebéd
Az ebéd szabadtálalású marhapörkölt, köret, savanyúság, kenyér. 
Ebéd után mindenki egy fagyit kap.
15 órától
Beck Gábor és Véha Tímea a Millenniumi év felfedezett 
művészei szórakoztatnak bennünket, majd beszélgetés, mula
tozás, tánc.
Az ŐBK vezetősége azoknak a bátrabb résztvevőinek, akik bármi
lyen dal, nóta, népdal előadására vállalkoznak 1-1 üveg pezsgőt 
ajándékoz. Zsűri nincs!
A gyülekezés alatt és az önálló előadáshoz a zenét szolgáltatják a 
Gera Testvérek.

Kedves Ősgyevi Barátunk!

Az ŐBK vezetősége további szíves tájékoztatásodra közli veled, hogy 
a találkozónkon Bajorországból érkezett barátaink is részt vesznek a 
fogadócsaládokkal együtt. Ez bővíti az ÖBK programját, meri kb. 19 
órakor vacsorával is szolgálunk. A vacsora nem kötelező! Vacsora: 
sültes-tál - töltött csirkecomb, rántott hal, szűzérmék tejfölös gom
bával; köret, desszert - meggyes rétes.
Aki kéri a vacsorát is, az a részvételi díj befizetésénél jelezze! A 
találkozó napján helybeli jelentkezést nem tudunk elfogadni.

A költségek részletezése

filgqűi Hírmondó
Tagdíj (2001. évre) 600.-Ft/fő 
Ebéd 900.-Fi/íő
Vacsora lOOO.-Ft/Fő
Előre bejelentett vendéget bárki hozhat magával az étkezési költségek 
befizetése mellett!
A Bajor vendégeink étkezését az Algyői Önkormányzat finanszírozza.

Nagyon fontos információ minden ŐBK tag részére, hogy Bakosné 
Fekete Mária az ŐBK gazdaságvezetője, egészségi állapotára való 
hivatkozással lemondott. Ö a 2001. évi találkozó részvételi költségét 
sem csekken, sem személyesen nem fogadja.
Az ŐBK vezetősége közli minden tagjával, hogy új gazdasági vezetőnk 

Ifi. Pálföldl Mártonná (Etelka)
6750 Algyö. Vadvirág u. 26.
Telefon: 62-268-839 

A mellékelt csekket a fenti névre és címre kell küldeni. Személyesen 
befizethető a részvételi díj pénteken, szombaton, vasárnap bármikor, 
kedd, szerda, csütörtök délutánonként. Hétfőn nincs lehetőség a befize
tésre. Ha valaki személyes befizetésre busszal érkezik, a Faház 
Sörözőnél kell leszállnia, mert így rövidebb az út. A megadott telefonon 
célszerű az érkezést előre tisztázni.
Kedves Barátaink!
Reméljük, hogy a találkozó programját jónak tartjátok és akit csak 
halaszthatatlan másirányú kötelezettsége nem gátol, az eljön idén is.
A jelentkezéseket 2001. július 22-ig bezáróan tudjuk elfogadni.

Harsai László

s

Anya tejes Világnap
2001. július 31-én 14 órai kezdettel ismét megrendezésre kerül 
Algyőn a Faluházban az Anyatejes Világnap.
Szeretettel várjuk az édesanyákat, apukákat, gyermeküket és 
minden kedves érdeklődőt.

Védőnők

SUUEKP02001
2001. május 25-27-ig Nemzetközi Diáktalálkozón vettünk részt 
Nyíregyháza-Sóstófürdőn a XI. SULlEXPO-n. A pályázatra több 
kategóriában neveztünk: vers-és prózamondás, tánc, irodalmi 
színpad, hangszeres előadás, kódexírás, több nyelvű szakács- 
könyv, kézműves alkotások, makett készítése. Az iskolai prog
ramokról, a színpadi előadásokról videofelvételt készítettünk, ezek 
alapján iskolánkat meghívták a Nemzetközi Diáktalálkozóra. Kiál
lított munkáinkat több ország diákjai megismerhették. A pályáza
ton szereplő produkciók közül a következő tanulókat hívták meg 
a helyszínre: Pap Márton 2.b, Szelezsán Judit 8.b és Bodó Gyula 
7.b. Iskolánk diákönkormányzatát Maczák Marianna 8.a osztályos 
diákönkormányzat-vezető képviselte, a gyerekeket Hegyi Gabriella 
és Kókay Erika tanárnő kísérte. Az élményekben gazdag három 
napon a gyerekek bemutatták produkcióikat. Pap Márton mese
mondásért, Bodó Gyula és Bartók Barbara kódexírásért kaptak 
oklevelet. Az Algyői Általános Iskola nemzetközi megmérettetése 
sikeresen zárult.

