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Képeslap – az ajándékról
Megérkezett december, az ajándékozás és az elszámo-

lás hónapja, kedves húgom. Szép családi szokásunk sze-
rint adunk és kapunk egy találkozást, s az ünnepig tartó
szeretetteljes várakozásban leltárt is készítünk egy egész
esztendôrôl. Ez lehet az új évi fogadalmak ágyása.

A karácsony a különbözés ünnepe is. Más, mint a töb-
bi ünnepünk, mert szerepet kap a ráhangolódás öröme.
Fölülrôl és belülrôl vezérelt ritmusa van a készülôdés-
nek. A „karácsony“ feliratú dobozból elôkerül a háziakat
és a vendégeket köszöntô ajtódísz. Mostantól az ablako-
kon és tükrökön szívecskés szeretetszimbólumok köszön-
nek vissza, a lámpaburákon angyalkák röpködnek, az
asztalokra illatos gyertyák kerülnek - a házban minden
nap egy újabb ékesség hozza közelebb az ünnepet. Ebbéli
igyekezetünkben Márai Sándor is erôsít:

„Az ünnep legyen ünnepies... Legyen benne valami a
régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a
teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhitat és föltétlen-
ség. Az ünnep az élet rangja, felsôbb értelme. Készülj föl
reá, testben és lélekben.“

Idén már november utolsó vasárnapján fenyôágas ab-
rosz került az asztalra, e vasárnapi ebéd különlegességé-
hez már hozzájárult a díszített gyertya fényének remegé-
se. Az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtá-
sakor, december 5-én gondolatban magunkhoz ölelhetjük
az egész magyarságot, ha a többség is úgy akarja, s igent
mond a nemzetegyesítô népszavazás kérdésére.

Ennek az ölelkezésnek az örömét is megadhatja az idei
advent, megélhetjük az elszakított nemzettestek egyesülé-
sének élményét, amibôl - más népek példája is mutatja -
a magyarság erôt meríthet a jövô harcos hétköznapjai-
hoz is. A koszorú három gyertyájának fénye talán a már
mindent számokkal mérôket is megnyugtatja. A karácso-
nyi vásárlási láztól szenvedôket is lefékezi, hogy átgon-
dolhassák, mi is az igazi ajándék. A negyedik gyertya
meggyújtásának napja már az együttlété. Ez az ünnep ki-
teljesedése. Édesanyánk szokta kérdezni, mikor útra kel
valamelyikünkhöz: „Mit vigyek, kislányom?“ Tudom,
hogy mindketten ugyanazt válaszoljuk: „Hozd maga-
dat!“ Ilyenkor, advent beteljesülésekor mi kelünk útra:
gyerekként, de már gyermekeinkkel érkezünk anyánkhoz -
visszük önmagunkat, hogy együtt lehessünk. 

Karácsonykor könnyû vissza és elôre nézni, egyszerû-
en összeáll a leltár és a fogadalomtár, ami az elkövetkezô
év tartópillérének tetszik. Ajándék az a nap, karácsony
ünnepe, kedves húgom. 

Szeretettel ölel nôvéred:
Ágnes

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztendôt kíván minden kedves olvasónak 

az Algyôi Hírmondó szerkesztôsége! 

December 5.: népszavazás
A Magyar Köztársaság Elnökének I-

1⁄2011⁄2004. és I-1⁄3544⁄2004 számú
határozata alapján 2004. december 5-
én országos népszavazásra kerül sor. A
szavazólapon szereplô kérdések az
alábbiak lesznek: 

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az
egészségügyi közszolgáltató intézmé-
nyek, kórházak maradjanak állami, ön-
kormányzati tulajdonban, ezért az Or-
szággyûlés semmisítse meg az ezzel el-
lentétes törvényt?“ 

„Akarja-e, hogy az Országgyûlés
törvényt alkosson arról, hogy kedvez-
ményes honosítással – kérelmére – ma-
gyar állampolgárságot kapjon az a ma-
gát magyar nemzetiségûnek valló, nem
Magyarországon lakó, nem magyar ál-

lampolgár, aki magyar nemzetiségét a
2001. évi LXII. törvény 19. §-a szerinti
‘Magyar igazolvánnyal’ vagy a megal-
kotandó törvényben meghatározott
egyéb módon igazolja?“ 

A szavazás napján lakóhelyétôl tá-
vol, de Magyarországon tartózkodó vá-
lasztópolgár belföldön igazolással sza-
vazhat. Igazolást a lakóhely szerinti
jegyzôtôl lehet kérni személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésôbb 2004.
december 3-án 16 óráig.

2004. december 4-én 0 órától a sza-
vazás befejezéséig tilos választási kam-
pányt folytatni, ez a kampánycsend. 

Szavazni december 5-én az értesítô-
ben megjelölt szavazókörben reggel 6
órától este 19 óráig lehet.

Bakó Tibor

A Karácsony melege

A fenyôfát ha már eltüzelték
S kinn is zöldell majd a táj,
Lángocska! Égj a szívek mécsesén
S mindenkit melegíts át!

Fenyôfa áll a szoba közepén
S kinn hóborította táj, 
Lángocska gyúl a szívek mécsesén
Sokakat melegítve át.

Milyen szép a karácsony ünnepe
Mindegy, hogy gazdag vagy szerény,
Legfontosabb most is a szeretet
Ebbôl kell, hogy legyen elég.

A szeretet legalább ingyen van
Ezt bárkinek átadhatnád,
Igen! Ma a szeretet napja van
Ebbôl is ajándékozzál!

A kályha dorombolva melegít,
Majd a nap tüzesen ízzik,
Bizony ez nem mindenkinek segít
Van, aki belülrôl fázik.
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Az élŒk 
kötelessége 

az emlékezés...
Süli Z(akar) Mihály: ?,

1922.; Csala Anna; A máso-
dik világháborúban hadmû-
veleti területen, vagy szovjet
hadifogságban halt meg. Ne-
ve a hôsi halottak emléktáb-
láján szerepel.

Szabó András: honvéd;
Algyô, 1921. november 24.;
Kecskeméti Teréz – Szabó
József, lh.: Algyô, 110.;
Tényleges katonai szolgálat-
ra Székesfehérvárra a 3.
gyalogezred II. zászlóaljába
hívták be. Alakulata 1944-
ben a 6. gyaloghadosztály
hadrendjében Galíciába, az
1. hadsereg arcvonalába ke-
rült és részt vett a Kárpátok-
ban folyó súlyos harcokban.
Október 21-én szovjet hadi-
fogságba esett. Az Új Ma-
gyarországban közölt és
szovjet forrásokon nyugvó
hadifogoly veszteséglista
alapján a Szovjetunióban, is-
meretlen  hadifogoly tábor-
ban 1947. április 11-én meg-
halt. (HL. Veszteséglajstrom
15. köt. és ÚM 1992. 48.sz.)

Szabó György: napszá-
mos, honvéd; Algyô, 1914.
március 7.; Boldizsár Anna
– Szabó Mihály; fel.: Süli
Rozália;  lh.: Algyô, Dévai
u. 16.; 1944. szeptember 28-
án Miskolcra a 13. gyalog-
ezred II. zászlóaljába vonult
be frontszolgálatra. Alakula-
tával részt vett a magyaror-
szági harcokban és 1945 ta-
vaszán eltûnt. 1949-ben
holttá nyilvánították és a
Szegedi Járásbíróság az
utolsó életjele alapján 1945.
március 15-i idôpontban ha-
tározta meg elhunytát. Neve
a hôsi halottak emléktáblá-
ján szerepel. (Algyô HA.
2⁄1950. sz. és Szegedi Járás-
bíróság Pk. 18735⁄4⁄1949.
sz.)

Következik:  
Szabó János
Szabó Sándor
Székesi Mihály

December megkezdése legtöbbünknek heves
fejtörést okoz, hiszen nem lehet elég korán el-
kezdeni kigondolni, hogyan is tudnánk igazán
kedveskedni kedvesünknek, gyermekeinknek,
szüleinknek vagy akár legjobb barátainknak és
még sok hozzánk közel álló embernek. Hiszen
pár nap elteltével beköszönt a karácsony. 

December már nem a hóesésrôl, szánkózás-
ról (amiket nem tanácsos elfelejteni), a téli
szünetrôl szól; hiszen idôjárásunkat tekintve
sajnos nem túl sok hóra számíthat kis közsé-
günk. Ami általában mindenkinek elsôként jut
eszébe a decemberrôl, az a karácsony. 

