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Választási tudnivalók: jelölés, Voksolás, bizottság
A települési önkormányzati képviselő-testület 
tagjait, a község polgármesterét, valamint a 
megyei közgyűlés tagjait 2002. október 20-án  
választják meg az arra jogosult polgárok.

Önkormányzati képviselő-jelöltet ajánlani a 
sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a 
jelöltnek vagy megbízottjának történő átadással 
lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet 
ajánlhat. Algyő községben 43 darab érvényes 
ajánlószelvény szükséges a képviselőjelöltté 
váláshoz.
A polgármester-jelölt ajánlásához a rózsaszín 
ajánlószelvényt kell kitölteni, a kitöltött 
ajánlószelvényt a jelöltnek vagy megbízottjának 
kell átadni. Községünkben 129 darab érvényes 
ajánló szelvény szükséges a polgármesterjelöltté 
váláshoz.
A megyei közgyűlés tagjait közvetve, a pártok, 
társadalmi szervezetek által összeállított listák 
alapján választjuk. Az ilyen lista ajánlásához a 
fehér színű ajánlószelvényt kell kitölteni. A 
kitöltött ajánló szelvényt a listát állító jelölő 
szervezet képviselőjének, megbízottjának kell 
átadni. Egy választópolgár csak egy listát 
ajánlhat.
A választásra jelöltet, illetve listát ajánlani 
2002. szeptem ber 27-ig lehet.

A helyi önkorm ányzati képviselőket a
település választópolgárai úgynevezett kislistán  
választják meg, azaz a szavazáskor a 
szavazólapon az összes jelölt neve ábécé 
sorrendben szerepel, és legfeljebb annyi jelöltre 
lehet szavazni, amennyi a településen 
megválasztható képviselők száma.
Algyőn az önkormányzati képviselő-testület 
létszáma 13 fő. A szavazat akkor is érvényes, ha 
a választópolgár a lehetségesnél kevesebb 
számú jelöltre voksol.

Megválasztott képviselők azok ajelöltek lesznek, 
akik a legtöbb szavazatot kapták.
A polgármestert többségi m ódszerrel
választják, azaz az lesz a település 
polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. A 
szavazáskor a szavazólapon valamennyi 
polgármesteijelölt neve ábécé sorrendben 
szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni.
A megyei közgyűlés tagjainak megválasztása  
a pártok, társadalmi szervezetek által 
összeállított listák alapján történik. A megye 
két választókerületre oszlik: külön
választókerületet képeznek a tízezer vagy annál 
kevesebb lakosú és a tízezer lakost meghaladó 
települések.
A listák sorsolás útján sorszámot kapnak, 
szavazáskor a szavazólapon a listák a sorsolás 
sorrendjében szerepelnek. A választópolgár egy 
listára szavazhat. Azok a listák, amelyek az 
összes érvényes szavazat több mint 4 százalékát 
nem érték el, nem szereznek mandátumot. 
Lehetőség van arra is, hogy 2002. július 12. 
előtt hivatalosan bejelentett 2002. október 20-ig 
érvényes tartózkodási helyén szavazhasson. 
Ehhez igazolást kell kérnie a lakóhely szerinti 
Polgármesteri Hivatalban 2002. október 18-án
16 óráig.

A választásokkal kapcsolatban részletes 
tájékoztatásért fordulhat mindenki a 
Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához 
(Algyő, Kastélykert u. 40. Tel: 517-517). A 
Választási Iroda vezetője: Dr. Dubecz György 
jegyző.
Algyő Nagyközségben a Helyi Választási 
Bizottság megválasztott tagjai:
Bera Sándor elnök Algyő, Bartók B. u. 26.
Mezei István elnök-helyettes Algyő, Korsó u. 2. 
Zombori György Algyő, Géza u. 47. 
póttag: Farkas ImreAlgyö, Téglás u. 123.
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Kedvezményes építési hitet
Az egész országban fellendült az új lakások, há
zak építése. Ehhez hozzájárult az, hogy az új la
kások építésére nagyon kedvezményes kama
tozással lehet hitelhez jutni a pénzintézeteknél. 
Takarékszövetkezetünk is foglalkozik az új 
építésű ingatlanok kedvezm ényes kamatozású 
hitelezésével. Ez azt jelenti, hogy már 2,98%- 
os kamattal igénybe lehet venni a kölcsönt. Az 
ehhez járuló kezelési költség évi 2,05 %. (A 
teljes hiteldíj mutató 5-6 % között van. )
A folyósított összeg a fenti kedvezményes kama
tozással akár 10 millió forint is lehet. 
Fedezetként magát a megvásárolandó, építendő 
ingatlanra alapított jelzálogjogot fogadjuk el. 
Külön kiemeljük kínálatunknál, hogy nem kér
jük kezesek bevonását abban az esetben, ha 
óvadékként betétet helyeznek el takarék- 
szövetkezetünknél. Ezen óvadéknak a nagyságát 
csak szemléltetni szeretnénk azzal a példával, 
hogy 5 millió forint felvett hitelnél, 15 év lejárat 
mellett a kívánt fedezet mindössze 500 ezer 
forint. Tehát ha akad olyan családtag, akinek 
van ekkora megtakarított összege, és azt 
tartósan nem kívánja felhasználni, felajánlhatja 
óvadékként úgy, hogy erre neki kifizetjük a min
denkori piaci kamatot és a hitel futamidejének 
leteltével kamatostól visszakapja az összeget. 
Abban az esetben, ha valaki nem kívánja az 
óvadékkal járó konstrukciót igénybe venni, 
továbbra is mód nyílik arra, hogy kezesekkel 
egészítse ki a fedezetet.
A folyósított hitelt 5-15 év lejáratra tudjuk adni.
Előtörlesztésre nálunk bármikor lehetőség van.
A hitel igénylésénél 40% saját erő meglétét kér
jük, ami rendelkezésre áll készpénzben vagy a 
lakás/ház építésének 40%-os készültségi 
állapotában.
Takarékszövetkezetünkhöz benyújtott hitelké
relmek esetében mi is vizsgáljuk a hitelkérő 
jövedelmét, de abban az esetben, ha mint 
vállalkozó a vállalkozás számláját nálunk vezeti, 
kedvező elbírálási feltételekkel juthat a 
kölcsönhöz.
Kirendeltségeinkben kollégáink szívesen állnak 
minden érdeklődő rendelkezésére. Részletes 
tájékoztatás céljából takarékszövetkezetünk 
központjához is lehet fordulni.