Hegyi Gabriella
tanár
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Dél-vidéki rokonainknál jártunk
Színházunk túl van az idei első “külföldi” vendégjátékán. A Dél- 
Bánátban léptünk fel, Ürményházán és Tóbán. Tóba érdekessége, 
hogy népességének nagy része a szegedi nagytájból szakadt ki. 
Elsősorban Algyőről, Földeákról és Apátfalváról érkeztek a XVIII. 
század derekán az Ambrusok, Bálintok, Bárdosok, Börcsökök, Kor
mányosok, Kószók.
Ürményháza is a szegedi nagytájból szakadt ki a XIX. század 
elején.
Egy helyi monda Így adja elő a falu alapítását: Szögedében táncon 
volt egy nemes. Egy grófi kisasszonnyal akart táncolni, de az nem 
ment el vele. A nemes dühében szétvágta a kisasszony fejét, Még 
akkor éjszaka ide menekült. Itt még akkor nem volt sem vonat, sem 
törvény: a nemes is az első alapítók közé tartozott, akik között sok 
szökött jobbágy, bajbajutott nemes is akadt.
Eltelt kettőszáz esztendő a történelem viharai közt Ürményházán 
is.
"Ebbe a községbe látogatott el vendégszereplésre az Algyő-i Móra 
Ferenc Színház, Moliére: Az úrhatnám polgárát adták elő Kátó 
Sándor színművész rendezésében.
A kultúra nevében berobogott a faluba két személygépkocsi és egy 
mikrobusz, bennük tizenöt lelkes vándorszínész.
Mindjárt első este meggyőződhettek az áramszünet valóságáról. 
Másnap jártak Zichyfalván (Plandiste), ahol a templom mellett 
megtekinthették a házat, ahol 1901. szeptember 22-én Csuka 
Zoltán született. Fordítói tevékenységének köszönhető egymás 
irodalmának ismerete, hídverő szerepe tagadhatatlan. A helybeli 
fordító műhely az ő nevét viseli és szeretné kifejteni működését. Az 
ő meghívásának tettek eleget a vendégek.
Versecen a templomon kívül Herczeg Ferenc szülőházát is meg
nézték, aki egyazon napon született Csuka Zoltánnal. Mindkét 
helyen márványtábla kellene, hogy hirdesse a neves írók érdemeit. 
Az ígéret már meg is van rá. E két helyen Cseh, Tápai Irén tanárnő 
vezette a vendégeket.
Az előadásra pünkösd előestéjén a Művelődési Egyesület ter
mében került sor mintegy 150 nézővel (és 50 üres hellyel). Annak 
ellenére, hogy a vendégek hozták magukkal a hangosító beren
dezést, az előadás elején a hangerősség nem volt a kívánt szinten 
a hálózat gyarlósága miatt. Viszont a szereplő gárda fellépése első 
pillanatától kezdve lenyűgözte a közönséget. A ruházat, a mozgás, 
a hanglejtés mind-mind gyönyörűséges volt, elállt a szemünk és a 
szánk: hogy lehet ilyen kevés kellékkel, felszereléssel ennyire lel
kesen játszani.
A lovaggá ütés jelenete volt az a pillanat, amikor a közönség lel
kesedése a csúcsra hágott. Tapsolt, annak az igazságnak, hogy 
az ember belső értéke csöppet sem nő a rangok megadásával. 
Meggyőzte a nézőt arról, hogy a rangkórság elveszi az ember 
eszét, önmagának és környezetének kárát okozza. Odáig juttatja 
az édesapát, hogy gyermekének jövőjét is feláldozza, csakhogy 
ranghoz jusson. Ebben van a darab ereje, és mondanivalójának 
örökzöld értéke. Alázatra így még, ilyen átütő erővel, soha nem 
tanított senki. A papi ember is néha abban a téves hiedelemben él, 
hogy az embert jóvá lehet szidni. Persze, hogy ez nem megy. Mert 
a kegyelem is a természetre épül. Krisztus Urunk a szamárcsikó

6
hátára ülve vonult be Jeruzsálembe, de attól a szamár szamár 
maradt, nem változott meg a természete.
Attól, hogy valakit lovaggá ütnek, belső értéke nem növekszik. 
Amikor a szereplőktől a vendéglátóik elbúcsúztak, azzal a remény
nyel váltak el, hogy őszre ismét látjuk egymást.
E sorok írója hálával emlékezik meg az egykori algyői plébános 
úrról, Mucza Béláról, akinek vendégszeretetét egykor élvezhette. 
Egy közönséges hétköznapi szentmisén észrevettem, hogy itt 
olyan valami van, ami máshol nincs. Az, hogy az a mondjuk nyolc
tíz néni egymás mellett foglalt helyet a templomban a szentmisén, 
így énekük is, imádságuk is egységet lehelt. Hogy csinálta ezt a 
plébános úr, kérdeztem. Nekem még ez sehol sem sikerült. Erre 
ő azt mondta: itt se ment egyszerre. De ment, s ez nekem még 
mindig a szemem előtt van, és sajnos ezt az eredményt én sehol 
se tudtam még elérni, de a reményt nem adom fel.
Hálás köszönetünket tolmácsoljuk az illetékes hatósági személyek 
felé, akik a vendégszerepléssel együtt járó örömet és boldogságot 
lehetővé tették számunkra.
Erre a vérátömlesztésre igazán szükség volt és lesz a jövőben is. A 
beteg szív, ha a hajszálerek kiszélesedése által is vérhez jut, még 
sokáig elélhet.
Szülőfalum szólásával élve Erőst Isten fizesse a szereplőknek és 
azoknak, akik őket ide segítették. Köszönjük!"