De vajon mi is az a karácsony? Egy vallási
ünnep, amely olyannyira elterjedt, hogy min-
den családban jelen van, legyenek hívôk vagy
nem. A karácsony Jézus születésének keresz-
tény ünnepe. Karácsonyt a hagyományoknak
eleget téve legtöbbször feldíszített fenyôfával
és szeretteink megajándékozásával ünnepeljük
meg a szeretet ünnepén. Mindezt dalokkal, sü-
teményekkel, finom vacsorával kiegészítve.
Ilyenkor általában összegyûlnek a családta-
gok, beleértve az idôsebb, illetve fiatalabb kor-
osztályt is. A karácsony egy olyan tradicionális
ünnep, melynek lényegét sokan már nem is
tudják, hogy valójában mi, legtöbben csak egy-
két olyan napot látnak benne, mikor „anyagi
csôdöt” szenvednek, ami lehet azért, mert va-
lakit túlzottan meg szeretnénk lepni (ami per-

sze sosem baj), de vannak olyan emberek is,
akik azt hiszik, csak az ajándék a lényeg, pedig
az csak egy jelkép. Ám a valóságnak eleget té-
ve ez a szeretet ünnepe, mikor nem az ajándé-
kokon van a hangsúly, hanem egymásra figye-
lésen. A törôdés, szeretet, saját lényünk kissé
háttérbe szorítása és mások elôtérbe helyezése
a legfontosabb. Akadnak olyanok is, akiknek
ezek a napok az év legszebb napjait jelentik,
hiszen együtt vannak. (Ôk tudnak valamit.) 

Magam és szerintem más emberek nevében
is kívánom, hogy legyen e pár nap (december
24., 25., 26.) valójában a szereteté, akár ott-
hon meghitt környezetben töltve vagy egyéb
nyilvánosabb helyen, szûk családi körben,
vagy barátokkal, ki- ki kedve szerint. 

Szerintem a karácsony a legszebb ünnep, hi-
szen ilyenkor nincsenek korlátok, elôítéletek,
csak az érzelmek. Nem az a fontos, hogy ki mit
csinált régen, hogyan öltözködik, milyen a stí-
lusa, megjelenése – kissé mogorva, vagy túl
szórakozott –, illetve hogy milyen rigolyái van-
nak, tehát nem a külsôség, hanem a szeretet
számít! Ha szeretünk valakit az év bármely
napján, eltölthetünk vele egy-két napot, sôt:
minden héten egy- két órát és bármikor meg-
ajándékozhatjuk csak úgy, mert szeretjük.

Mindenkinek boldog Karácsonyt és sikerek-
ben gazdag boldog Újévet!

Gáli Orsolya 

Adventi üzenet
Mindenek elôtt arra szeretnénk buzdítani a

kedves olvasókat, hogy már most, amikor
még messze az ünnep, ne feledkezzenek meg
arról, hogy igazi ünnepünk akkor lesz, ha arra
bensôleg, lelkiekben is készülünk. Nagyon jó
alkalom erre a vasárnaponkénti Adventi ko-
szorú gyertyáinak a meggyújtása otthon, csa-
ládi körben. Emlékezünk arra, hogy egy évvel
ezelôtt milyen monumentális koszorú készült
községünkben. Ám ha minden otthonban ké-
szítünk egyet, akkor a tavalyit is túlszárnyalja
az így elkészített koszorúk nagysága. Fôleg
akkor szárnyaljuk túl azt a rekordot, ha a
gyertyagyújtás családi találkozóra, együttlétre
is alkalmat ad. Ismerjük, ismertessük meg az
adventi, karácsonyi énekeket fiataljainkkal!
Lehet, hogy a disco vonzóbb, de az adventi,
karácsonyi énekek emlékezetesebbek marad-
nak. Ha majd idôs emberként visszagondol-
nak családjukra, gyermekkorukra, ezek a kö-
zös gyertyagyújtások örömmel idézôdnek föl
majd bennük.

A reggel frissebbeknek ajánljuk a pénteki
Rorate, hajnali miséket. A templomban sajá-
tos hangulatban találkozhatunk péntek reggel
hat órakor, utána pedig minden jelenlévôt vá-

runk egy kis zsíroskenyérre, teára a plébáni-
án. 

Hittanosaink pásztorjátékkal készülnek az
ünnepre, legyen részünk ebben a szép elô-
adásban, misztériumjátékban, amit december
25-én, a reggel nyolc órakor kezdôdô kará-
csonyi ünnepi szentmise után láthatunk, hall-
hatunk.

Természetesen mindenkit szeretettel vá-
runk az éjféli szentmisére!

És ne feledkezzünk meg távolabbi ismerô-
seinkrôl sem. Tudjuk, a szent család annak-
idején idegenként volt otthon, hiszen történel-
mi, társadalmi döntés következtében kerültek
idegen környezetbe, de a Jeruzsálem fôváros-
tól távoli Názáret lakói sajátjuknak érezték a
betlehemi kisvárost, ahonnan József családja
is származott, és viszont. Hiába ékelôdött a
kettô közé Szamária, az idegenek földje, or-
szága. Idén nem csak a búcsúi  ünnep alkal-
mából gondolunk a szent családhoz hasonló
sorban lévô testvéreinkre, testvérvárosainkra,
hanem „igen“ csak decemberben is, különö-
sen Szent Miklós ünnepének elôestéjén.

Dr. Laurinyecz Mihály
kanonokplébános

Szeretet vagy csak egy jelkép
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Ügyfélszolgálat
A Településtisztasági Kht. tiszte-

lettel értesíti az érdeklôdô algyôie-
ket, hogy 2004-tôl minden hó máso-
dik szerdáján 13 és 15 óra között a
Faluházban Csókási Ágnes számlá-
zási elôadó ügyfélfogadást tart. Kö-
vetkezô idôpont: 2004. december 8.
(szerda) 13-15 óra között a faluház-
ban.

Algyô Nagyközség Önkormányzata
pályázatot ír ki

gyógytornászi tevékenység
ellátására.

A tevékenység ellátása 2005. január
1-tôl Algyô területére vonatkozóan
vállalkozási szerzôdés keretében

történhet. Pályázatok beadási
határideje: 2004. december 15.

A pályázatokat Algyô Nagyközség
Polgármesterének címezve 

(6750 Algyô, Kastélykert u. 40.) 
kell benyújtani.

Bérletárusítás
A következô havi autóbusz bérleteket

2005. január 3-7. között 9-tôl 17 óráig a
Polgármesteri Hivatalban lehet megvásá-
rolni, illetve átvenni. 

Az önkormányzat felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a januári bérletek megvá-
sárlásakor lehet átvenni a 2005. évi utal-
ványfüzeteket, illetve nyugdíjas igazolóla-
pokat 

A munkavállalóknak adott 20%-os térí-
tés feltételei:

- állandó algyôi lakóhely,
- aktuális dátumú utalvány beváltása.
Az éves utalványfüzet kiváltásához

szükséges az érvényes személyi igazol-
vány bemutatása is.

Az ingyenes tanulóbérlet feltételei:
- állandó algyôi lakóhely
- érvényes diákigazolvány felmutatása.
A nyugdíjas-kedvezményre jogosító

igazolólap feltételei:
- öregségi nyugdíjas esetén nyugdíjas

bérletigazolvány, 
- rokkantsági nyugdíjas esetén a nyugdí-

jat megállapító határozat felmutatása.
Minden esetben csak az Algyô-Szeged

viszonylatban történô utazáshoz nyújt tá-
mogatást az önkormányzat.

Fogadóórák 
a polgármesteri hivatalban
Képviselôk:

December 8. (szerda) 14-17 óra
Herczeg József és Süli Z. Mariann.

December 15. (szerda) 14-17 óra
Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede.

December 22. (szerda) 14-17 óra
Bakos József és dr. Gonda János.

December 29. (szerda)  14-17 óra
Vidács László és Beke Tamás.
Polgármester:

December 15-én és 29-én 14-17
óra között dr. Piri József polgármes-
ter várja az érdeklôdôket.
Alpolgármester:

December 8-án és 22-én 14-17 óra
között Molnárné Vida Zsuzsanna al-
polgármester várja az érdeklôdôket.

Az ünnepekre lepje meg magát
és szeretteit különleges

fehérnemûkkel. 
Mídereket, tûzôket, garnitúrákat,

hálóruhákat, toppokat,
harisnyanadrágokat kínálunk.

Megtekintehetôek:
Algyô, Bartók Béla u. 1., Tóthné

Incinél.
Érd.: 62⁄268-028

Földhivatal Mórahalmon, 
Szegeden

A Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmon 2004. november 2-tól ügyfélszolgálatot
tart.

Ügyfélfogadás: hétfô és szerda:  8-12,  13-15; csütörtök és péntek:  8-12 óra
A TAKARNET hálózaton szolgáltatott tulajdoni lap másolatok kiadásáról és költ-

ségeirôl az alábbiakat jû tudni.
1. A hivatal által rendelkezésre bocsátott MEGRENDELÔ ûrlapon meg kell jelölni:

másolat típusát, település nevét, az ingatlan pontos helyrajzi számát. A hálózathasználat
díját sikertelen „találat” esetén is meg kell fizetni.