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet
Központ:

6720 Szeged, Horváth M. u. 1B. Telefon: 
62/420-229, 62/426-802 

Kirendeltség:
6750 Algyő, Búvár u. 2. Telefon: 62/267-055

Algyői Hírmondó 

Ezerév ünnepén
Kegyelet Kenyérnek, Istvánnak!
Rám mosolygott a kenyér. Kacagott Ő huncutul 
augusztus 20-án, Szent István királyunk ünne
pén. Évezredes hazánk ünnepelt első királyunk 
tiszteletére és az Új kenyérre. Nagyszerű az 
emlékezés, pompás a kegyelet államunk 
alapítójának.
Köszönjük Neked, István, a KIRÁLY, hogy 
lehetünk!
Mondják: legendás királyunk. így nem igaz: 
valódi voltál és hús-vér ember. Köszönjük 
neked, hogy megmentetted európaiságunk 
erkölcsi alapjait, nem maradtunk pogányok! 
Persze Algyő népe sem pogány. Polgárai 
ünnepelték Szent Királyunkat.
A vigadalom augusztus 18-án a hagyományos -  
immáron kilencedik -  lovas nappal kezdődött. 
(Lovas nemzet vagyunk, ugye, István?!) Ahogy a 
korábbi években, most is az Algyői Gazdakör 
vezetésével, az önkormányzat támogatásával 
valósulhatott meg rendezvény. Érdekes volt a 
kezdő ló -  kezdő lovas ugrószám csakúgy, mint 
a rutinos lovak és lovasok bemutatója. 
Változatosan szép műsort kínáltak a Faluház 
szabadtéri színpadán húszadikán. A kézműves 
foglalkozáson produkálhatták magukat a 
széppel a szülők gyermekeiknek, a gyerekek 
pedig viszonozhatták a szüleiknek és 
egymásnak.
Késő délután, kora este dr. Piri József 
polgármester mondott ünnepi köszöntőt: 
tartalmasat, történetit, tudni illőt.
Kedveskedtek ott ősi hangszerekből kihívott 
gyönyörű dallamokkal az algyői citerások.
A nap fókusza a néptáncosok gálája volt. Lettek, 
olaszok és törökök hozták hazájuk folklórját, 
prezentálták azokat a szépségeket -  a közön
séget tapsra késztetve.
Volt még játék is. Az ott lévőknek csináltak 
tombolát. Az értő faluházi munkatársak és a 
nem faluházi szíves segítők fő ötlete a csúcsdíj 
volt, ami nem más, mint egy színes televízió -  
100 forintos bilatáért!
A vigadalmat a Coco Bongo együttes 
csudálatosán fülbemászó, latinosan zengő 
koncertje zárta.
Magasztossá tette ezen ünneplést az ÚJ 
KENYÉR, ami ott tetszelgett végig a színpad 
előtt -  a magyar trikolór szalagjával ékesítve. 
Ott is mosolygott, kacagott, nevetett. Ő itt sült 
Algyőn, a Tájház udvarán, az új kemencében.
Az ünnepség jóságaira, szépségeire az éji 
tűzijáték tett millió pontot.

Ács S. Sándor
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Mérlegen az önállóság ( fy.) :  Hogyan születnek a döntések)
Nem 2002, hanem 1990, valamint 2000-2001 
időszaka vezeti az algyői beruházási top-listát
-  összegzett dr. Piri József polgármester, mikor 
lapunk kérésére mérlegre tette az Algyö vissza
nyert önállósága óta eltelt időszakot.
Az ezredforduló éveire eső önerős csatornaépí
tés 510 millió forintos beruházása fölemésztette 
a község önkormányzatának összes megtakarí
tását, hiszen céltámogatást nem nyert a tele
pülés, miközben -  jó adóerőképességére hivat
kozva -  még a másoknak járó állami norm atí
vát sem  kapta meg a kormányzattól kötelező 
feladatainak ellátásához. Az viszont a jó gazda 
gondosságával való gazdálkodásra utal és a je
len pénzügyi terheit csökkenti, hogy a csatorná
záshoz fölvett hitel kamatait fedezi a Környezet- 
védelmi Céltámogatási Alapból nyert támogatás, 
így aztán idén a fejlesztés lehetősége -  a la
kásépítést szolgáló céltámogatással együtt - 
180-200 millió forint. 2002 különlegessége az, 
hogy először kapott céltámogatást Algyő.
A polgármes-ter szerint a képviselők alkotta tes
tületben viták után konszenzusos döntés 
született. így állították föl a beruházások sor
rendjét is. Például egy időszakban egyformán 
fontosnak tűnt, hogy Algyőnek legyen sportcsar
noka, de a csatornázás is teljes legyen. Akkor 
azonban, amikor kiderült, hogy a település 
hibátlan pályázata ellenére sem kapta meg a 
beruházás összköltségének 40 százalékát 
jelentő 200 millió forintos állami támogatást a 
sportcsarnokhoz, dönteni kellett a sorrendről. A 
képviselők mindegyike egyetértett azzal, hogy 
különös ér-dek fűződik ahhoz, hogy a 
községben a csator-názást ne évekre széthúzva, 
hanem gyorsan fejeződjön be. Ugyancsak a 
testület döntötte el például az utcák 
burkolásának sorrendjét. így történhetett, hogy 
míg Szegeden az utak 30%-a burkolatlan, ezek 
jelentős része a csatolt településekre jut. De Al- 
győn két éve nincs burkolatlan utca, illetve tel
jes a község közművekkel való ellátottsága.
Az eredmények közé sorolható, hogy a Fő tér 
kertészeti rendezése tavasszal elkezdődött, befe
jezése meg ősszel, a bérház építésének lezárul
tával várható. Az idén felépülő ház lakásait 
költség (és nem szociális rászorultság) alapján 
adja bérbe az önkormányzat, de a lakáshoz ju 
tás feltételeiről a ház építésének befejezése előtt 
dönt a képviselő-testület. Az albérleti díjnál 
jóval alacsonyabb, de a nem szociális rászorult
ság alapján megállapított lakbér azt a célt szol
gálja, hogy otthonra találjanak olyanok, akik 
később építkeznek, majd elköltöznek a Fő téri 
házból. így az új bérház hozzájárulna az algyői