Ürményháza, 2001.június.6.
írő s la jo s ü  rményházi plébános

Algyői Hírmündá

Nyírség Táncegyüttes
Fellép a faluház szabadtéri színpadán

JÚLIU S 29
Ha a szabolcs tánckultúrájáról esik szó, a legtöbb embernek a 
Nyírség Táncegyüttes jut először eszébe. Az együttes 1974 óta 
működik Nyíregyházán.
Az együttes repertoárja -az egész Kárpát-medence tánchagyo

mányát felölelte.
A Nyírség Táncegyüttes gyakori résztvevője különböző hazai 
és külföldi fesztiváloknak, versenyeknek: így pl. 1989-ben és 
1993-ban is elnyerték az Országos Néptáncfesztivál Nagy
díját.
A fesztiválokon elért eredmények alapján a társulat többszörös 
nívódíja, többszörösen Kiváló Együttes, melynek minősítése: 
Kiválóan Minősült Együttes. Jelenleg ez a Magyarországon elérhető 
legmagasabb fokozat.
Külföldön Szlovákiában, Lengyelországban, Ukrajnában, 
Belgiumban, Olaszországban, Angliában, Hollandiában, 
Németországban, Franciaországban, Törökországban, 
Egyiptomban, Izraelben, Spanyolországban, Romániában, 
Görögországban, Thaiföldön, Mexikóban és Tunéziában is 
vendégszerepeitek már.
Tagjaik között igen sokan szólistaként is bizonyították tehetsé
güket, s így Aranysarkantyús ill. Aranygyöngyös Táncos címmel 
rendelkeznek, néhányan pedig a Népművészet Ifjú Mestere kitün
tetés tulajdonosai.
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Törzsolvasóit köszöntötte a ...
Törzsolvasókat és az “ÉV Olvasóit” köszöntöttük június 1-jén, az 
ünnepi könyvhéten a könyvtárban, A rendezvény díszvendége Tóth 
Béta, József Attila- díjas író volt, akivel életéről, műveiről beszél
gettünk. Az anekdotázó, mesélő írót minden résztvevő a szívébe 
fogadta. Ekkor köszöntöttük a Somogyi-könyvtár által meghirde
tett "Olvassuk, búvárkodjunk, vetélkedjünk együtt!" című pályáza
ton résztvevő gyerekeket is. Az algyőiek kimagaslóan szerepeltek, 
hiszen a megyei szintű vetélkedőn, mintegy 80 gyerek vett részt, 
ebből Algyőről 10-en indultak, és a döntőbe jutott 6 gyerek.
A döntőn Suti Dórab. helyezést ért el. Gratulálunk neki!

Meg kell azonban említeni a többiek nevét is: Pataki Andrea, 
Godó Zita, Kordás Edina, Csongrádi Beatrix, Szabó Anita, és 
Szabó Barna Krisztina. A  négy hónapig (négy fordulóból álló) tartó 
vetélkedőn aktívan szerepeltek.

Az "ÉV Olvasóia címet kapták: Vidács Jánosné, Kaiocsi Mária, 
Száraz Gyula, M ácsár Jánosné, Kiatka Tünde, Kiatka Eszter, 
Vidács Nikolett, Németh Bettina, Herczeg Emese, Herczeg Enikő, 
és Kovács Dezső.

Az "Olvasó Család" címet Föld i Ibolya és családja nyerte el.

Törzsolvasóink között azokat köszöntöttük, akik -gyerekek ese
tében -5 éve, felnőtteknél 10 éve látogatják rendszeresen a könyv
tárat.

Ők: Kiss Orsolya, Bartók Adrienn, Fodor Dóra, Szalma Eszter, 
-Szalma Ádám, Székely Zsolt, Elekes Gyöngyi, Lévai Mihály, Bakó 
Ibolya, S zili Istvánná, Székely Lászlóné, Török Eiekné, Vidács 
István, Varga Erika, Kovács Klaudia, Bakosné Terhes Anita, Vér 
Szil vesztemé, Vargáné Dr. Masa Anikó, Czirok Albertné, és Héjjá 
Sándorné.

Az ünnepeltek könyvjutalmat és emléklapot kaptak, 
melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásádól 
fedeztünk.

Algyői Hírmondó

y ID A  V IR Á G Ü Z L E T  v
várja algyői vevőit

NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől-péntekig: 0 8 - 1 8  óráig
Szombat: 0 8 - 1 2  óráig
Vasárnap: 0 9 - 1 2  óráig

Ajánlatunk: szálas és cserepes virágok; selyem virágok; szárazkö
tészeti készítmények; virág föld; műanyag cserepek; virágtápok; alkalmi 
és mennyasszonyi csokrok; kocsi és asztali díszek, élő és mükószorúk; 
egynyári kiültetendő virágok; balkonládák; műagyagáruk.

Állok rendelkezésükre!
Algyő, Vásárhelyi u. 21.

267-297
Koczkásné Kis Ida

Ballagás, évzáró
A tanévzáró ünnepély és a nyolcadik osztályosok ballagása 2001. 

június 16-án volt. Eddig hagyományainkban nem szereplő eseményre is 
sor került ezen a rendezvényen, iskolánk alapítványa két díjat hozott létre 
a kiemelkedően teljesítő tanulók jutalmazására. "Kis herceg” díjat Bakos 
Gabriella 4.b és Suti Dóra 4.a osztályos, "Az iskola kiváló diákja” címet 
Kulasi Levente és Maczák Marianna 8.a osztályos tanulók kapták

"  Erűéi Iskola  = > ~

Helyszín: Börzsöny, Kisirtáspuszta.
Két turnusban veitek részt az ötödik osztályos tanulók az Erdei Iskola 
programjaiban.