2. másolat típusok:
- hitelesített:  3000,- Ft szolgáltatás díja; 375,- Ft hálózathasználat díja; 25,- Ft találat

díj = 3400,- Ft
- nem hitelesített:   625,- Ft szolgáltatás díja; 375,- Ft hálózathasználat díja; 25,- Ft talá-

lat díj = 1025,- Ft
- díjmentes: 0,- Ft szolgáltatás díj; 375,- Ft hálózathasználat díja; 25,- Ft találat díj =

400,- Ft.
A Szeged, Kálvária sgt. 43. sz. alatti Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfô, kedd és péntek: 8-11.30 óráig, szerda 8-11.30, 13-14.30-ig, csütörtök: 8-11.30, 13-
14.30-ig (ügyvédeknek)

Tájékoztatásul közöljük, hogy okiratok, kérelmek beadása, földhasználati lap, térkép-
másolat, okirat másolat, valamint földmérési munkarészek záradékolása kizárólag a Kör-
zeti Földhivatalban (Szeged, Kálvária sgt. 43.) lehetséges.

Rekord adventkor

Országos rekord lett a múlt évben
készített algyôi adventi koszorú. Az
errôl szóló oklevelet november 26-án
adta át Sebestyén István, a rekordok
regisztrációs koordinátora a település
alpolgármesterének.
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Mikulás 
az oviban

Pónilovas omnibu-
szon érkezik a Miku-
lás  az algyôi Szivár-
vány Óvodába de-
cember 6-án (hétfôn)
10 órakor.

Ünnepi ügyelet és nyitva tartás
Az algyôi oviban december 20-tól 23-ig ügyeletet biztosíta-

nak a gyerekeknek, de az intézmény dolgozói kérik, hogy az
ezzel kapcsolatos igényeket jelezzék az óvónôknél.

Az óvoda december 27-tôl  2005. január 2-ig zárva tart.

Étkezési térítési díjak
Az óvodai napközi otthonos elltását igénylô gyerekek szülei

a térítési díjat 2005-ben január 5-én (szerda), február 3-án
(csütörtök),  március 3-án (csütörtök) fizethetik be.

Karácsonyi készülôdés
A karácsonyi ünnepkörre készü-

lôdve december 13-án délelôtt mézes
kalácsot sütnek az algyôi óvodás ko-
rú gyerekek. Délután viszont Luca-
pogácsa sütést tanulnak – a szüleik-
kel közösen.

A kicsiknek állított óvodai fenyô-
fát december 14-én délután díszítik

az óvodások. Az iskolai karácsonyi
mûsor fôpróbáját a faluházban az
óvodások is megtekintik december
16-án délelôtt.

A karácsonyi ünnepre készülve az
óvodába várják az intézmény nyugdí-
jasait december 20-án (hétfôn) 13
órától.

Kirándulás a múzeumba
November 13-án az Algyôi Általános Iskola felsô tagozatos

tanulói közül 70 gyermek, szülôk és pedagógusok kíséretében
a Magyar Természettudományi Múzeumot látogatták meg Bu-
dapesten. Megnéztük a múzeum állandó kiállításait és a „Tol-
las dinoszauruszok” címû idôszakos tárlatot is. Bár az idôjárás
nem kedvezett számunkra, sok szép látnivalóban volt részünk.

Malustyik Mihályné

Verseny matekból
November 18-án megrendeztük a iskolánkban is a Varga Ta-

más Országos Szintû Matematika Verseny iskolai fordulóját a
7. és 8. évfolyamban. A 7. osztályban évfolyamelsô lett Bakos
Nikolett; a 8. osztályban pedig Papp Anita. Minden versenyzô-
nek gratulálunk!

Hegyi Gabriella

Koncert-óra
November 16-án a Filharmónia Kht. hangversenyén vettek

részt az algyôi iskola diákjai a faluházban. Vendégük a Weiner
Leó kamarazenekar volt, melynek karmestere Weninger Ri-
chárd. Hallhattunk Vivaldi és Weiner mûveket, melyekhez ér-
dekes ismertetést mondott Meszlényi László. A koncert végén
kérdésekkel mérték fel, mennyire figyeltek a gyerekek, a he-
lyes válaszokat csokoládékkal jutalmazták.

Szabó Leonóra

Karácsonyi ünnepi
hangverseny

A karácsonyi ünnepek meghittségét szeretnénk önöknek
ajándkozni az idei karácsonyi ünnepi hangverseny keretében,
december 19-én, 18 órától a faluházban. A szegedi Weiner
Kamarazenekar repertoárjában a következô csodálatos
zenemûveket hallhatjuk: Vivaldi: D-moll concerto grosso,
Vivaldi: A-moll hegedûverseny, Vivaldi: G-dúr hegedûverseny,
Vivaldi: A-moll versenymû két hegedûre, Vivaldi: H-moll
versenymû négy hegedûre, Weiner: II. Divertimento.
Közremûködnek: Kosztándi István hegedûmûvész, a Weiner
Kamarazenekar, a Weiner Kamarazenekar szólistái.Vezényel:
Weninger Richárd. A mûsort vezeti: Meszlényi László.

Szilveszteri bál 
a faluházban

Idén is megrendezzük az algyôi szilveszteri bálat, december
31-én pénteken, 19 órakor a faluház színháztermében. A
vendégfogadást extrád mûsor követi: a NADA Hastáncstúdió
táncosnôi, valamint Szûcs László bûvész fellépésével.
Folyamatos svédasztal lesz szabad szedéssel. Egész este
muzsikál Mizsei Zoltán zenekara, a népszerû Edison Együttes
(Szeged). A bál közben az ajándékjegyek sorsolására, értékes
ajándéktárgyak átadására és táncmulatságra is sor kerül. A
fôdíj: elektromos szerszámkészlet. Részvételi díj december 15-
ig elôvételben: 6.000 Ft⁄fô, azután 6.500 Ft – csak elôzetes
helyfoglalással. Az ajándékjegy ára 200 Ft⁄db. Helyfoglalást
személyesen a faluházban hétköznap 8-18 óráig lehet tenni!
Kezdje vidáman az új esztendôt!

Filmvetítés: 1100 év
Európa közepén 

Az 1100 év Európa közepén címû filmnovellát vetítették
november 29-én a faluház színháztermében. Az Algyô
Fejlôdéséért Alapítvány szervezésében az est vendége volt
Bayer Zsolt író, publicista, filmrendezô, valamint Kalmár
Ferenc szegedi önkormányzati képviselô. 
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Decemberi iskolai program
1. AIDS ellenes világnap – beszélgetés osztályfônöki 

órák keretében.    
6. 7– 17 Ebédfizetés december hónapra (14 nap).  
6.  Télapóünnepség Nagyfán – tanulók szereplése.    
6.  Télapó ünnepség osztálykeretben.     
6.  Természettudományi vetélkedô 2. fordulója 

feladatainak kiírása.     
8-ig Termékek leadása a 4H vásárra.    
9. 14.00 Kézmûves foglalkozás a napköziben.    
9. 15.00 Nyílt nap a Kôrösy szakközépiskolában.    

10-ig Jelentkezés a gimnáziumok 6-8. és 9. évfolyamos 
2004-2005. tanévi felvételi eljárást megelôzô írásbeli 
felvételi vizsgára.    

11.  Karácsonyi 4H vásár Budapesten.    
13. 17.00 Szülôi értekezlet – alsó tagozatosok részére.    
13. 15.00 Nyílt nap a hódmezôvásárhelyi Eötvös 

szakközépiskolában.    
14. 17.00 Szülôi értekezlet – felsô tagozatosok részére; 

8 osztályosoknak pályaválasztási tájékoztató.    
14. 8.00–17.00 Nyílt nap a szegedi Móra 

szakközépiskolában (11.00 és 15.00 órakor tájékoztató).    
15.  Természettudományi vetélkedô – a  2. forduló 

feladatainak megoldása.     
16-ig  Kézmûves foglalkozások a napköziben – 

készülôdés a karácsonyra.    
16.  Napközis karácsonyi ünnepség.    
17. 15.00 Tini Klub – karácsonyi parti.    
18. 11.00 Iskolai karácsonyi ünnepség a faluházban. A téli 

szünet elôtti utolsó tanítási nap. Az ünnepség elején 
Algyô Sportjáért Közalapítvány jutalmának kiosztása 
kiemelkedô sportmunkáért.    

20–31.  Téli szünet.    
január 3. Szünet utáni elsô tanítási nap.

Jutalom a sportért
A Diák-és ifjúsági sportolók 2004. évi kiváló teljesítményét

jutalmazza az Algyô Sportjáért Közalapítvány. A díjakat a fa-
luházban december 18-án rendezett iskolai karácsonyi ünnep-
ségen adják át az arra érdemeseknek.