lakásmobilitásához.
A bérházzal a falu új központja is kialakul. Az 
eredeti elképzelés szerint itt szolgáltató üzletsor 
épült volna. A terv kiindulópontja az volt, hogy 
a községnek Szegedtől való elválása azzal a kö
vetkezménnyel jár, hogy a községben szükség 
lesz például hentesre, fényképészre, de ennek 
ellentmondott a gyakorlat. így a Fő tér közelé
ben fölújított ABC-ben kialakított négy kicsi üz
let is nehezen él meg. Vagyis: az eddig magán
házaknál és egyéb helyeken létrejött boltok és 
szolgáltató egységek elégségesnek bizonyulnak. 
A lakosság Szegeddel való kapcsolata változat
lan maradt, így a szolgáltatások jelentős részét 
a nagyvárosban veszik igénybe. Mivel új 
üzletekre nem mutatkozott kereslet, az 
önkormányzat úgy döntött, a közművesített 
főtéren inkább a céltámogatással fölhúzható 
bérházat alakít ki.
Az új fő tér rendezetté válik, ősszel a vízelvezetés 
és a térburkolat is elkészül. A tér adottságai 
kívánták, hogy lezárulják a szomszédos 
lakóépületek nyújtotta látványt. így az új bérház 
megépültével otthonossá, rendezetté válik a 
község ezen része is. E tér kapcsolódik a Bartók 
Béla utca környékén a 120 lakásos régi, 
„délépes” társasházi rendszerhez. Egyébként a 
bérház végén maradt két eladható telek, ahova 
például a nagyobb népsűrűségűvé lett terület 
kiszolgálására vállalkozó üzlet építhető.
A tér rendezési terve, illetve a Faluház eredeti 
építési terve lehetővé tenné a közintézmény 
(például könyvtárral, konyhával) bővítését. Ám a 
Démásztól a Szabadidő központ megvásárlása, 
az ottani konyha kialakítása és a zenés-táncos- 
főzős rendezvények, lakodalmak oda telepítése 
bevált. Ezért a Faluház bővítése halasztható. 
Már csak azért is, mert az 1994-ben 40 millió 
forintból fölépített ház ma már 150 millióból 
lenne fölhúzható, vagyis bővítése is százmilliós 
nagyságrendű. Ugyanakkor a könyvtárnak most 
méltó helyet találnak az új iskola fölépítéséig is. 
A faluközpontra irányuló figyelem  indokolt, 
hiszen a Posta, a takarékszövetkezet, a 
gyógyszertár és a most felújított Egészségház, a 
gyermekjóléti szolgálat, vagyis (a polgármesteri 
hivatalon, az idősek napközi otthonán és az 
óvodán, iskolán kívül) a közintézmények 
jelentős része a Búvár utca - Fő tér környékére 
költözött. Ezért is ésszerű, hogy a közelben -  a 
rendezési terv szerint -  a sportközpont melletti 
területen fölépüljön, és végre egy helyre 
kerüljön a jelenleg három, egymástól távoli 
telephelyű iskola és ott helyet kapjon a 
könyvtár, és a sportcsarnok is.
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Első nap az óvodában
Bizonyosak vagyunk abban, hogy az első 
nap az óvodában a kisgyermekek életében 
felejthetetlen marad. Dobogó szívvel lépik át 
az óvoda küszöbét.
Az óvó nénik, dajka nénik arra kötelezték el 
magunkat, hogy átsegítsék a gyermekeket a 
beszoktatás nehéz időszakán. Sok játék, 
mesekönyv válj a az új óvodásokat, játszó 
délelőtt keretén belül a szülőkkel együtt is
merkednek az óvoda környezetével, a cso
portszobák kellemes hangulatával. A  falak
ról ismerős mesefigurák mosolyognak a 
gyermekekre, akik csodálkozó szemmel ve
szik tudomásul, hogy az óvoda az a hely, 
ahol minden nagyon szép, és a felnőttek 
sok-sok szeretettel veszik őket körül.

Ovis csoportok
A  2002/2003. nevelési év indításakor a 
csoportnévsorok az óvoda hirdetőtábláján 
megtekinthetők
Nyuszi csoport: 20 fő + 7 fő előjegyzett
Süni csoport: 24 fő
Margaréta csoport: 26 fő
Pillangó csoport: 24 fő + 1 fő előjegyzett
Gomba csoport: 25 fő
Törpike csoport: 18 fő
Katica csoport: 24 fő

Szülői értekeztetek
(hétfő) 1630 óra 

(kedd) 1630óra

2002. szeptember 9.
Katica csoport 

2002 szeptember 10.
Margaréta csoport 

2002. szeptember 11. (szerda) 1630 óra 
Süni csoport 

2002. szeptember 12. (csütörtök) 1630óra 
Gomba csoport 

2002. szeptember 16. (hétfő) 1630óra 
Pillangó csoport 

2002_szeptember 18. (szerda) 1630óra 
Törpike csoport

Étkezési térítési díj befizetése
Az algyői Szivárvány óvodában a gyermekek 
étkezésének díját a szülőknek 2002-ben 
október 3-án (csütörtökön), november 5-
én (kedden), december 5-én (csütörtökön) 
kell befizetniük.

Gyerekszáj
-  Gyerekek tudjátok-e, hogy mi a 
tisztaságfelelős dolga?
-  Hogy a fürdőszobát uralja! -  válaszol 
Tamás.

❖
-  Miből készül a lekvár, amit délelőtt 
kóstoltunk? (Naspolyából.)
Sorra érkeznek a válaszok:
-  Napolyából!
-  Nápostyából!

❖
Zöldborsót csíráztattunk Teknős Tóninak.
-  Nézzétek csak, mi történt a borsóval vízbe 
téve!
-  Kirúgta magát! - mondja Liliké.

Kirándulni készüt az ovi
Ősszel kirándulást szervez a Füvészkertbe 
és a Vadasparkba a Szivárvány óvoda. A  k i
rándulás pontos időpontját az óvodai 
hirdetőtáblán később közölik.

Iskolai táborok
Az algyői iskola diákjainak ebben az évben 
is lehetőségük volt táborokban részt venni, 
s így tartalmasan tölteni a nyár egy részét. 
Többen jelentkeztek a mostanra népszerűvé 
vált Bugaci természetismereti táborba és a 
Zempléni vándortáborba. Mindkét tábort az 
Algyői Általános Iskola és a Kiss Ferenc 
Csongrád Megyei Természetvédelmi 
Egyesület (CSEMETE) együtt szervezte. 
Több tanuló ellátogatott a Domaszéki 
önismereti táborba, ahol két turnusban, a 
korosztályuknak megfelelő mentálhigiénés 
foglalkozásokon vettek részt 
térítésmentesen.
A  „Hurrá, evezünk!” táborban a résztvevők 
a kajak-kenu sportág szépségeivel és 
nehézségeivel ismerkedhettek meg, illetve 
mentálhigiénés foglalkozásokon az 
önismeretüket fejleszthették. A  tábor 
térítésmentessége az ISM anyagi 
támogatásának volt köszönhető, illetve 
annak, hogy Kopasz Péter vállalkozó 
lehetővé tette a hajók ingyenes használatát. 
M inden helyszínen gazdag program várta a 
gyerekeket, akik a kikapcsolódás mellett új 
ismeretekre tehettek szert.