Az 5.b osztályosok 2001. május 14-18.
Kísérő nevelők: Táboriné Tanka Judit, Kókay Erika
Kísérő szülök: Biczók Györgyné, Tábori Attila, Baráth Jánosné
AzS.a osztályosok 2001. május 21-25.
Kísérő nevelők: Varga Ágnes iidikó, Barta Edit,
Kísérő szülők: Godó Zoltánná, Szabó Béláné, Kutasi Károly 
Az iskolai program sikeréhez hozzájáruló szülőknek, társadalmi 
szervezeteknek, önkormányzatnak ezúton mondunk köszönetét. 
Tanulmányi programok és szabadidős tevékenységek egyaránt szere

peltek a programban.
A tanulmányi programok során az alábbi feladatokat végezték el a gyere
kek: állat és növényhatározás, talaj-és vízvizsgálat, feladatlapok 
megoldása, naplóírás, kézműves foglalkozások
A szabadidős programok szorosan kapcsolódtak a tanulmányi 
programokhoz,

' Dtliliklóssy Sándor
Ügyvéd

Kedden és csütörtökön délután 15-17 óra között 
ügyfélfogadást ta rt 

Kastélykertu. 44. sz. alatt (tornaterem) 
__________ Telefon:06-30/93-83-339, 426-360___________s*

1 Mngol, számítógépes 1 
És sport tábor

Algyőn Július 16-20
Érdeklődni;

Tel: 268-170,

Oktatás-, túra-

30/205-54-17
OKTUREN 

és rendezvényszervezés

Bölcs mondások
Lehet olyan asszonyt találni, akinek sohasem volt kalandja, de ritkán 
találunk olyat, akinek csak egy volt,

(La Rochefoucauld)
A nő a világ legerőszakosabb férfiéval is azt csinálhatja, amit akar, ha 
nagyon okos, elég szép, és kevéssé szerelmes.

(Fontenelle)
Aki nem tud titkot tartani, szeretni sem tud.

(Stendhal)
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0 Algyői Hírmondó
HÁZIORVOS RENDELESE

Dr. Bálind Sándor
Július 2- 6 7.30 - 12 óra
Július 9-13 12.30 - 17 óra
Július 16-20 12.30 - 17 óra
Július 23-27 7.30 - 12 óra
Július 30-31 12.30 - 17 óra

Telefonszám: 06-30/260-38-99

HÁZIORVOS R E N D E L É S É  
Dr. Kálmán Antónia

Július 16-20 7.30 - 12 óra
Július 23-27 12.30 - 17 óra 
Július 30-31 7.30 - 12 óra

Dr. Kálmán Antónia július 2-13 ig szabadságon van.
Betegeit Dr. Bálind Sándor látja el.

^  Telefonszám: 06-30/249-57-08 , 62/267-909
q __________________ _ _ _____________________

+HÁZIORVOSIRENDELÉS+
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt:

DR. TÓTH MÁRIA 
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa július 

hónapban a következők szerint rendel:
Július 2- 6.: 1 2 .3 0 -1 7 .0 0

07.30 - 12.00
12.30
07.30
12.30

17.00
12.00 
17.00

Július 9-13.:
Július 16-20.:
Július 23-27.:
Július 30-31.:

Telefonos elérhetőség:
06-60-381-863; 06-62-267-202 

e-mail címe: drtothma@ axelero.hu.
Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 

Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát
igazoló okmányokat.

_ P

Dr. SZÍJÁRTÓ MARTA
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Algyő, Bartók B. u. 76. Lem. 5

Kedd, Csütörtök 16.00 - 1 8 . 0 0 -óráig 
Telefon: 06/20/9650-997

Fényre kötő (ehér tömések.
Porcelán pótlások minden fajtája 

Ultrahangos fogkő-eltávolítás

Felhívom tisztelt betegeim figyelmét, hogy júlí.14 - aug.6 ig 
a rendelés szabadság miatt szünetel!

_______________________________________________ P

Dr. Molnár Mária
csecsemő és gyermekszakorvos 

Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 
Telefon: 267-234

Betegrendelés:
Hétfő 7.30 -tói 9.30
Kedd 7.30 -tói 9.30
Szerda 7.30 -tói 9.30
Csütörtök 7.30 -tói 9.30
Péntek 10.00 -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Péntek 12.00 -tői 14.00

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 8.30 -tói 9.30

Terhes tanácsdás:
Hétfő 8.00 -tói 10.00

Szeged terhes-diagnosztika:
Rendel: Dr. Kanyó Ádám 
Telefon :421-021 / 256 mellék 

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u 42. ,  telefon: 267-234 

Kedden 1 3 .0 0 -tói 14.00 óráig

Dr. Kovács Ágnes
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

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

8.15 - 14.15 
12.00 - 18.00 

9.00 - 12.00

J A L A R M  S Y S T E M  V.
KA TO N A  TIB O R  és NÁDUDVARI SÁNDOR

vagyonvédelm i rendszertervező, kivitelező 
Telefon.06-30-9251-507 

06-30-9651-610 
E-m ail: K A TO N A TIB O R @ N E TS C A P E .N E T 

Vállaljuk:
- Vagyonvédelm i rendszerek tervezését. 

Vagyonvédelm i berendezések telepítését, karbantartását. 
- Videokam erás rendszerek tervezését, kiépítését. 

-Tűzvédelm i rendszerek telepítését, karbantartását. 
-Kom plett villanyszerelés.