Vendégek az iskolában
November 9-én Temesvárról és Újvidékrôl érkeztek vendégek

az iskolába. Látogatásuk a Fruska Gora Ökoprojekt címû nem-
zetközi program folytatása. Megtekintették az iskolát és talál-
koztak a programban 2004. áprilisában részt vett tanulókkal is. 

Mesemondó verseny
Az iskolában az alsó tagozatos tanulók két korcsoportban

mese- és prózamondó versenyen vettek részt október 28-án.
Az 1-2. osztályosok közül I. Hodonicki Gabriella 1.a, II.

Boldizsár Anna 2.b, III. Kômûves Brigitta 2.a; különdíjas:
Szûcs Lilla 2.b.

A 3-4. osztályosok közül I. Koza Viktória 3.a, II. Rácz
Kristóf 4.a, III. Papp Andrea 3.b; különdíjas: Rózsa Norbert
4.b.

A korcsoportokban I. helyezést elért tanuló képviseli az
algyôi iskolát a területi versenyen.

Kazinczy Ferenc
szépkiejtési verseny

Az algyôi iskola felsô tagozatos tanulóinak két
korcsoportban Kazinczy szépkiejtési versenyt szerveztek
november 17-én.

Az 5-6. osztályosok közül I. Török András 6.b, II. Székács
Krisztina 6.b, III. Nagy Berta László 5.b; különdíjas: Jómihály
Krisztina 5.b.

A 7-8. osztályosok közül I. Papp Anita 8.a, II. Bakos
Nikolett 7.a, III. Belovai Nikolett 7.a; különdíjas: Kucsik Ditta
7.a.

Az adott korcsoportban I. helyezést elért tanuló képviseli az
algyôi iskolát a területi versenyen.

Két keréken, okosan
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közlekedéspoli-

tikai Fôosztály által meghirdetett kerékpáros tudásszint méré-
sen vett részt az algyôi iskolából a 3. és a 7. évfolyam.

A helyi felmérésen évfolyamonként legjobb eredményt elért
tanulók megyei versenyen vettek részt. Közülük Kiss Milán
Márk 3.a osztályos tanuló megyei 6. helyezést ér el, és Bús
Norbert 7.b osztályos tanuló.

Rendhagyó 
irodalom óra

Az Önkéntesség Napja alkalmá-
ból rendhagyó irodalomórát tartott
Bakó Tibor és Belovainé Bakos Eri-
ka mint szülô saját verseit olvasta
fel, majd mindketten a szeretetrôl
beszélgettek a gyerekekkel.

A dohányzás ellen
Az ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézet Egészségvédelmi Osz-

tálya a „NE Gyújts Rá!” elnevezésû, dohányzás elleni nemzet-
közi nap alkalmából kiírt pályázatán Suti Dóra 8. a osztályos
tanuló 2. helyezést ért el.

ÉTKEZÉSI
BURGONYA 

30 kg-os kiszerelésben
eladó

1000 Ft⁄zsák

Érd.: Hóvirág u. 34.,
vagy Téglás u. 85.

Sertések vágását 
és 

teljes feldolgozását
vállaljuk.

Érdeklôdni: 

Hóvirág utca 34., 

vagy Téglás utca 85.
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Rákóczi-rendezvények
A könyvtár ebben az évben több rendezvényt is szer-

vezett a Rákóczi-évforduló alkalmából. A legutóbbit, a
rejtvény- és rajzpályázatot szeptemberben hirdette meg,
és november 22-én volt az eredményhirdetése. A ver-
senyben bárki részt vehetett azonos feladattal, csupán az
értékelés szempontjai voltak mások, ugyanis a felnôttek
esetében 100 százalékos teljesítményt vártak el, míg a
középiskolások esetében 90, az általános iskolásoknál
pedig 70 százalék volt a bekerülési mérce. A rejtvénypá-
lyázatra 70 fô nevezett be és 54-en oldották meg a fel-
adatokat.

Az általános iskolások között 1. helyezett lett Szûcs
László 4. b. osztályos tanuló, 2. helyezést ért el Bara-
nyai Máté (5.b.) és 3. lett Nagy Lilla (5.b.)

A középiskolások közötti sorrend: 1. Vidács Nikolett,
2. Hódi Roland, 3. Kiss Alexandra.

A felnôttek versenyében 1. helyezést ért el Nagy
Róbertné, 2. lett Földi Ibolya, a 3. helyet Német Ágnes
szerezte meg.

A rajzpályázatra 22 alkotás érkezett. A helyezések
sorrendje: 1. Gasparics Nikolett (4.b.),  2. Vér Krisztina
(6.b.), 3. Suti Márk (4.a.).

Az alkotások kiállításával egybekötött ünnepélyes
eredményhirdetésen Mátó Mátyás tanár beszélt  és mu-
tatta be a kurucok hangszerét, a tárogatót. Mûsorában
vidám és szomorú kurucdalok szerepeltek.

A rendezvényt a Gyermek- Ifjúsági és Sportminiszté-
rium támogatta.

Holdnaptár
Télidô. Ilyenkor a legtöbb nö-

vénynek nyugalomra van szüksége.
Csak az üvegházban pezseg az élet
továbbra is. És az ablakpárkány is
visszanyeri rangját: vitaminszükség-
letünk fedezésére csírákat, hajtáso-
kat nevelhetünk itt. És szorgalmasan
hozzuk fel az almát a pincébôl, ka-
rácsony táján ízlik legjobban a sült
alma.

A kertben e hónapban is akadhat
tennivaló. Ha sok hó hullott, szaba-
dítsuk meg a fákat és a bokrokat a
súlyos tehertôl!

Most már a legerôsebb dézsás nö-
vényeket is vigyük be a házba! Ne
tegyük ôket túl meleg helyre: in-
kább a hûvös, jól szellôzô helyet
kedvelik. Az elhervadt leveleket
azonnal vágjuk le! Mérsékelten, kö-
rülbelül 10 naponta öntözzük ôket!

Ha új gyümölcsfákat ültettünk,
óvjuk ôket a hidegtôl: zsákok, galy-
lyak és lombtakaró egyaránt védô-
eszköz lehet. Nyúltól, ôztôl véd az
egyszerû drótháló.

Fagymentes napokon elkezdhet-
jük a gyümölcsfák metszését!

A talaj menti fagy ellen hordjunk
elegendô lombot a cserjék töve kö-
ré!

Az eperre szórjunk ki komposz-
tot, így a növények nem emelked-
nek ki a talajból, és a gyökeeik nem
fagynak le.

A szárított fûszernövényeket
megôrölhetjük és dobozokba tölt-
hetjük. 

Ne felejtsünk el zsázsát vetni
(cellulózra, vagy egy vékony réteg
földre). Már néhány nap múlva vág-
hatunk az ablakpárkányon nevelt,
vitamindús növénybôl. A zsázsa fi-
nom vajas kenyérre szórva, saláták-
ba, vagy túróhoz keverve. 

Az ágyások utolsó fellazítása
után tisztítsuk meg a kerti szerszá-
mokat, az öntözô és permetezôedé-
nyeket!

A december 4-én, Borbála napjá
nlevágott és a házba bevitt ágak ka-
rácsonyra virágot hoznak, ha vízzel
teli vázába tesszük ôket. Ideális erre
a cseresznyefa, vagy az aranyvesszô
ága.

Hamrosan virágzik a karácsonyi
kaktusz: a világos vagy félárnyékos
helyet szereti, és 18-20 fokos me-
legre van szüksége. De semmikép-
pen se mozdítsuk el a helyérôl, mert
elveszíti virágait!

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.

(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992, 06-

30⁄488-6543

Hétfôtôl csütörtökig: 
8–16 óráig

Pénteken: 8–14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 
0–24 óráig

Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési 

szolgáltatással!

Rábagáz Bt. vállal: 

Lakások, 
magánházak építése,

kivitelezése,
épületgépészet, 

csatorna, víz, gáz
tervezése, kivitelezése.

Gyubák József 
okleveles gépészmérnök

30/49-32-533
Algyô, Bartók Béla u. 53.
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Az ünnepekre lepje meg magát
és szeretteit 

különleges fehérnemûkkel. 

Mídereket, 
fûzôket, 

garnitúrákat, 
hálóruhákat, 

toppokat, 
harisnyanadrágokat kínálunk.

Megtekintehetôek:
Algyô, Bartók Béla u. 1., 

Tóthné Incinél.
Érd.: 62⁄268-028

AZ ÉKSZERÜZLET
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSAI

Hétfô: de. 10-12 du. 14-17
Kedd:    du. 13-17
Szerda: de. 10-12 du. 14-17
Csütörtök:   du. 13-17
Péntek: de. 10-12 du. 14-17
Szombat: de.   9-12
Vasárnap: de.   9-11

Minden kedves
vásárlónknak

kellemes
karácsonyi

ünnepeket kívánunk!