a
I E!' |l ifi



kt nincsenek „gyüttmöntek”
Algvö jelenét jellemzi, jövőjét meghatározza az 
újabb és újabb építési telkek kialakítása.
A 47-:;s úttal párhuzamosan vásárlásokkal lét
rejött új, beépíthető terület kisüzem  kialakí- 
tásar?. is alkalmas: egy részén, a telek belső 
oldalán lakóház épülhet, az út felé üzlet 
nyílhat. E 15 telekből már több elkelt, de egy 
nagyobb vállalkozás is ide települ. Az 
önkormányzat -  korábbi megállapodás alapján -  
megvásárolta a Csongrád megyei közgyűléstől a 
Bartók Béla utca melletti területen múzeumi 
raktárnak használt barakk-épületek területét is, 
melyen 14 új, közművesített építési Lelket alakít 
ki. Ehhez állami támogatást is igénybe vesz. Az 
új tulajdonosok ez év végén léphetnek birtokba. 
Ezzel egységesül a Bartók Béla utca -  sport- 
központ -  47-es út közötti terület, ahol az 
önállóság óta összesen 50 építési telken  
épülhet új ház. A 47-es út mellett 
magántulajdonban lévő területeken is 
kialakítottak 16 ú j építési helyet. A volt 
focipálya helyén, a Ladik utcában további 14 
telek jött létre. Jelenleg 15-18 új ház építése 
közeledik a befejezéshez. A telkeken algyőiek és 
szegediek építkeznek.
Ez a jövő! A polgármester, dr. Piri József szerint 
Algyő befogadó település: itt -  különösen az 
olajipar honfoglalása óta -  nem különböztetnek 
meg „gyüttmönteket”. Egy egészségesen fejlődő 
önkormányzat a lakosság számának gyarapodá
sára is figyel, mert sok ok miatt érdeke. Az új 
lakók között olyan személyek is algyőivé lesz
nek, akiknek foglalkozásuk, végzettségük, em
beri tulajdonságaik miatt is sokat köszönhet 
majd a község, és a falu polgárainak közössége.

Kötelességünk az emlékezés
Boldizsár András honvéd, Algyő, 1922. novem
ber 30.: anyja: Molnár Mária, laktak: Algyő, Pes
ti utca 31. 1943 októberében Ceglédre, a páncé
los gépágyús zászlóaljba vonult be. 1944-ben 
Galíciában az I. hadsereg kötelékében harcolt. 
Lomnica hídjánál saját kézigránátja felrobbaná
sától esett el. Társai hántolták el.
Bukovics Lajos Algyőn lakott. A  II. világháború
ban hadműveleti területen vagy szovjet hadifog
ságban halt meg.
Burányi János honvéd, címzetes őrvezető, szü
letett 1921. március 30-án Algyőn, anyja: Kiss 
Ilona, lakott Algyő, Vásárhelyi u. 50- szám alatt. 
1944 áprilisában az I. hadsereg arcvonalában 
Galíciánál harcolt, halálát a Szegedi Járásbíró
ság 1944. december 15-re határozta meg.

(Folytatjuk)

Igaz-e az Igaz ?
Köszöntőm Algyő második „újságját”/ Ritkaság, 
hogy két lap jelenik meg egy városban. Az meg 
csoda, hogy két újságja lett a mi, alig ötezer la
kosú nagyközségünknek. Hiszen virul a tizené
ves Hírmondó, és megszületetett az Igazmondó, 
önállósodó községünkkel együtt izmosodott a ti
zenegyedik éve havi rendszerességgel jelentkező 
Algyői Hírmondó, a helyi önkormányzat lapja, 
mely -  ellentétben az új „időszakos lap” 
állításával -  idén a nyári uborkaszezonban, va
gyis augusztusban is szolgálta az olvasót. Életre 
hívója az Igazmondót, a „Szövetség Algyőért 
Időszakos Lapját" a közösség érdekeit szolgáló 
eszköznek szánja. így legyen!
Tehát immár van Algyőnek két újságja. 
Mindegyik a másik ellenzéke. Jól van így, hiszen 
a vita hajtja a Jó félé az emberiséget. A véle
ménynyilvánítás, az egyik vagy másik oldal pör
lekedése a közösség javát szolgálhatja. Példa a 
magyar parlament (és a világban számtalan), 
ahol néha tücsköt-bogarat mond az egyik a 
másikra -  és viszont. Remélhető, hogy mindig a 
jobbítás szándékával.
Az új kiadvány válóban nem téveszthető össze 
az Algyői Hírmondóval. De nem azért, mert az 
Igazmondó szerkesztősége „...véleménye szerint 
az Algyői Hírmondó nem töltötte be feladatát...” 
Ugye szabad nem értenem a múlt időt?!
Kár lenne belegabalyodni a részletekbe, azokba, 
miket az új lap sorai sugallnak, betűiből kisila- 
bizálható. Engedtessék meg, hogy az új lap 
egyik, kérdésekkel kezdődő cikke kapcsán csu
pán emlékeztessek: ha az ország költségvetését 
elfogadják, írják a lapok, mondja a rádió, 
hallatja-mutatja a televízió -  akkor, amikor 
éppen aktuális. Kérdezem: Öntől, Tőlem, Mástól 
kértek-e véleményt az összeállítással 
kapcsolatban, noha Ön is, Én is, Mások is 
voksoltunk ezzel megválasztva a Tisztelt Ház 
képviselőit?! Bizonyos: nálam nem érdeklődtek. 
Pedig Én is voksoltam. A helyi Hírmondó viszont 
teszi a dolgát: mondja-sorolja a helyi híreket, 
történéseket -  a pénzszagúakat is.
Az új újságban szerkesztőségi cikk gyanánt 
olvastam egy Köszöntőt, melynek gondolatait az 
írás szerzője aláírásával nem vállalta. Én viszont 
mint tollforgató is vállalom mondataim igazát 
Kákán nem keresek csomót.

Ács S. Sándor

Redőny, reluxa, harmonika ajtó, 
szalagfüggöny és napellenző készítés. 

Telefon: 06-30/953-0395



(A LG Y Ő  TEM ETŐ)

Vállalja:
• családi koszorú
• koszorú
• virágcsokor
• alkalmi csokor készítését.

Az üzlet 
nyitva tartása 

szeptember 1 -jétől:
hétfőtől péntekig:

7-től 11 óráig, 
13-tól 16 óráig. ; 

szombat-vásárnap:
7-től 11 óráig.

Telefonszám:
• 06-20/442-15-83,
• este: 62/419-775.

Rendelést telefonon is 
felveszek*

Várom 
kedves vásárlóimat!

Tóth Ilona,
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T Ö B B E T  O L C S Ó B B A N

Megnyitottam „100 Ft-os” üzletemet 
a Sövény utca 14-ben,

ahol üres gázpalackját is kicserélheti.
A kínálatból:

• hideg zsíroldó (750 ml) 375 Ft
• fürdőszoba tisztító (750 ml) 320 Ft
• fogkefe 75 Ft
• körömvirágkrém (250 ml) 490 Ft
én még Kuk ttk-ik áruval várom kedves régi és l'lj 
vásárlóimat.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 900- 1130, 1300- 180rj óra,
szombaton ^oo^oo
vasárnap zárva.