^ _________  ■Ingyenes felmérés és árajánlat. _________r
Orvosi ügyelet  rendelési időn kívül

O R SZ Á G O S M E N T Ő S Z O L G Á L A T  
K Ö Z P O N T I  ORVOSI Ü G Y E L E T E  

A rendelő  címe:
S z e g e d ,  K o ssu th  L a jo s  sg t .  15-17 

T elefon : 474-373 
H é tk ö z n a p  17.30 m á s n a p  re g g e l  7.30 ó rá ig  

S z o m b a t ,  V asárn ap ,  Ü n n e p n a p  
7.30 -tói m á s n a p  re g g e l  7.30 -ig

EDD l JULIUS
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A lg y ő i H írm anrió  R
algyőitovasnap S p o rtro v a t in d u l

Immáron nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a lovasnap. 
A mindig nagy érdeklődéssel várt esemény, az idén augusztus
18-a. Mint annyi éven keresztül, most is az Algyői Gazdakör 
és az Algyői Önkormányzat hathatós segítségével jön létre ez
a rendezvény. Az idén a megszokott lovasszámok ismét szere
pelnek, de most a Faluház segítségével a számok közötti szüne
teket néptáncegyüttesek fellépése színesíti. Reményeink szerint 
a fellépő csoportok Romániából, Sándorfalváról és természetesen 
községünkből érkeznek.
A tervezett program:

9 - 11 óráig: kezdő ló, kezdő lovas ugrószám 100cm -en.
11 - 11.15 óráig: néptáncegyüttes fellépése.
11.15- 12 óráig: kettes fogat akadályhajtás.
12 - 12.15 óráig: tánccsoport fellépése.
12.15- 13 óráig: fuvaros verseny.
13 - 14.30 óráig: Gazdakör vándorkupa lovas ugrószám

130cm- en.
14.30- 14,45 óráig: népi együttes fellépése.
14.45- 15.30 óráig: kettes fogat vadászhajtás.

A pálya szélén most is, mint mindig lesz étel- ital, mi szem- szájnak 
ingere. A belépés természetesen ingyenes. Reméljük az időjárás is 
nekünk kedvez. Mindenkit szeretettel vár a szervezőbizottság!

Juhász István

A CSATORNAMŰ TARSU LAT FELHÍVÁS A

Az A lgyő i Csatornam ű Társulat ( 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) 
arra hívja fel a tisztelet algyőiek figyelmét, hogy az érintetteknek 
megküldött csekken a csatornaépítési hozzájárulást a külde
mény kézhezvételétől számított 15 napon belül egy összegben, 
vagy részletfizetés esetén az elő résztelet be kell fizetni!
A részlet esedékessége: m inden hónap 15. napjáig. A csatorna 
- építési hozzájárulást csak a kiküldött csekken lehet befizetni!

Kisbútor, ajándék és papírkereskedés
a Gyevi Üzletházban.

Kínálatunk :
M uskátlis cserepek, kerti v irágtartó edények. F ali v irág
tartók cserépből és fából, esztergált virágállváyok. Csirke 
itatok. Nyúl- és pulyka etetők cserépből. Porcelán és 
kerám ia csészék, vázák, készletek virágtálak , kaspók. 
Fali tányérok, képek, kerám ia fűszertartók. Selyem- és 
favirágok, fa és textil játékok. Díszcsomagoló papírok 
és szalagok, esküvői meghívók, képeslapok, bélyeg. 
Füzetek, írószerek. Fonott kosarak, illóolajok, füstölők, 
gyertyák, és gyertyatartók, lakberendezési kiegészítők, 

szélcsengők.
Nyitva tartás:

Hétfő: szünnap
Keddtől péntekig: 08.30 -12.30 15.00-18.00
Szom baton: 08.30 -11.30

______ Szerte tte l v á rju k  vá sárló in k at!______ f '

Amint azt láthatják is a Hírmondó olvasói, újságunk kissé átalakul. 
Ennek megfelelően - visszatérve a régi hagyomá-nyokhoz - ettől 
a számtól kezdve minden hónapban azonos helyen, és nagyjából 
azonos terjedelemben jelentkezik sport-rovatunk. Ebben az ered
ményeken és az időpontokon túl minden - az algyői sportélettel 
kapcsolatos - hírt, hozzászólást, közérdeklődésre számot tartó 
információt, véleményt szeretnénk közölni.
Ehhez várjuk a sporthoz közel állók, sportvezetők segítségét. 
Kérjük, hogy információikat minden hónap 20-ig juttassák el a 
Hírmondó szerkesztőségéhez, a Faluházba.
Most pedig vágjunk bele...
Befejeződtek a bajnokságok mind a focistáknál, mind pedig a 
kéziseknél.
A kézilabdásoknál az Algyői KE férfi csapata a 11. helyen zárta 
az NB ll-es bajnoki menetelést, míg a klub női csapata (szintén 
NB ll-es) a 3. helyen végzett. Nem lehet panasz az egyesület 
utánpótlás csapataira sem, hiszen a fiúk harmadikok, a lányok 
elsők lettek.
Még a kézilabdánál maradva a városi bajnokságban szereplő 
Algyői SK férfi csapata első, a női harmadik helyen zárta az 
idényt.
Térjünk át a labdarúgásra. Az utolsó fordulóban dőlt el az NB 
lll-as bajnoki cím sorsa. A találkozón az Örkény csapatát fogadta 
az Algyői SK. A hazai csapat 6:1 arányú győzelmet aratott. Mivel 
azonban a másik bajnokaspiráns Kiskunfélegy-háza az utolsó 
percben egyenlített a Szajol ellen, azonos pontszámmal, 2 gól 
különbséggel az Algyői SK a 2, helyen zárta a bajnokságot.
[gy Süliék ezüstérmesek lettek, és az algyői labdarúgás történe
tében először jogot szereztek az NB ll-ben való indulásra.
A mérkőzés után Takács Zoltán, a csapat edzője szólt az elmúlt 
bajnokságról.
Elmondása szerint elégedett a csapat teljesítményével, és 
részletes értékelést fog adni újságunk következő számában.
Az NB ll-ben szereplő női csapat a 8., a fiú ifi szintén 8., míg a 
serdülő 10. Lett a bajnokság végeztével.
A M lll-as tartalékbajnokságban szereplő Algyő-ll második helyen 
végzett a Sándorfalva mögött.
Ezek voltak a szezon algyői vonatkozású sporteredményei és 
ennyi fért indulásként a sportrovatba. Várjuk további ötleteiket, 
észrevételeiket. A csapatoknak és a szurkolóknak kellemes nyári 
szünetet, a folytatásban pedig további sikereket kívánunk.