Termékeinket broiler, baromfi, pulyka,
strucc, sertés, nyúl állatfajoknak gyártjuk.

Keveréktakarmányaink kiváló minŒséggel, optimális beltartalmi
paraméterekkel,  ideális fehérje és vitamin tartalommal  rendelkeznek.

Galambászok figyelem! 
Kiváló minŒségı, tiszta galambeleséget is forgalmazunk!

Amennyiben egyedi igénye van  jószágai takarmányozására keressen
bátran, segítünk!

Figyelje akcióinkat!

ÉrdeklŒdni lehet: KEVÜRAK KFT. 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 79. Tel:

62/555-060, 467-815

Takarmányainkat keresse
viszonteladóinknál is!

Egyesített Szociális Intézmény
Székhelye: 6750 Algyô, Piac tér 17., telefon: 62⁄267-048
Telephelye: 6750 Algyô, Egészségház u. 42.
Ügyfélfogadási rend
Székhelyén: Hétfôtôl péntekig: 10-tól 15 óráig, délutáni idôpont
egyeztetés telefonon. 
Telephelyén: Családsegítô szolgálat: hétfôtôl csütörtökig: 8-tól 15
óráig, pénteken: 8-tól 10 óráig. 
Védônôi szolgálat. Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent Péter u.
1-3., hétfôn: 8-tól 10 óráig. 
Védônôi tanácsadás: Algyô, Egészségház u. 42.,  kedden: 13-tól 15
óráig. 
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig

Temetô melletti  
„Icu” 

Virágüzlet

Téli nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 8–12-ig

Temetés alkalmával a temetés 
megkezdéséig.

Rendelést felveszek telefonon is!

Napközben: 06-20-328-4659
Este: 62-419-775

Tóth Ilona
virágkötô



IDA VIRÁGÜZLET AJÁNLATA

Decemberi szálasvirág-vásár:
1. héten szegfû, önköltségi áron 80 Ft
2. héten rózsa, önköltségi áron  100 Ft

3. héten tulipán, írisz   100 Ft
4. héten minden szálas virág 30% engedménnyel

kapható.

❆ Karácsonyi asztaldíszek, ajtódíszek, kellékek,
szalagok, tálak

❆ Cserepes virágok, virágföld, tápoldatok,
mûanyag cserepek

Kellemes ünnepeket kívánok
mindenkinek!

Algyô, Vásárhelyi u. 21.

Nyitva: Hétfôtôl – Péntekig: 8-17 óráig
Szombat, Vasárnap:   8-12 óráig

Telefon: 267-297

ALMÁRIUM
Ajándék és papírkereskedés

– a Bartók Béla utcai COOP ABC-ben –

DECEMBERI AJÁNLATUNK

adventi gyertyatartók ✵ kerámia és üveg mécsestartók ✵
karácsonyfa díszek ✵ képeslapok, bélyeg ✵

díszcsomagolók, tasakok, szalagok, szalvéták✵ kifestôk ✵
kartonok ✵ sablonok✵ matricák ✵ gyertyatartók✵

gyertyagyûrûk ✵ csillagszórók ✵ ajtódíszek ✵ kitûzôk ✵
koszorú alapok ✵ kellékek✵ párologtatók✵ illóolajok✵

mécsesek ✵ natúr- és illatos gyertyák✵ kaspók✵ vázák✵
füstölôk✵ plüss játékok✵ irattartók✵ mappák✵

üvegfestékek, üvegek, formák✵asztali- és fali naptárak ✵
foglalkoztató füzetek✵ könyvek✵játékok ✵ egyéb

ajándéktárgyak, papír-írószerek, irodaszerek✵

Nyitva tartás:
Hétfô: szünnap

Kedd:  9-12; 14-17
Szerda: 9-12;14-17

Csütörtök: 9-12; 14-17
Péntek: 9-12; 14-17
Szombat: 9-11.30 

Vasárnap: 9-11

Szeretettel várjuk régi és új kedves vásárlóinkat!
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Gidahát sütve

A gidahátat szalonnával megtûzdelve, megsózva sütôedénybe tesszük
és zöldségeket rakunk mellé. Fóliával letakarjuk és félóráig sütjük. Sütés
közben forró zsírral öntözgetjük. A vesét mellette sütjük. Tálaláskor a hát
kétoldalát rézsútos darabokra vágjuk, a vesét kerek darabokra vágva a
gerincre rakjuk.

Hol kap kecskehúst?
Algyô, Téglás u. 123.

Tel.: 268-738

Ára: 
választási kecske 400 Ft⁄kg

Kecskesajt 1400 Ft⁄kg
Kecsketej 160 Ft⁄l
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Késô ôsszel és télen található gombák
A Dél-Alföld éghajlatváltozásában egyre jobban érzékelhetô

a légköri felmelegedés hatása. Ez Csongrád megyére is érvé-
nyes. Egyes évszakok rövidebbek, míg mások hosszabbak. Így
a tél és a nyár szinte egyforma hosszúságú. A tél viszonylag
enyhe, de néha meglepôen mély hômérséklet is elôfordul, nem
ritka a néhány évvel ezelôtti mínusz 20-26 Celsius fokos
hômérséklet  sem. A tavasz csak átmenetinek tûnik, hiszen
egy-két hétig ha tart, az igazi ôsz is talán két hónapig. 

A 2004-es év is különbözik az eddigiektôl, mert az egy-két
hétig tartó kánikula hosszabb, hûvös és esôs hetekkel párosult.
Ennek jótékony hatását megmutatta a gombavegetáció, évek
óta nem látott és gyûjtött fajgazdagsága. Fôleg az ôszi hóna-
pokban: szeptembertôl november közepéig Szeged, Algyô,
Dóc, Baks, Szentes, Maroslele és Makó környékérôl vizsgál-
hattam nagyobb mennyiségben a gyûjtött gombafajokat. A
több mázsa ehetô gomba mellett azonban a kosarakból,
mûanyag ládákból és vödrökbôl bizony elôkerültek a súlyos és
halálos mérgezést okozó gombafajok is! Így a Mezei szegfû-
gomba közé szedett súlyos mérgezést okozó Parlagi tölcsér-
gomba és annak fehér változata is. De többször elôkerült a töl-
gyesek halálos mérgezést okozó, hívogatóan szép, olajzöld ka-
lapú, mindig fehér lemezû, fehér gallérú és csészényi nagysá-
gú, fehér bocskorú Gyilkos galóca is. Úgy mint a hasonló
méreganyagot tartalmazó apró termetû ôzlábgombácskák, de
nem voltak ritkák a szintén mérgezést okozó susulykagomba-
félék sem. 

Most november végén és decemberben, amikor a fû már a
kisebb éjszakai fagyoktól deressé válik, a reggelek ködfátyolo-
sak és vadászpuska puffogásoktól hangos az erdô, a nádas, a
határ és ijedt fácánkakasok röpködnek menekülve, életüket
mentve, sokan azt gondolják: vége a gombaszezonnak itt a
Dél-Alföldön. Ezt bizony rosszul tudják, mert nem így van! 

Addig, amíg a hômérô higanyszála tartósan nem süllyed mí-
nusz 5-10 fok alá, addig még a téli hónapokban is gyûjthetünk
finom, ehetô gombaféléket, néha nagy mennyiségben is! 

Többek között az ártéri odvas fûzfákon, kivágott fûz, nyár,
akáctönkökön vagy szélvihar-döntött fák teljes törzsén sokfelé
találhatunk esô után késôi laskagomba egymás fölött elhe-
lyezkedô termôtesteit. De úgyszintén a gyógyhatásáról is híres
(immunerôsítô) Téli fülôkegombát és nem ritkán az ehetô és

szintén gyógyhatású (vérrögképzôdést gátló) Júdásfülgombák
kocsonyás termôtesteit is. Azonban mint minden gombának,
így környékünkön a Téli fülôkének is van gyakran található
mérgezô gombapárja: a zöldes termôrétegû (lemezû) Sárga
kénvirággomba, amely szintén fák oldalán, fatörzsön nô.

Réteken, a Tisza-folyó árvízvédelmi töltésének kaszált olda-
lán a fû között is sokféle hidegtûrô gomba várja a gom-
bagyûjtôket. Még található az ehetô és nagytermetû, igen ízle-
tes Lilatönkû tölcsérpereszke, az Ördögszekér-laska gomba.
Régebbi nevén Ördögszekérgomba, egy szúrós növényrôl
(Erynginum) kapta nevét, amelynek gyökerén él. 

Különbözô ehetô csiperkegomba-félék is elôjöhetnek még a
déli fekvésû napsütötte oldalakon, de nem ritkán találhatunk
még mezei szegfûgombát itt is – ott is. Ezeknél is megtalálha-
tók azonos termôhelyen a mérgezô gombapárok: a súlyos mér-
gezést okozó parlagi tölcsérgomba, például azonos környezet-
ben nô az Ördögszekér-laska gombával, úgymint a Mezei
szegfûgombával. De találhatunk az ehetô csiperkegomba-félék
mellett tintaszagú és karbolszagú csiperkéket is, amelyek há-
nyással, hasmenéssel járó gyomor-, béltünetes mérgezést okoz-
nak! 