Kocsisné Jldilcó

MOST: 15-30% AKCIÓ! 
Ültessen kertjébe déligyümölcsöt!

Fagyálló és termő citromfa, füge, kivi, 
gránátalma, datolyaszilvafa, 

szelídgesztenye.
Piros, sárga, lila, fehér leander, ibolyafa, 

babér, citrom, narancs, és mandarinfák, 
óriáscitrom, kávécserje, termő golgotavirág, 
trópusi paradicsomfa, pepinó, afrikai sárga 

leander, angyaltrombita.
Fagyálló kerti pálmák, selyemakácfa, 

vöröslevelű japán juharfa, sziklakerti 
törpefenyők, bambusz, pampafű, tavi 

növények.
Tündérrózsák több színben. 

Csüngő ágú barkafák, rozmaring, 
hortenzia, liliomok, cédrusok, tulipánfa, fás 

babarózsa, cédrusciprus, kúszó lonc, 
lilaakác, vadszőlő, trombitafolyondár, 

óriásvirágú fagyálló kerti hibiszkuszok stb.

Termesztő-edényben nevelt növényeink 
egész évben biztonságosan 

telepíthetőek.

Szeged, Körtöltés u. 31., 62/486-387,
a Tescótól 100 m 

Nyitva:
Keddtől péntekig 12-17 óra között,
szombaton 08-13 óra között.



sír k ö vek  sirem lekek  készítésé  
TÖBBFÉLE SZÍNBEN:

❖ M Ű K Ő BŐ L, M Á RV Á N Y BÓ L -  5 ÉV G ARANCIÁVAL,
❖ G RÁ N ITBÓ L SZIN TÉN  TÖ BBFÉLE S Z ÍN B E N -

ÖRÖK GARANCIÁVAL.
EGYÉNI ELKÉPZELÉSEK ALAPJÁN IS KÉSZÍTÜNK BÁRMILYEN 
SÍREMLÉKET.
VÁLLALUNK 60 ÉV GARANCIÁVAL KRIPTA KÉSZÍTÉST, MELYET 
A MEGRENDELŐ EGYEDI IGÉNYI ALAPJÁN ALAKÍTUNK KI.

A FENTI MUNKÁKAT NEM CSAK ALGYŐN, HANEM AZ ORSZÁG 
BÁRMELY TEMETŐJÉBEN ELVÉGEZZÜK.

EZ ÉVI MEGRENDELÉS ESETÉN A JÖVŐ ÉVI MUNKÁT 
IDEI ÁRON VÁLLALJUK EL.

VÁLLALUNK MÉG:
SÍRFELÚJÍTÁST, SÍRKIEMELÉST, SÍRTISZTÍTÁST, BETŰVÉSÉST, ÉS 
BÁRMILYEN SÍREMLÉKKEL KAPCSOLATOS MUNKÁT.

V arom  kedves  m egrendelőim et!

KOVÁCS MIHÁLY 
SÍRKŐ-MŰKŐKÉSZÍTŐ

ÉRDEKLŐDNI:
ALGYŐ , TEMETŐ, VAGY: VIRÁGÜZLET  
TELEFONON: 06-62/419-775 (ESTE), 06-20/323-0118

•1 ■ M I ! i-l- JTnvnviT.-viv.-vn's-i i ■i;ii 'ií|’ : ’|!'|
Üli



HÁZIORVOS RENDELÉSE 
br. Bálint! Sándor

Szeptember 2-6.: 730 -  1200 óra
Szeptember 9-13.: 1300 -  1700 óra
Szeptember 16-20.: 730-  1200óra
Szeptember 23-27.: 1300- 1700 óra
Szept. 30-október 04.: 730 -  1200 óra 

Telefonszáma: 
06-30/260-38-99.

A  dr. Tót/t fíázfűn/ffs/ ő t. tá /éfozta t/a  Ö n t:

DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

a következők szerint rendel: 
Szeptember 02-től 06-ig: 7 3 - 1 130,

Szeptember 09-töl 13-ig: 12 311 - 16J",
7 30 - 1 130

12 - 16' 
7 11 ̂

Szeptember 16-tól 20-ig:
Szeptember 23-tól 27-ig:
Szept. 30-tól okt. 04-ig:

Telefonos elérhetőség: 
06-60/381-863, 06-62/267-202

Kérem, a rendelésre a TÁJ szám át igazoló 
okmányát hozza magával!

e-mail címe: drtotluna@axelero.hu 
honlap: .http:/Aveb.axelero.hu/drtotluna

HÁZIORVOS RENDELÉSE 
Törökné dr. Kálmán Antónia

Szeptember 02-06.: 
Szeptember 09-13.: 
Szeptember 16-20.: 
Szeptember 23-27.: 
Szept. 30 - okt. 04.:

1230 _  1700 ó r a

0730 -  1200 ó r a  
1230  _  1 7 oo ó r a  
0730 _  1200  ó ra  
1230 _  1700 ó r a

Telefonszáma: 06-30/249-57-08.

Új szolgáltatás a Teleházban
Biztosítások, (lakás) hitelek kötése, ügyintézése. 

Érdeklődni: a könyvtárban (telefon: 517-170) 
Ménesi Lajosnénéá.

Keresek 2 szobás jó állapotú magánházat a
Faház, a Kosárfonó utca környékén, vagy 
elcserélném 1+2-es tarjáni, felújított lakásomat. 

Érdeklődni: 268-268 Jójárt Aranka

DR. M OLNÁR M ARIA
csecsemő és gyermek-szakorvos 

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

Betegrendelés:
Hétfőn 8-tól 12 óráig,

Kedden 8-tól 12 óráig.
Szerdán 13-tól 16 óráig, 

Csütörtökön 8-tól 10 óráig,
Pénteken 8-tól 12 óráig.

Csecsemő-tanácsadás: 
Csütörtökön 1030-tól 1430 óráig.

Védőnői fogadóóra:
Csütörtökön 9-tól 10 óráig.

Terhes tanácsadás:
Hétfőn 830-tól 10 óráig.

Terhes diagnosztika (Szegeden):
Rendel: dr. Kanyó Ádám
telefon: 421-021/256 mellék

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

Kedden 13-tól 15 óráig.

Orvosi ügyelet 
rendelési időn kívül:

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. 
Telefon: 474-374

Hétköznapon:
1600-tól másnap reggel 730 óráig; 

Szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 
730-tól másnap reggel 730 óráig.

ADGOL DY6LV0KTATÁST, 
k o r r g pg tAl As t  VÁLLALOK 

(Kezdőtől a középfokú nyelvvizsgára 
felkészítésig.)