Beck Gábor

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy az Algyői SK elnöksége az 
önkormányzattal egyetértésben azt a felelősségteljes dön
tést hozta, hogy a labdarúgó csapat-elsősorban anyagi 
okok miatt-továbbra is az NB lll-as bajnokságba nevez.

EDDI JULIU5
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Anyakönyvi hírek

Született
/K o v á c s  E nikő  3 6 0 0 g i' 2001.05.03 Anya: B a c sa  lir ika  A pa: K o v ác s  

G á b o r  Lak ik : A lgyő  V ad v irág  3 7 /M a jo r  Á ron  3 1 2 0 g r  2001.05.10  
Anya: D ö m ö s i M ón ika A pa: M ajor A ttila Lakik : A lgy ő  B artó k  B. 

6 6 /S z a lo n ta i B otond 4 4 5 0 g r  2001.05.23 Anya: K o v á c s  M ária .Apa: 

Szalon ta i T a m ás Lakik : A lgy ő  G y cv i tó 2 6 /K a rp o n a i V ik tó r ia  
2 7 2 0 g r  2001.05.20 Anya: D u n a i Tím ea A pa: K a rp o n a i Z s o lt  Lakik: 

A lgvő  N a g y fa  2 9 /
Meghalt:
/Yidács Nándorné Molnár Erzsébet 2001 május 30 /

/Lantos György 2001. június 19./

Algyői Hírmündő 

ÚiaiJü algyői író  született!
Június 8-án mutattuk be a könyvtárban Pálné Lele Ilona: Ördög
szekér című novelláskötetét.
Az írót és a szép számban megjelent algyőieket dr. Piri József pol
gármester köszöntötte.
A szerző így vall a könyvéről: "Kereskedelemben dolgozom, itt 
találkozom naponta olyan emberekkel, akiknek sorsa jól-rosszul 
alakul, történeteik megannyi öröm és bánat. Magam körül az 
élet -de írhatom nagybetűvel is, az ÉLET -szomorú sorsokkal, 
beteges gondolkodású gonoszokkal, kegyetlenkedőkkel, az alko
hol -kábítószer élvezőkkel, a poklot járó emberekkel találkozhatom, 
illetve történeteiket hallhatom másoktól. Nem, csupán a rossz kerül 
elém, szinte mindig megjelenik a jó, a szép, és az emberek leg
többje erre vágyik. Sajnos, ma sok ember szemében a pénz -minél 
több belőle- áll a legelső helyen, mellette elfelejt élni, szeretni. 
Boldog családban élek, férjemmel három gyermeket nevelünk. Ök 
tették lehetővé, hogy Írásra adhattam fejem, s a könyvemet nekik 
ajánlom, másoknak pedig tanulságul, ha meg akarnak maradni 
embernek, úgy annak megfelelően kell élniük, cselekedniük.” 
Pálné Lele Ilona könyvének megjelenését Algyő  
Község Önkormányzata támogatta.

Megvásárolható a könyvtárban 500,-Ft-os áron.

“Praktika"ABC
Ágytoll fe lfr is s íté s e
Egyszerűen felfrissíthetjük az ágynemű tollat, ha a huzatot 3-4 cm-re 
felnyitjuk, majd a hajszárító csövét a nyílásba helyezve pár percig 
meleg levegőt fújunk a tollak közé.

Ajakrúzs, szemceruza
A puha szemceruza és ajakrúzs hegye könnyen törik. Használat előtt 
tegyük rövid időre hűtőszekrénybe, hogy megkeményedjen.

Alacsony vérnyomás
Ha vérnyomásunk alacsony, az alábbi teák ajánlottak: ürömfű, rozma
ring, bazsalikom, borsikafű, koriander.

Almahéj
Ne dobjuk ki az alma héját, ugyanis finom, nyugtató hatású tea 
készíthető belőle.

A lu d tte j készítése
Gyorsabban megalszik a tej, ha egy kanál tejfölt teszünk bele. Ezáltal 
az aludttej is finomabb lesz.

Ananász ü lte tése
Az ananász gyümölcsének csúcsát levágjuk, eltávolítjuk róla a 
gyümölcshúst és pár napig száradni hagyjuk. Ezután a humuszban 
gazdag, homokos földbe ültetjük, meleg helyre állítjuk és rendszere
sen öntözzük, (nekem körülbelül 30-35 cm-es volt, amikor üdülni men
tünk, de a megkért szomszéd elhanyagolta az öntözést és később 

j  kipusztult.)