Vegyes lomberdôkben nagy mennyiségben, szinte egész té-
len találhatunk a fatönkök körül,  gyökerek mentén Gyökeres
fülôkét, amelynek csak a kalapja ehetô. 

Felhívom a gombagyûjtô és a gombát fogyasztó lakosság
figyelmét, hogy még mielôtt a gyûjtött gombákból a végze-
tes, ízletes ebédet, vacsorát elkészítenék a család számára:
a saját életük védelme érdekében a frissen gyûjtött gombá-
kat minden alkalommal ellenôriztessék és vizsgáltassák
meg bizonyítvánnyal rendelkezô gombaszakellenôrrel!

Csak így lehet biztonságosan, nyugodt lelkiismerettel elfo-
gyasztani a vadon termô gombafajokból készült ételeket. 

Algyô Nagyközségben egyetlen gombavizsgáló szakellenôr
végzi munkáját munkanapokon hétfôtôl péntekig 12-16 óráig,
szombaton és vasárnap 9.30-16 óráig a Korsó utca 16. és For-
rásköz 7. számú sarki portán. A gombavizsgálat mindenki
számára ingyenes. Telefonbejelentkezés is lehetséges a
62⁄267-107-es számon. 

Hajdú Mihály mikrológus
gombavizsgáló szakellenôr

Hogyan készüljünk 
a téli rendkívüli idôjárásra?

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felhívása szerint az útra kelôk:

– tájékozódjanak az útviszonyokról (rá-
dió, TV, és KHT ügyeletek);

– csak a téli közlekedésre felkészített, jó
mûszaki állapotú jármûvel induljanak el,
különös tekintettel  a gumik állapotára;

– havas idôszakban a gépkocsiban le-
gyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kis-
mennyiségû érdesítô anyag;

– a munkagépek mögött síkos az útsza-
kasz, mert a só olvasztó hatása nem azon-
nali, az ekék után pedig  vékonyan tömör
hó maradhat, ezért  a sárga villogóval fel-
szerelt gépek megpillantásakor már foko-

zatosan vegyék vissza a sebességet, ne-
hogy rácsússzanak a munkagépre és gya-
kori féklámpa villantásokkal figyelmeztes-
sék erre az utazó autóját követô jármûvet
is; 

– kezdô hófúvás, intenzív havazás ese-
tén a legközelebbi lakott hely elérésekor
helyezzék biztonságba gépkocsijukat; az
elakadt jármûvek akadályozzák a hó elta-
karítását és a legnagyobb gondosság ese-
tén is kárt okozhatnak benne a munkagé-
pek vagy a ráekézett hó;

– hosszabb utazásnál nem árt, ha taka-
rót, tartalék ruhát és ennivalót is becsoma-
gol az utazó!  

Apróhirdetés
KARÁCSONYI FESTMÉNYVÁSÁR. Olaj-

festmények több méretben eladók.
Telefon: 267-259 Minden kedves vá-
sárlót szeretettel várok: Herczeg
Gáspárné, Téglás u. 20.

ELADÓ 1,4 hektár föld Baktóban.  Érd.:
267-259, Herczeg Gáspárné, Algyô,
Téglás u. 20.

NÉMET NYELVBÔL korrepetálást, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal egyetemet
végzett tanárnô. A.: 800,-Ft⁄60 perc.
Tel.: 70-2060-481

REDÔNY, RELUXA, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny készítés. Telefon: 06-30-
953-0395

BONANZA TÍPUSÚ zöld, kihúzható étkezô
asztal 4 székkel 30.000,- Ft-ért, egy
darab üveg dohányzó asztal 10.000,-
Ft-ért eladó. Érdeklôdni: 268-726
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FENYÔFAVÁSÁR
A GYEVI ABC UDVARÁN

EZÜST   LUC

ERDEI
HOSSZÚLEVELÛ

NORMAND FENYÔK
KAPHATÓK!

2004. DECEMBER 
13-ÁTÓL

Rendezvényre hûtôkocsik
bérelhetôk: 

06-20-918-5633
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Idôs, beteg emberek számára otthon
igénybe vehetô szolgáltatást nyújt az
Algyôi Nôegylet öt szakképzett házi szo-
ciális gondozónôje. A támogatásra szo-
rulók igényeihez igazodik a szociális
gondozónôk munkája. 

Mi mindenben segíthet a szociális
gondozónô? „Beszélgetôs látogatásai”
orvosolhatják a lelki bajokat. A gondo-
zónô segíthet a takarításban, a tisztálko-
dásban, közremûködhet a háztartási
munkában (például a bevásárlásban, a
gyógyszerek feliratásában és kiváltásá-
ban). Nyilvánvaló: az idôs embernek az
is segítség lehet, ha a gondozónô elinté-
zi például a szemétdíj befizetését, el-
megy a postára és feladja a levelet. De
az is sokat jelent, ha az idôs embernek a
gyermekeivel, a szomszédaival, az
ismerôseivel segít tartani a kapcsolatot.
Tanácsot is adhat a gondozónô például a
hozzá forduló számára a leg-
megfelelôbb ellátási forma (például szo-
ciális ellátás, özvegyi nyugdíj, közgyó-
gyászatiu ellátás), a segélylehetôségek
fölkutatásával. 

Milyen gyakran vehetô igénybe a
segítség? A fentebb példákkal érzékelte-
tett mentális, szociális, vagy érdekvédel-
mi segítség lehet teljes, rendszeres, vagy

idôszakos – az igénylô akarata és helyze-
te, a háziorvos javaslata szerint.

Hogyan vehetô igénybe a házhoz
érkezô szociális gondozónô segítsége?
Elsô lépésként ki kell tölteni a gondozási
programba való felvételt igénylô nyom-
tatványt, aminek elnevezése: „Kérelem a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás igénybevételéhez”. 

E mellé kell tenni a háziorvos által ki-
töltött formanyomtatványt, ami az egész-
ségi adatokat tartalmazza. A harmadik
lépés: a jövedelem nagyságának igazolá-
sa. Ezek alapján a dokumentumok alap-
ján bírálják el, hogy a gondozási hálózat-
ba jelentkezô személynek kell-e, illetve
mennyit kell fizetnie az igénybe vett
szolgáltatásért. 

Mennyi a térítési díj? Ennek megál-
lapításához az igénylô jövedelmének
nagysága és az 1993. évi III. törvény
114-119. §-a, továbbá a 29⁄1993.(II.17.)
kormányrendelet, illetve a helyi önkor-
mányzat 8⁄2001.(IV.26.) rendelete az
iránymutató. Ennek alapján az alábbi díj-
kategóriák léteznek:

I. A mindenkori nyugdíjminimum
(23.200 Ft⁄hó) esetén:  az ellátás ingye-
nes.

II. A nyugdíjminimum felett annak 1.4

szereséig (32.480 Ft⁄hó esetén: óránként
180 forint a szolgáltatás díja.

III. A nyugdíjminimum fellett annak
1.6 szorosáig (37.120 Ft) esetén: az ellá-
tásért óránként 200 forintot kell fizetni.

IV. A nyugdíjminimum felett annak
1.8 szorosáig: a szolgáltatás óránként
220 forint.

V. A nyugdíjminimum felett annak
kétszereséig (46.400 Ft): az óradíj 240
forint.

VI: A nyugdíjmimum kétszerese
(46.400 Ft) felett: óránként 260 forint a
házi szociális gondozás díja. 

Ki és hogyan hozta Algyôre a házi
segítségnyújtás korszerû és elérhetô
árú rendszerét? Példaértékû, hogy az
Algyôi Nôegylet uniós pályázat segítsé-
gével, illetve más intézményekkel
együttmûködve képezett ki, s ad munkát
öt algyôi nônek, hogy azok a mindenna-
pi élet kisebb-nagyobb nehézségein se-
gítsék át a támogatásra szoruló idôs,
vagy beteg algyôi embereket.

Hol található a házi szociális
gondozónôk telephelye? Az Algyôi
Nôegylet Gondozási Hálózatának címe:
6750 Algyô, Egészségház utca 42., fel-
kereshetô hétfôtôl péntekig naponta 7
óra 30 perctôl 14 óráig.  

Segítenek a gondozónôk

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben :
Tel.:06-20- 32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem

gyász illetve köszönet 
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Optikai csalódás
Egy régi, talán negyven éves vicc jutott az eszembe a

minap. Két férfi beszélget. Az egyik megkérdezi, te tudod,
hogy mi az optikai csalódás? Már hogyne tudnám.
Amikor az ember pénzt ad kölcsön egy látszerésznek, és
nem kapja vissza.