Telefon: 268-767, Szekeresné Köteles Rita

RÁNTANI VALÓ FEHÉR CSIRKE 
ELŐJEGYEZHETŐ

Érdeklődni: Kosárfonó u. 9. 
Telefon: 06-30/46-33-732 

Belovai Mihályné

Paprika szedésre és hasításra
jelentkezőket keresünk Algyőre. 

Érdeklődni: este a 267-266-os telefonszámon.

mailto:drtotluna@axelero.hu
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> arany és ezüst ékszerek
> egyedi ékszerkészítés
> javítás, vésés, kőfoglalás
> folyamatos tört arany felvásárlás
> fájdalommentes fülcimpa lyukasztás
> szerencsefák, medálok, marokkövek 

gyógyító ásványokból
> férfi, női és gyermekórák
> új!!! fali és ébresztőórák is kaphatók
> órán elemcsere, szíjcsere

Nyitva tartás: 
hétfő, szerda, péntek: 10-12,14-17 óra
kedd: 13-16 óra
csütörtök: 13-17 óra

S z e d e t  né. a  fe n y ő  te rm é s z e te s  

illatat ötfkcmdba vardzsoliai?

• gardróbszekrények,
• előszobaszekrények,
• étkezők, tálalók, székek,
• hálószoba- és nappali-szekrények.

Egyedi elképzeléseit 
megvalósítjuk a legszebb minőségben, 

közvetlen gyártói áron.

Szeged, Dankó Pista u. 23. 
Telefon: 62/407-644

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 9-12 óra, 13-17 óra, 
Szombaton 9-13 óra között.

Tisztelt algyőiek!
KISS RÓBERT vagyok. 27 éves a Komp utcában 
lakom. Édesapám Kiss Ist\>án, édesanyám Szenti Mária. 
Az idén nősültem, feleségem Kissné Bozsity Szuzana 
közgazdász. Esküvő után kezdtünk építkezni a Tiszavirág 
utcában. Algyőn dolgozom asztalosként, jövőre szerzem 
meg a faipari technikusi végzettséget.
1995-ben leszereltem a honi légvédelemtől, azóta veszek 
részt aktívan a közéletben, többek között ifjúsági egyesü
let alapításánál, leválásnál, színháznál és csatornázásnál. 
A DINAMIX ifjúsági egyesületen belül fiatalokkal és 
rendezvény szervezéssel foglalkozunk. Kezdetektől fogva 
részt veszek a Móra Ferenc Népszínház munkájában ki- 
sebb-nagyobb szerepekkel növelve a falu hírét itthon és 
külföldön. Négy évvel ezelőtt vettem részt először az al 
győi választásokon, elég jó eredménnyel.
Szeretem ezt a falut és az itt élő embereket, szeretnénk 
minél tovább ebben a szép faluban élni és minél több 
barátot szerezni.
Szeretném a közéleti munkám magasabb szintre való 
emelését az Önök segítségével önkormányzati képvise
lőként folytatni. Célom, hogy mindenki jól érezze 
magát a faluban, s hogy találjunk olyan közös 
ügyeket, melyekért érdemes összefogni és együtt 
dolgozni (pl. kerékpárút, virágos falu, szabad-strand). 
Köszönettel:

Kiss Róbert
_____________________________ független képviselőjelölt

Tisztelt algyőiek!
RADICS BALÁZS vagyok. A családom és a munkám 
több mint negyven éve Algyőhöz köt. Hosszú évekig a 
Helyi Háziipari Szövetkezetnél voltam villanyszerelő, 
majd ugyanott a Babakocsi gyárnál gyártásvezető. Jelen
leg asztalosként dolgozom. A szüleim sajnos már nem él
nek. Gyermekeim középiskolások, feleségem egy távköz
lési cégnél dolgozik.
A DINAMIX civil szervezet tagjaként sok kulturális és 
sportprogram szervezésében vettem részt. A résztvevők 
visszajelzéseiből látom, mekkora igény van az értelmes 
és hasznos időtöltésre. A helyi sportkörben eltöltött több 
mint 25 éves tagságom alatt rengeteg barátot és ismerőst 
szereztem.
Fontosnak tartom többek között a jelenleg is színvonalas 
oktatás további támogatását, azt hogy jó legyen a 
közérzete az algyőieknek, legyenek rendezett tiszta 
utcák, parkok, és egy olyan több generációt kiszolgáló 
játszópark létrehozását, ahol a kamaszok is leköthetik a 
fölösleges energiáikat. A falu fejlődése szempontjából 
fontos lenne a Szeged és Algyő közötti kerékpárút mie
lőbbi megépítése, a strand és a fürdő kiépítése. Lénye
gesnek tartom a környezetemből beszerzett információk 
továbbítását a jobb algyői közérzet kialakításához. 
Kérem Önöket, hogy bizalmukkal és szavazataikkal 
támogassanak a választáson!
Tisztelettel:

Radics Balázs
______________________________ független képviselőjelölt
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Vendégek a messzi északról

Augusztus 22-én reggel integettük a lett RI- 
TUMS népi együttes búcsúzó tagjainak. Ők a 
negyedik Falujáró fesztivál résztvevőjeként öt 
napon keresztül voltak vendégeink.
A fesztivál keretében, ugyanebben az időszak
ban, Magyarországon tartózkodott még Pitvaros 
vendégeként egy olasz, és Kunszentmárton 
pártfogoltjaként egy török népi együttes is.
A mi lettjeinknek igyekeztünk változatos, gaz
dag és érdekes programokat szervezni, hogy iga
zi élményekkel, a régiónkat megismerve vigyék 
jó hírünket hazájukba. Bebarangolták Algyőt, 
megmutattuk Szeged nevezetességeit, és megte
kinthették Hódmezővásárhely látnivalóit is, de 
Ópusztaszer sem maradt ki a programból.
Az öt nap azonban nemcsak nézelődéssel telt, 
hanem négy délután fellépésük is volt: 17-én 
Pitvaroson mutatkoztak be az olasz és török 
együttessel egyetemben, 18-án Tiszaszigeten, 
19-én Kunszentmártonban, majd augusztus 20- 
án az algyői Új kenyér ünnepe programsoroza
tának fő attrakciója a Falujáró Fesztivál Nép
táncgála volt. A hazánkban tartózkodó népi 
együttesek itt búcsúztak el egymástól, ekkor 
találkoztak utoljára.
De augusztus 20-án már délelőtt szép számban 
gyülekeztek a Faluháznál az érdeklődők, főleg 
gyerekek, hiszen a DINAMIX Ifjúsági Kerek
asztal játszóházat szervezett Algyő ifjúságának. 
Az ünnepi program délután 5 órakor Gabi, Tomi 
Zeneországban címmel Szenti Gabriella és 
Száraz-Nagy Tamás zenés családi műsorával 
indult, majd dr. Piri József polgármester ünnepi 
beszéde után kezdődött és szinte három órán át 
tartott a néptáncgála. Este 8 órától a Coco Bon
go együttes fergeteges hangulatú, izgató latin 
ritmusú zenéjére mulatott Algyő apraja-nagyja 
egészen a fél 11-kor kezdődő majd negyedórás, 
gyönyörű -  sokak szerint Algyőn az eddigi leg
szebb -  tűzijátékig.
Bízunk abban, hogy a Faluház minden vendége 
jól érezte magát, és feltöltődve folytathatta 
munkával a hetet!
De a negyvenegynéhány kedves vendégnek az 
átlagosnál is maradandóbb lett ez az ünnep. Ez 
azért is bizonyos, mert a tombola sorsoláson 
értékesebbnél értékesebb tárgyak (kézi mixer, 
sétálómagnó, szerszámkészlet) találtak gazdára 
a három fődíjjal -  az MB-kerékpárral, a mikro
hullámú sütővel, és a színes tv-vel -  együtt. 
Köszönjük, hogy ilyen sokan megtisztelték prog
ramsorozatunkat!
Reméljük, hasonló érdeklődés kíséri majd a 
Faluház többi rendezvényét is!