K E C S K B T É J
árusítása: 150,-Ft/l 

(betegségmentes anyáktól) 
Algyő, Téglás u. 123. 

Tel.:268-738; 20/ 362-20-28

F é n y m a s o /á s

A4- 9,-Ft/db; dupla oldal 13,-F t/db  
A3- 12,-Ft/db; duplaoldal 18,-F t/db  

GYEVIÉP Kht.
Algyő, Kastély kert utca 16 

Tel: 267-567 
Munkanapokon: 07.00- 15.00 óráig

* Szállítás, fuvarozás *
1500  K g -o s  k is te h e ra u tó v a l  

7 0 , -F t/k m  + 5 6 0 ,-F t /ó ra  
2 te n g e ly e s  2 5 0 0 k g -o s  n a g y m é re tű  

u tá n fu tó v a l 9 0 ,F t/k m  + 5 6 0 ,F t /ó ra  
b ru ttó  áro n  

É rd e k lő d n i a G Y E V IÉ P  K h t. 
T e le p h e ly é n  (v o lt  M ű v e lő d é s i H áz) 

A lg y ő , K a s té ly k e r t  u. 16 
T el: 2 6 7 -5 6 7  

M u n k a n a p o k o n : 0 7 0 0 - 1500  ó rá ig

X  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \
'  /volt kuktor/

2001. március 01. - 2001. szeptember 30. között
Hétfőtől-szombatig 07°° -19°° óráig
Vasárnap 07°° -11°° óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, 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, a hulladékudvarban EL) 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető,

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
/volt Művelődési Ház/

Munkanapokon: 07°°-15°° óráig
Telefon: 267-567

EDDI JÚLIUS



Vásárok a  faluházban
3-án ruhavásár
5-én ruhavásár
6-án .......................méteráru vásár

10-én ruhavásár
11-én ........................................................műanyagvásár
13-án ruhavásár
17-én ruhavásár
19-én ........................................................műanyagvásár
20-án ................... bálásruha vásár
24-én ........................................................műanyagvásár
25-én ruhavásár

filgijűi Hírmcmdá

Inform ációk a  Javítóvizsgákra 
és a tanévkezdésre vonatkozóan

A javítóvizsgák előtti konzultációk időpontja: 2001. augusztus - a 
szaktanárok egyéni tájékoztatása szerint.
A lavítóvlzsgák Időpontja: 2001. augusztus 24-én 8 árakor 

a Fehér Iskolában.
Tanévnyitó ünnepség: 2001. augusztus 31-én 17 órakor 

a Fehér Iskolában.
A 2001/2002-es tanév első tanítási napla: 2001. szeptember 3.

A tankönyvek beszerzésére vonatkozó információkat az iskola 
hirdetőtábláján, augusztus közepétől olvashatják az érdeklődők

Tiszta, kézzel felszedett, betontörmelék eladó.
Szállítva: /  Algyő területén / 1.200.-Ft/m3
Szállítás nélkül: 800.-Ft/m3

Munkanapokon: 
Telefon: 267-567,

Érdeklődni: GYEVIEP Kht.
Algyő, Kastélykert u. 16 
7:00-15:00 óráig 
0620/9134-602

^  TEMETŐI TAJEKOZTATO *
Temető nyári nyitva tartása: április 01 - október 31-ig 7- 20 óráig 
A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A hely
színen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató te
remben lehet igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, haloltszállilás, 
sírásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, 
sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gond
noknál.
Ügyfélfogadás személyesen:
hétfőtől- péntekig 08-12 óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye 
szerint
információ telefonon:
minden nap (szombat, vasárnap is) 08-18 óráig 06/ 20132-77-406 
Éjjel- nappal díjmentes halottszállitási ügyelet:

06/20/32-77-406 06/20/94-33-645 
Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sírtisztítás 
családi urnasíremlék, műkőpad, váza rendelés 
1-es és-2 es nyitott és fedett síremlék, információ: 267-567 GYEVIÉP 

~3~l Kht_________________________________________________ pET

Óvodai In fó
A Szivárvány Óvodában 2001/2002 nevelési évre jelentkezett:
új gyermekek száma 34 fő
felvételt nyert 34 fő
A felvett gyermekek névsora megtekinthető az óvoda
hirdetőtábláján.

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az új gyermekek szülei 
részére
2001. augusztus 29-én 17 Órakor SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET

tartunk az óvodában.
A szülőkkel együtt játékdélelőttre várjuk a gyermekeket 
2001. augusztus 31-én péntek 9 -1 2  óráig 
A nyár folyamán az óvónők előzetes családlátogatáson szeretné
nek megismerkedni a gyermekekkel, kérem, fogadják őket szeretet
tel,
Nevelési év kezdete: 2001. szeptember 3.

Nyári takarítási szünet az óvodában 
2001. augusztus 6 - augusztus 31-ig (4 hét)
Óvoda hivatali ügyelete ezen időszak alatt hétfőtől péntekig 
9 -1 3  óráig.