Na, én is valamilyen optikai csalódáson estem át.
Az Algyôi Hírmondó októberi számában megjelent egy

felhívásom, hogy akik túlsúlyosnak érzik magukat,
összefogva végezhetnénk testmozgást annak érdekében,
hogy együtt, egymás elhatározását erôsítve adjunk túl
néhány fölösleges kilón.

A megadott idôpontban senki nem volt a faluházban.
Megvártam a következô csütörtököt, akkor sem jött el
senki. Ez egy kicsit meglepett, de gyorsan rájöttem a
tévedésemre. 

Én úgy láttam, hogy – velem együtt – elég sokan
vannak, akik túlsúlyosak. De hát akkor mért nem jött el
senki? Nem lehet más az ok: minden bizonnyal én nem
látom jól. Akkor viszont a szememmel van a baj!
Úgyhogy Tisztelt Háziorvos Asszony! Kérem, legyen
szíves egy beutalót kiállítani részemre a szemészetre
(vagy lehet, hogy a többieknek kellene?).

Azért, akik nekem drukkoltak, azoknak elárulom, nem
adtam fel csak úgy. Egyedül próbálom meg a kilók elleni
harcot. Ha igénylik, beszámolok majd az eredményrôl.

B. S.

Befejezôdött az ôszi szezon 
a labdarúgó bajnokságban

Jól szerepeltek az Algyôi SK csapatai a most befejezôdött 2004-
2005. évi bajnokság ôszi felében. A Beszprémi Tibor által edzett
U16-os korosztály a táblázat hetedik helyén, míg a Gábor Antal
edzette U19-es csapat veretlenül a táblázat elsô helyén végzett. A
felnôttek közül a MIII-ban vetélkedô (Portörô Lajos vezette) Algyô
II. az elôkelô negyedik helyen zárt. A Lóczi István és Hajdú Sándor
által irányított NB III-as együttes a képzeletbeli dobogó harmadik
helyén fejezte be az ôszi csatákat. Gratulálunk a csapatoknak és jó
felkészülést kívánunk tavaszra!

Algyôi Sportkör
Bakai László ügyvezetô elnök

Koza Ferenc
vállalkozó

szobafestést, mázolást,
tapétázást, lépcsô-

házfestést 
garanciával vállalok.

Tel: 267- 517, 06-70-235-
0566

Cím : 6750 Algyô,
Szamóca u. 34.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

December 01–03.:  12-tôl 16.30 óráig.
December 06–10.:  8-tól 12.30 óráig.
December 13–18.:  12-tôl 16.30 óráig.
December 20–23.:  8-tól 12.30 óráig.
December 27–31.:  12-tôl 16.30 óráig.
Január 03 – 07.:  12-tôl 16.30 óráig.

Üzemegészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

Dr. Bakó Ildikó december 27-tôl 31-ig
szabadságon van, betegeit dr. Tóth Mária látja el. A
napi ügyintézést az asszisztens (Bettike) végzi.

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda: 8.15 –14.15
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 9.00–14.00

Egészségház u. 42.  Telefon: 267-202 
Mol-utalványt elfogad! 

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan  szakorvosa rendelése:

december 01-tôl 03-ig:   12.30-16.30 óra között.
december 06-tól 10-ig:   07.30-11.30 óra között.
december 13-tól 18-ig:  12.30-16.30 óra között.
december 20-tól 23-ig: 07.30-11.30 óra között.
december 27-tôl 31-ig: 12.30-16.30 óra között.
január 03-tól 07-ig:   12.30-16.30 óra között.
január 10-tôl 14-ig:   07.30-11.30 óra között.

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 – 30/6381-863

Boldog karácsonyt és egészséges új évet kíván 
dr. Tóth Mária és Tari Sándorné Márti!

FIGYELEM: 2004 utolsó hete és 2005 elsô hete is páratlan
hét, ezért a rendelést mindkét héten DÉLUTÁN tartjuk! Ezt
követôen, az ÁNTSZ engedélye alapján, továbbra is páros
héten délelôtt, páratlan héten délután van a rendelés!

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756 

Telefon: 268-038:

Hétfô:   8-tól 12 óráig,
Kedd:   8-tól 11 óráig,
Szerda:  13-tól 16 óráig,
Csütörtök: 8-tól 10 óráig,
Péntek: 8-tól 12 óráig.

Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30
óráig.
Védônôi fogadóóra: csütörtökön 9-tôl 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfôtôl csütörtökig 9-tôl 13 óráig,
rendel: dr. Nyirati Ildikó. Helye: Szeged, Vasas Szent
Péter utca 1-3., II. Rendelô I. emelet 102-es szoba.
Önálló védônôi tanácsadás: kedden 13-tól 15 órá-
ig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038 Elôször
jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

RendelŒ: AlgyŒ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

ElŒzetes megbeszélés alapján rendelési idŒn kívül is.
➤ fényre kötŒ fehér tömések
➤ porcelán pótlások minden fajtája
➤ ultrahangos fogkŒ eltávolítás
➤ MOL-utalványt elfogad   

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

December 01 – 03.: 07.30 – 12.00 óra között.
December 06 – 10.: 12.30 – 16.30 óra között.
December 13 –18.: 07.30 – 12.00 óra között.
December 20 – 23.: 12.30 – 16.30 óra között.
December 27 – 31.: 07.30 – 12.00 óra között.
Január 03 – 07.:  07.30 – 12.00 óra között.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születés:
Majó Vincének és Süli Zsuzsan-

nának (szerkesztôbizottságunk
tagjának) október 15-én Zoltán
nevû gyermeke született.

Gercsó Róbert és Elekes Zsu-
zsanna október 25-én  József nevû
gyermeknek adott életet.

Mindkét családnak boldogságot
és jó egészséget kívánunk!

Orvosi ügyelet rendelési idŒn kívül: 
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT  KÖZPONTI

ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig;   

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól 
másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek
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A Parlandó sanzon estje
„Hol van az a nyár…”

címmel az algyôi Parlandó
énekegyüttes sanzon estet
tartott november 27-én az
algyôi faluház színház-
termében. Az est házigazdája:
Sinka Károly érdemes
mûvész (Szeged). 

Vendégek: a Fiesta Tánc
Kht. Pálinkó Lujza Tánc-
iskola növendékei. Az
együttes vezetôje: Lakatos
Béla, a Szegedi Nemzeti
Színház és Szabadtéri Játékok
mûvésze. 

Minden hónapban nyertesek
az algyôi táncosok

Október 23-án, Csongrádon junior I. korcsoportban standard
országos bajnokságon vehetett részt Suti András Zsolt és Tóth
Evelin. A páros nagy közönségsikert aratva és egyértelmû
pontozással második helyezést ért el. Csongrádot Budapest
követte, október 30-án hobbi ifjúsági korcsoport táncversenyén
a döntôn standardban negyedik, latinban ötödik helyezést ért el
a Czellár Balázs – Elekes Klaudia páros. Regionális
táncversenyt szerveztek november 6-án, Szentesen, ahol a Suti
András – Tóth Evelin páros junior I. korosztályban standard
elsô és latin-amerikai elsô helyezést ért el. A fölényes
gyôzelmet „ôrjöngô” tapsvihar is kísérte. A 12 év alattiak
számára Hobbi I. korcsoportban Pap Márton és Lenyel Liza
standarban elsô, Belovai Attila és Kecskeméti Katalin
standardban elsô és második, latin tánc kategóriában döntôs
helyezést ért el. Ugyancsak standard döntôbe került a Bokor
Dániel -  Bense Krisztina páros is. Hobbi II. korcsoportban a
13-15 évesek között Czellár Balázs és Elekes Klaudia standard
táncokban elsô, míg latin-amerikai táncokban második
helyezést hozott haza. Standard táncokban második, latin
táncokban döntôs lett a Baráth János-Molnár Dóra páros, míg
Miklós Norbert és Belovai Vivien standard döntôben harmadik,
latin táncokban döntôs helyezéssel jutott haza. A szentesi
megmérettetés akár „Fiesta-nap”-ként is emlegethetô, hiszen 7
páros versenyzett, mindannyian döntôsök lettek, s a gyôzelem
is fölényesnek mondható. Köszönetet mondunk az algyôi és
szegedi szurkolóknak is, akik hozzájárultak az elért
sikerekhez: a 12 aranyhoz, a 10 ezüst és 4 bronz éremhez. A
tácosok bemutatkoztak Budapesten is, itt november 20-án
hobbi (12-18 évesek) korcsoportban Czellár Balázs és Elekes
Klaudia standard és latin-amerikai táncokban az elôkelô elsô
helyezést hozta haza. Macsánszky Dániel és Bús Renáta
standard táncokban második, latin-amerikai táncokban
negyedik lett. A „fiestások” Soltvadkertre is eljutottak,
november 21-én hobbi (0-12 évesek)  korcsoportjában a Papp
Márton–Lengyel Zita páros standard táncokban elsô, latin-
amerikai táncokban döntôs helyet ért el. Hasonlón szerepelt
Belovai Attila és Kecskeméti Katalin is: ôk mindkét táncban
döntôsök lettek. Hobbi (12-14 évesek) korcsoportban standard
táncokban második, latin-amerikaiban egy döntôs sikert hozott
a Miklós Norbert–Belovai Vivien páros.