Am brus Katalin
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A fatuház utolsó nyári tábora

Már nem is reméltük, hogy augusztus végén tá
borozni hívjuk a gyerekeket, amikor értesítést 
kaptunk: az ISM Mobilitás pályázaton nyertünk 
erre a célra felhasználható összeget.
Testvér településeinkkel és néhány algyői gye
rekkel közösen, környezetünk védelméről 
tapasztalatot cseréltünk. Jöttek a fiatalok, és 
tanáraikkal együtt lettünk 28-an. A program 
szerint látogatást tettünk Algyőn a Prímagáz 
töltőüzemében, megismertük a korszerű 
szennyvíztisztító telepet, és az alakulóban lévő 
szelektív hulladékgyűjtőket. Mindenütt a 
környezetünk védelmére tett erőfeszítésekről 
győződhettünk meg.
A természet védelme még az előzőéknél is von
zóbb volt a gyerekek számára. Jártunk a Kis
kunsági Nemzeti Parkban, Fehértón, a Körös- 
Maros Vidéki Nemzeti Parkban, Szarvason az 
Arborétumban. A programokat előadások 
egészítették ki, melyek bőséges ismeretanyagot 
adtak gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Ez a tábor -  mely minden tekintetben betöltötte 
feladatát -  nem csak hasznos ismeretekkel, ta
pasztalatokkal bővítette a gyerekek tudását, de 
olyan barátságok is születtek, melyek megala
pozzák a későbbi közös együttgondolkodást.

Molnárné Vida Zsuzsanna
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F L A V IN -7
AZ EGÉSZSÉGES ÉLET SŰRŰJE

Napi tíz milliliter fogyasztása sok szempontból olyan, 
mintha 5-7 kilogramm gyümölcsöt fogyasztana el. De 
többről van szó. mint hogy a gyümölcsök fogyasztása 
egészséges. mert bizonyos gyümölcsök nagy 
koncentrációban tartalmaznak FLAVONOIDOKAT.
Dr. Hon’óth Ish’án állatkísérletekkel bizonyította a 
flavonoidok szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony 
hatását.
Dr. Erdős Sándor onkológus főorvos saját megfigyelése és 
eredményei szerint a daganatos betegségek elleni 
küzdelemben érdemes a flavonoidokat megemlíteni, 
valamint tapasztalta, hogy' a kemoterápiás kezelések 
tüneteit sok esetben befolyásolhatják.
A FLAVIN 7 egy olyan gyümölcsökből kivont flavonoid 
koncentrátum, amely támogatja az immunrendszer 
működését, valamint természetes ásványi anyag és 
vitaminforrás.

Információ: a 267-356-os telefonszámon.

PAINTBALL
A XXI. század stratégiai játéka.

Jelentkezni:
06-20/932-08-68 vagy 06-70/215-03-75
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Anyakönyvi hírek
S zü letett: Berta Kristóf június 20-án (2810 
gr), szülei: Berta János és Piti Melinda; Demecs 
Botond július 5-én (3610 gr), szülei: Demecs 
Zoltán és Zántó Csilla; Varga Enikő július 5-én 
(4060 gr), szülei: Varga Lajos és Szabó
Magdolna; Mesterházi Máté július 10-én (3690 
gr), szülei: Mesterházi Zoltán és Szűcs Anita; 
Krasznavölgyi Krisztina augusztus 4-én (4300 
gr), szülei: Krasznavölgyi Péter és Árva Beáta; 
Bíró Szimonetta (2840 gr) és Bíró Martin 
augusztus 14-én, a szülők: Bíró Sándor és
Kovács Tünde; Bakos Lili (3950 gr) augusztus 
15-én, szülei: Bakos Zoltán és Kálmán Eszter. 
H ázasságo t kö tö tt: Krisztin Tamás Géza és 
Morvái Alexandra június 29-én, Farkas Dezső 
Attila és Huszár Edit augusztus 10-én, Szekeres 
Zoltán és Molnár Krisztina augusztus 24-én. 
E lh un yt: Bús Jánosné (Belovai Jusztina)
június 26-án, Győrfi Mihályné (Gercsó Veronika) 
július 7-én, Dombi-Kis Pál augusztus 26-án.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (Al
győ, Egészségház u. 42., telefon: 62/267-866, 
zöld szám: 06-80/820-024) ingyenes szolgál
tatásainak rendje megváltozott.
Ingyenes pszichológiai tanácsadás: 

csütörtökön 15-töl 17 órától. 
Ügyfélfogadás 
Algyőn, Egészségház u. 42.:

hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, 
Nagyfán, 59. számú lakás:

a hónap első csütörtökjén 15-17 óra. 
Ingyenes jog i tanácsadás:

szerdán 1430-17 óra között.
Adom ányok átvétele és kiadása: 

szerdán 13-15 óra között.

Családgondozó kerestetik
Szerződéses, 2002. október 1-jétől 2003. 
szeptem ber 30-ig betöltendő családgondozói 
állásra írt ki pályázatot az önkormányzat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata (6750 
Algyő, Egészségház u. 42.) vezetője: Ráczné 
Olasz Edit.
Feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség,
büntetlen előélet. Elsősorban algyőiek 
jelentkezését várják.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önélet
rajzot, a végzettséget igazoló dokumentum 
másolatát, erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. 
szeptem ber 13., bérezés: KJT szerint.

