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Kedves Hírmondó Olvasók,
Tisztelt Algyôi Lakosok!
Az év elsô napjaiban idôrôl-idôre megállunk, és számvetést készítünk az
elmúlt esztendô történéseirôl. Végiggondoljuk, mi minden történt a 2004-es
évben. Kik mentek el közülünk, s hányan jöttek újak? Gondoljunk rájuk egy
pillanatig! Úgy ítélem meg, érdemes visszatekintenünk az elmúlt esztendôre: nemcsak azért, mert ez az esztendô is sikeresnek mondható az önkormányzat és a község életében, hanem mert a meghozott döntéseink által
benne rejlik a településünk jövôképe is. A bizakodásunk oka lehet az az
anyagi biztonság, mely lehetôvé teszi az intézményeink mûködésének szinten tartását és az eldöntött fejlesztési terveink megvalósítását.
Bár a világ, amelyben élünk korántsem tökéletes, mindig lesznek benne
gazdagok és szegények, bölcsek és ostobák, jó emberek és rossz emberek, jó
szívûek és irigyek. Mindig lesznek olyanok, akiknek sikerül az élete és olyanok, akiknek nem, de egyértelmû, hogy ebben a világban kell keresnünk a
boldogulás útját.
Nem vagyunk hibátlanok, de legalább szándékaink legyenek tiszták, természetesek. A mi idônk, ahogy most látjuk, az építkezés, a gyarapodás, a
növekedés, a békés élet kora. Vajon megbecsüljük-e a rendelkezésünkre álló
idôt? Élünk-e a lehetôségeinkkel? Tudjuk-e értékelni a maga helyén és a
maga adottságaival az életet?
Márai Sándor író fogalmazza meg Füves könyvében ezekre a kérdésekre
a választ: „Lásd, szimatold a csodát, ott ahol éppen van. Mindig a közelben
van. Legtöbbször olyan közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át
eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed.” Ezekkel a gondolatokkal kívánok
mindannyiuknak boldog, békés új esztendôt!
Dr. Piri József

Újévi köszöntô
Újesztendô, vígság szerzô, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.
Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei!
Új napokkal, bor, búzával látogass minket.
Így szentelünk mi is Neked víg esztendôket.
Elmúlt tôlünk az ó idô, melyben bánkódtunk,
bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.
Jutott hozzánk az új idô, melyben vigadjunk,
vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk!
Újesztendô, vígság szerzô, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.
Népköltés

Béke poraikra
Nyugodj el immár örök békességben
Harcos útjaink fáradt vándora.
Álmodd a szabadság napsugaras álmát
Mi fájdalmas hôsünk, magyar katona.
Az Algyô Fejlôdésért Alapítvány támogatásával
felújították a II. világháború algyôi áldozatainak a
templom falán megörökített emléke. Az emléktábla koszorúzását és felszentelését január 15-én vasárnap, a délelôtti szentmisét követôen, 9 órakor
tartják.
dr. Gonda János

Képeslap – a gyógyírról
Gyógyírre szorulunk, kedves húgom. Nem elég a gyógyszer, amit az itteni patikában is megtalálunk. Mert hogy a
gyógyszertár is olyan Algyôn, mint ha a szomszédos városban járnál: ismerôs az illat, hasonló a berendezés, de ennél is
fontosabb, hogy megkapod azt a pirulát, amit az orvos a kezelésedre szánt. De most ennél több kell, kedves húgom: ír
kell a bajra, valami ôsidôktôl fogva hatásos szer.
Közelrôl mutatja a halál magát. Már odaátról legyint a
sokatmegélt öregember, akinek csak a neve és az unokája ismerôs. Még a mezsgyén küzd magáért az asszony, aki bár ne
lenne ismerôs, ha igaz, hogy évek óta halálos betegnek
mondva magát a fogadott gyerekei szeretetét-energiáját
megcsapolva betegít meg másokat és éli túl mindig a mát, a
kaszásnak meg mutatja az ajtófélfára karcolt, mesébôl elcsent mondatot: „Majd holnap…” Anyánk férje más, rokonszerû: a szemünk láttára hervad. A háziorvostól kezdve, a
kórházi doktoron át, a klinikai adjunktusig vizsgálgatják, de
egyre kuszábbnak mutatja magát a baja. A kapszulától kezdve, az infúzión át, az injekcióig kúrálják, de egyre betegebb
az ember. A szeme alatt sötétülô árnyék, a pillák mögé rejtett tekintete elárulja: egyre kevesebbet gondol az életre, ami