Az Algyői Általános Iskola első osztályába beíratott gyermekek 
az iskolai tanévnyitó előtt 2001. augusztus 31-én 16 órakor gyü
lekeznek az óvodában.
Szeptember havi étkezési térítési díj befizetése 
2001. augusztus 30-án (csütörtök) 8 -16 éráig

J  DÉLMAGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ L
KERTVÁROS MELLÉKLET

Szerb Bazár / Terjesztés: Röszke határállomás 
Román Bazár / Terjesztés: Nagylak határállomás 

hivatalos hirdetésfelvevő helye:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

hétfőtől-péntekig 07-15 óráig 
Telefon: 267-567 

Kérjük a hirdetés feladásakor szíveskedjen, a személyi igazol- 
^ ~ | ványt magával hozni!________________________________ [“

J JÖJJÜN HOZZÁNK teniszezni ^
STRANDRŰPIRBDÁZNI LÁBTENGÓZNt!

Kulturált környezetben bármikor szívesen várjuk a sportolni vágyókat, 
az algyői Sportközpont területén.

/Gyevi Üzletház mögött/
TENISZPÁLYA, LÁBTENGÓPÁLYA bérleti díja: 400.-Ft/óra 

STRANDRÖPLABDA pálya bérleti díja: 250.-Ft/óra 
TUSOLÓ használat: 150.-Ft/fő 

A pályákon rendezett csoportmérkőzésekre árengedményt adunk. 
Jelentkezni a helyszínen, a gondnoknál.

GYEVIÉP Kht.
\  Telefon: 267-567 í

u

D  2  szobás lakás bútorozva 
hosszabb távra kiadó 

Érdeklődni este TEL 267-359

Lp£
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J  ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTTETŐK! L 
FIGYELEM!

Vállaljuk épülő lakóházak és intézmények
-komplett villanyszerelési munkáit

( vésés, csövezés, vezetékelés, szerelvényezés.)
Tűzjelző-, riasztó-, számítógép és kábeltévé rendszerek

belső vezeték- hálózatának kiépítését (az előbbiek szerint).
Villamos berendezések és rendszerek érintésvédelmi-,

szabványossági-, és tűzvédelmi felülvizsgálatát és
dokumentálását.

Villámvédelmi felülvizsgálatot és dokumentálását.
Busa József 06-30-35-34-712

Erdélyi Sándor ÖG-30-91-07-403 
Pólya István 06-70-31-99-701

—|_________ vagy délután 16 órától 268-126 _______ p

J  Egész évben biztonsággal ültethető V
konténeres örökzöldek, virágzó dísznövények, sövénynövé

nyek, sziklakerti törpefenyők, leanderek 
termelői áron.

Szeged-Rókus Körtöltés u. 31.
(TESCOTÓL1OOméteré)

Telefon: 486-387 
Nyitva: keddtől péntekig: 12.00 -19.00

Szombaton: egész nap ^

Redőny, reluxa
harmonika ajtó, szalagfüggöny és napellenző készítés 

Telefon: 06-301 9530-395

1 VáHajuk!  1
Telekhatáron belüli szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítését

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

M artonosi vendégek látogatása

Június 23-án 55 tagú martonosi delegáció látogatott 
hozzánk. A javarészt gyermekekből álló csoportot a 
Faluház látta vendégül a kora délelőtti érkezés után, 
majd a szegedi Móra Ferenc Múzeum kiállításait tekin
tették meg a vendégek. A Horizont étteremben elköltött 
ebéd után Ópusztaszerre indult a delegáció, ahol a 
Nemzeti Park és a Feszty körkép megtekintése zárta a 
programot. A vendégek-e lm ondásuk szerint - kellemes 
hangulatú napot töltöttek nálunk, és a gyerekek sok új 
ismerettel gazdagodva térhettek haza.

fllgLjők Hírmondó
Millenniumizáróprogram

2001. aug. 17 -1 9 .
17-én (péntek)

21.30 Republic koncert.
18-án (szombat)

Lovasnap. Fellép az A lgyői Hagyományőrző Néptáncegyüttes. 
Újvári Néptáncegyüttes (Román).
SándorfaM Citera zenekar.
Ürmős Ilona, Kottái Zo ltán,Németh József 
cigánydalokat -magyarnótákat énekel.

19-én (Vasárnap)
Ünnepi szentmise.

19.00 Könnyűzenei m űsor!
20.00 Hóra színház új programjának bemutatója.
21.00 Sacra Corona c. film szabadtéri vetítése.
23.00 Tűzijáték.

i|J fíadó
Kefni 25db
cserép 1 faicos, 2falcos 420db 
ablakok: 47 x 67 cm román 1 db 
aknatető: 240 x 140 cm 5 részből álló, összerakható, tanyára 

pincének, aknának 2 záró nyílással.
Kerítésnek, lábazatnak való kő 15 m3 
Gerenda: 3m-es 2db

Telefon: 268-689 ^

Eladó
6db választási fiú kecske 
3db választási kislánykecske

Algyő, Téglás u. 123.
Telefon :268-738 

^_____________________ 20/362-20-28_____________________

7 FMBfNÍK v
Szakképzett asztalosokat felvennék azonnali kezdéssel, algyői 
telephelyre.

Bér: megegyezés szerint. 
________________ Érdeklődni: 268-409 _______  f

/  Fenyőfa torgács
kis és nagy mennyiségben eladó.

Fenyőfa hulladék kb.30 q eladó.
\  -Tel.: 268-409

EL

A  ígyő i H írm ondó, az önkormányzat lapja 
Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: Dr. Piri József 

Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsnna
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbélyjános, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Kis Nóra. 
Levélcím : 6750 A lgyő , B án y ász  u .2 . , K önyvtár. 

N y o m ás: G O LD  PR E SS N y o m d a  
K észü lt: 1000 pé ld án y b an

EDD l JUUUS