A Választási hirdetés
Az Algyői Hírmondó októberi számában az 
alábbi feltételekkel lehetővé teszi az 
önkormányzati választásokon induló jelöltek 
bemutatkozását. A szerkesztő-bizottság döntése 
alapján egy-egy politikusjelölt vásárolhat 500 
forintért maximum lA oldalnyi hirdetési felüle
tet, ahol közöltetheti az általa megírt bemutat
kozó szöveget, illetve az átadott fotót, grafikát. A 
jelöltek folyamatosan, de legkésőbb szeptember 
28-án 13 óráig a Faluházban adhatják le 
hirdetési igényüket.

Álláskereső klub
Az Álláskereső klubban szeptem ber 25-én  
1430-1630 óra között az önkormányzat Gyer
mekjóléti és Családsegítő Szolgálata épületében 
(Egészségház u. 42.) Radics Edit (Humán Re
form Egyesület) egyéni beszélgetéseket folytat 
álláslehetőségekről; dr. Rohony Anikó munkaü
gyi gondokkal kapcsolatos jogi tanácsokat ad.

Köszönet
Hálás szívvel megköszönöm a Rózsafüzér Társu
lat tagjainak, valamint azoknak, akik anyagi tá
mogatásukkal hozzájárultak, hogy templo
munkban 10 év után a mellékoltárok új asztal
résszel és emelvényeink -  teljes felújítás után -  a 
régi helyükre kerülhettek.
Külön köszönet illeti Bakos István ács-állványo
zót és Zombori György szobafestő-mázolót, mert 
munkájukat ingyen felajánlva lehetővé tették, 
hogy az oltárok az idei búcsún már ékesítették 
templomunkat!

Herczeg Andrásné
a Rózsafuzér Társulat vezetője

Táborozás a Mecsekben
Környezet- és természetismereti táborban vett 
részt a Mecsekben az Algyői Általános Iskola 12 
tanulója. A júliusi táborban a Homokháti Isko
laszövetség Phare programjának ezen alprog- 
ramjába kapcsolódók voltak: Domaszék, Zsom- 
bó, Öttömös, Balástya és Algyő diákjai. 
Lehetősége nyílt a gyerekeknek az 
ismerkedésre, nagyon jó barátságok születtek. 
Megismerhették a Mecsek természeti kincseit. 
Kirándultak Pécs-re, Orfüre; jártak a 
püspökszentlászlói arborétumban; megmászták 
a Mecsek legmagasabb csúcsát, a Zengőt; 
megnézték a középkorban épült Móré várát; 
fürödtek Magyarhertelenden. A tábor 
vetélkedővel zárult, melyet az algyői diákok 
megnyertek.
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Ösztöndíj

Algyő Nagyközség Önkormányzata csatlakozott 
az Oktatási Minisztérium által meghirdetett 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázati rendszer 2003. évi fordulójához. 
Pályázatot nyújthat be az Algyőn állandó 
lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgató, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal, aki 
nappali tagozatos, államilag finanszírozott első 
alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, 
első szakirányú továbbképzésben, vagy első 
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzésben vesz részt, illetve 2003/2004. 
tanévtől ilyen képzésben kíván részt venni.
Az ösztöndíjpályázat feltételei lényegében 
változatlanok az előző évi rendszerhez képest. 
Elsősorban a hátrányos helyzetű (pl. árva, 
félárva, gyermeket nevelő, a családban beteg 
vagy rokkant él, eltartója munkanélküli) 
felsőoktatási intézményben tanulmányait 
megkezdő vagy azt folytató hallgató kaphatja, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj minimum összegének 80 %-át.
A helyi önkormányzat által megítélt ösztöndíj 
összegét a megyei önkormányzat kiegészítheti. 
Ezt az összeget a minisztérium -  a támogatással 
megegyező mértékben -  maximum 5.000,- 
Ft/hallgató/hónap további támogatással egé
szíti ki.
A pályázati adatlapok 2002. szeptember 12-től
igényelhetők a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázatok benyújtási határideje: 2002.
október 11.

Bérletárusitás
Az október havi bérletárusítás időpontja: 2002. 
szeptem ber 30., október 1., 2., 3., 4. -  9-től
17 óráig. Helye: Polgármesteri Hivatal.

Csatorna-resztet: új számlaszám
Az algyőiek figyelmét arra hívja föl dr. Dubecz 
György jegyző, hogy a csatorna-részlet befizetést 
a

12067008-00135072-00100003
számú

Algyő nagyközség Önkormányzat Víziközmű 
beszedési számlára tegyék meg!
A 12067008-00329867-00100004 számú Algyői 
Csatornamű Társulat, bankszámlája ugyanis 
megszűnt, agy az erre a számlára érkező 
befizetéseket október 1-jétől nem tudják 
fogadni.
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Kézműves szakkör

A Pro Musica Alapfokú Művészeti és Zeneiskola 
kezdő kézműves csoportot indít a Tájházban. A 
9-22 év közötti érdeklődőket várják. Beiratkozni 
a Tájházban lehet szeptember 9-én 13-17 óra 
között. A részvétel díjtalan.

Használt könyvek Vására
A könyvtár állományából kiselejtezett könyveket 
nyitvatartási időben szeptember 16-tól 50- 
100-200 forintos áron árusítják -  amíg a készlet 
tart.
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 930-12, 13-18 óra; 
csütörtök: 13-18 óra.

Nyárülő-Őszelő Szórakoztató Est 
2002.09.21-én 19.00 órától

az Algyői Faluházban 
Zene: BIBUCI 

Szórakoztató műsorok 
Érdekes játékok 

Sok-sok meglepetés 
Tombola 

Jegyek kaphatók elővételben: 
Almárium Ajándékbolt (Gyevi Üzletház) 

Faluház büféjében 
DINAMIX tagoknál 

Belépőjegy ára: 921.-Ft 
Szeretettel vár mindenkit a 

DINAMIX

Fogadóóra
Az algyői polgármester minden páros héten 
szerdán 14-17 óra között, az alpolgármester 
minden páratlan héten szerdán 14-17 óra 
között tart fogadóórát.
Az algyői önkormányzati képviselők szerdánként 
14-17 óra között állnak a választópolgárok 
rendelkezésére -  a Polgármesteri Hivatalban. 
Szeptem ber 4-én Bakos András, Beck Gábor, 
11-én Bakos József, Beke Tamás, 18-án dr. Gu
bacsi Enikő, Juhász Sándor, 25 -én Juhász Ist
ván, Molnámé Vida Zsuzsanna tart fogadó-órát.

Algyői Hírmondó. A helyi önkormányzat lapja.

Megjelenik havonta egyszer.
Felelős kiadó: dr. Piri József.

Felelős szerkesztő: Molnámé Vida Zsuzsanna. 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Ménesi 
Lajosné, Kis Nóra.

Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2 ., Könyvtár. 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda 

Készült: 1500 példányban
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