Pálinkó Lujza

Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. Ig.: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné. 
E-mail: faluhaz12@axelero.hu. Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172. Vezetô: Kátó Sándor. 

Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Téglás, u. 151., Telefon: 62⁄267-426. 

Állandó programok 
a faluházban

Minden héten hétfôn:  
13-16 óra  Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra  Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten kedden:  
7.30-15 óra  Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea), 
16 óra  Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra   Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden héten szerdán: 
17-19 óra  Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza), 
17 óra  Sakk-klub (Szekeres István). 
Minden héten csütörtökön:  
9.30-10.30  Baba-Mama Klub,
17 óra  Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Minden héten pénteken:  
15-17 óra  Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).

Szépülni vágyók, figyelem!
December 11-én, szombaton 9-16 óra között várunk minden

szépülni vágyó algyôit a faluház termeibe. Hogy kedvet is
hozzunk az érdeklôdéshez és változáshoz, többek között, lesz
közkedvelt kozmetikai cégek bemutatkozása, gyógyhatású
mágneses ékeszerek, szín- és formatanácsadás, ékszer-
bemutató- és vásár, arcfestés, ultrahangos kezelés, frissítô svéd
masszázs kedvezményes áron, adventi virágvásár és
virágkötészeti bemutató, hajszobrászok, kozmetikusok,
mûkörömépítés, kézápolás, ásványkiállítás, nôi fehérnemû
vásár, a Gumimacik Tánciskola bemutatója, a Fiesta Tánc Kht.
Pálinkó Lujza Tánciskola mûsora, fittness bemutatü Kovács
Krisztina vezetô edzôvel, computeres szemvizsgálat –
önköltséges szemüvegkészítés, mikrokamerás hajvizsgálat,
szép otthon – lakáskultúra bemutató. Minden résztvevô
ajándékjegyet kap, amelyek sorsolás útján értékes
nyereményekre válthatók! 
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Faluházi rendezvények
DECEMBER 1. (szerda) 10 óra - „Kit szeret a Mikulás?”– A Szegedi

Miniszínpad bábelôadása a Szivárvány Óvoda óvodásainak 
DECEMBER 1. (szerda) 17 óra – Közmeghallgatás (Algyô Nagyközség

Önkormányzata)
DECEMBER 1. (szerda) 17 óra – Életreform Klub Vendégünk: Kun Judit

dietetikus (Hódmezôvásárhely) Téma: Egészséges táplálkozással a
csontritkulás megelôzésére. Segítenek-e a fogyókúrák? Termékárusító:
Tupperware termékek bemutatása, az élelmiszerek korszerû tárolása.
Török Tamás: Aloa Vera termékek 

DECEMBER 2. (csütörtök) 17 óra – Faluház Galéria, az Algyôi
Mûvészkör soron következô kiállítása: Süli Jánosné Erzsébet gobelin
kiállítás-megnyitója. A tárlatot megnyitja: özv. Maszlag Józsefné, az
Algyôi Nyugdíjasklub elnöke. A kiállítás megtekinthetô 2005. január
15-ig, munkanapokon 8-20 óra között. 

DECEMBER 3. (péntek) 18 óra – Fidelitas Klub
DECEMBER 3. (péntek) 18 óra – KÖZKÍVÁNATRA: A Móra Ferenc

Népszínház elôadása: Jókai Mór: A földönfutó (Rendezte: Kátó Sán-
dor)

DECEMBER 4. (szombat) 15-17 óra – Adventi vásár és játszóház
(Algyôi Mûvészkör)

DECEMBER 4. (szombat) 17 óra – Faluházi Mikulás
DECEMBER 4. (szombat) 18 óra – Bite Tamás és barátai gitárestje (A

Latin- és a mai magyar zenei „gyöngyszemek” kedvelôinek. Fellépnek:
Frank Tímea – ének, Domány Anikó – hegedû, vokál, Bite Tamás –
akusztikus gitár, Paróczi-Nagy Ferenc – elektromos gitár. A belépés díj-
talan, várunk mindnekit!

DECEMBER 6. (hétfô) 17 óra –Védnöki Tanácsülés
DECEMBER 8. (szerda) 16 óra – Adventi elôkészületek a Tájházban (az

Egyesített Szociális Intézmény szervezésében)
DECEMBER 11. (szombat) 9-16 óra – Algyôi Szépségnap
DECEMBER 13. (hétfô) 9-12 óra – Babaruha börze
DECEMBER 13. (hétfô) 17 óra – PRO MUSICA Karácsonyi hangver-

seny
DECEMBER 14. (kedd) 17 óra – Az Algyôi Gazdakör közgyûlése
DECEMBER 14. (kedd) 17-19 óra – Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése
DECEMBER 15. (szerda) 16 óra – Nagykarácsonyi ünnepség és filmvetí-

tés (az Egyesített Szociális Intézmény szervezésében)
DECEMBER 15. (szerda) 17 óra – 3. Part Humanista Olvasókör. Ven-

dég: Mészáros Balázs tiszai halász. Téma: Küldöttségben Bécs és Szöul
városában, hol tart ma az Örökség?

DECEMBER 17. (péntek) 18 óra – Varjúvár Garabonciás Társaskör
(Tájház)

DECEMBER 18. (szombat) 8.30 óra – Karácsonyi ünnepség (az Egyesí-
tett Szociális Intézmény szervezésében)

DECEMBER 18. (szombat) 10 óra – Karácsonyi játszóház (az Algyôi
Mûvészkör szervezésében)

DECEMBER 18. (szombat) 11 óra – Karácsonyi gyermekmûsor (Algyôi
Általános Iskola)

DECEMBER 19. (vasárnap) 18 óra – Karácsonyi Hangverseny.
Közremûködnek: Kosztándi István hegedûmûvész, a Weiner Kamaraze-
nekar, a Weiner Kamarazenekar szólistái. Mûsor: Vivaldi: D-moll con-
certo grosso, Vivaldi: A-moll hegedûverseny, Vivaldi: G-dúr hegedû-
verseny, Vivaldi: A-moll versenymû két hegedûre, Vivaldi: H-moll
versenymû négy hegedûre, Weiner: II. Divertimento. Közremûködnek:
Kosztándi István hegedûmûvész, a Weiner Kamarazenekar, a Weiner
Kamarazenekar szólistái. Vezényel: Weninger Richárd.A mûsort vezeti:
Meszlényi László

DECEMBER 21. (kedd) 17 óra – Hírmondó Karácsony (Algyôi Hírmon-
dó szerkesztôsége)

DECEMBER 31. (péntek) 19 óra – Szilveszteri bál

13 éves az ALGYÔI HÍRMONDÓ

TOMBOLA SZELVÉNY:

(Az olvasónál marad.)

13 éves az ALGYÔI HÍRMONDÓ

TOMBOLA SZELVÉNY:

(A sorsoláson vesz részt.)

Faluházi 
vásárnaptár

DECEMBER 1. (szerda)  9-13 óra Mûanyag vásár
DECEMBER 2. (csütörtök) 9-13 óra Vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 3. (péntek) 9-13 óra Ruha, cipô vásár
DECEMBER 7. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
DECEMBER 8. (szerda) 9-13 óra Vegyes iparcikk, ruhavásár
DECEMBER 9. (csütörtök) 9-13 óra Katonai ruha vásár 

és Margó Méteráru
DECEMBER 10. (péntek) 9-13 óra Vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 14. (kedd) 9-13 óra  Mûanyag vásár
DECEMBER 15. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
DECEMBER 16. (csütörtök) 9-13 óra Háztartási iparcikk, 

ruhavásár
DECEMBER 17. (péntek) 9-12 óra Háztartási iparcikk vásár
DECEMBER 21. (kedd) 9-12 óra  Mûanyag vásár
DECEMBER 22. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár

Tombola 
az Algyôi Hírmondótól

✃

Hírmondó 
Karácsony

A már hagyománnyá vált – tombolás – „Hírmondó
karácsony”-i ünnepségünket december 21-én (kedden) 17
órakor tartjuk a Faluházban. Közremûködik a kiskunhalasí
Lyra-együttes „Betlehemi csillag” címû verses-zenés
mûsorával. 

Szívesen fogadjuk a civil szervezetek, intézmények,
vállalkozók és magánszemélyek tombola-felajánlásait,
melyeket december 18-ig kérünk eljuttatni a könyvtárba.
Köszönjük!

Szerkesztôség