fáj. Már láttam annyit, hogy tudom: van, aki békésen bevégzi; s van, aki belepusztul; akad energiavámpírszerû túlélô; de
olyan is, akinek lenne dolga, mégis feladja. Ám nem éltem
annyit még, kedves húgom, hogy ne keresném lázasan a
gyógyírt a magát közelrôl mutató baj elhárítására.
Az elmélkedés, a fölismerés, vagyis a gondolat adhat írt,
de a megfogalmazott elhatározáshoz tartozó tett hozhat
gyógyulást. Olyan az életed, s az ahhoz tartozó halálod, amilyen a gondolatod. Csak természetesen! Váltani, tenni nem
lehet késô. A rádió reggeli mûsorából a hiányos hírek után
csordogáló aforizmák helyett ez az én csepp emberségem.
Ezt erôsítette meg bennem egy találkozás, és a beszélgetés
után kölcsön kapott könyvek. Most nem egy kis vers dallama,
egy remek regény utolsó mondata, egy színpadi dráma bemutatója, hanem a szemünk elôtt zajló élet-halál harc ajándékoz
meg a katarzissal: „Változtasd meg az életed!”
Kívánok szeretteimnek, mint magamnak, a mostani évforduló alkalmából is kovászos gondolatot és oly fogadalmat, mely gyógyír, mely mozgósít, mely erôt ad az élethez.
Ölel nôvéred,
Ágnes
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Múltidézô

Január, Boldogasszony hava
Elbúcsúztatva a 2004-es
évet és átlépve a 2005-ös év
küszöbén, mindenkire új kihívások sokasága vár, jó pár napot iskolában, illetve munkahelyen fogunk tölteni az elôzô
évekhez hasonlóan. Megint
lesznek örömteli és kevésbé
örömteli napjaink. Az elkövetkezendô idôszak is tartogat
meglepetéseket, boldogságot,
ám hozhat csalódást, szomorúságot, könnyeket és bánatot,
vár minket sok kacaj, okoskodás és tapasztalás.
A január 31 napból áll, elnevezése Janus római isten
nevébôl, vagy a latin ianus
(ajtó) szóból származik. Régi
magyar neve: Vízöntô, vagy
Nagyboldogasszony hava. Január megkezdésével nemcsak

„Túlnôtt rajtunk a falu – minden irányban. Az én fiatal koromban a kereszt jelezte a falu
végét, a másikat itt a csôszház,
ami az uradalomhoz tartozott. Ez
utóbbi környéke a mai Fazekas
utca, ahol az a ház is áll, amit
magunknak építettem – a háború
után…” – kezdte az emlékezést
Lakatos Mihály, aki fotókkal,
iratokkal gazdagon dokumentált
naplójából az algyôi könyvtárnak is átadott egy másolatot.
„A falu története érdekelt: mikor iskolába jártunk, akkor megtanították nekünk a község
elôljáróinak nevét is… Hárman
voltunk testvérek, a földbôl nem
lehetett bôségesen megélni, a
szüleim tizennégy katasztrális
holdon, vagyis nyolc hektáron
gazdálkodtak. A pengôs világban
Pallavichini ôrgróf búzaföldjén
acatolót kaptunk, amit kisgyerekként összegyûjtöttünk, a tábla
végére kellett kihordanunk. Lóréval vittek bennünket, gyerekeket: a fából készült, ló vontatta
kocsiba 6-an, 8-an is befértünk,
napidíjként 60 fillért kaptunk…
De a gyerekkori élményeknél
élénkebbek a háborús emlékek.”
Napló (1944–1946) – olvasható a címlapon, melyet megelôz a
szerzô, az ifjú, s követ a katonaruhás Lakatos Mihályról készült
portré. Az elsô fejezet címe: Szomorú napok kezdete, ami 1944.
augusztus 25., a behívó kézhez
vételével indul, s 1944. november
11., a katonai egyenruha fölhúzásával zárul. A napló fölölelte napokat Lakatos Mihály együtt töltötte Czirok Szilveszterrel, Bakó

az év leghidegebb napjaival
találjuk szembe magunkat, hanem számos régi hiedelemmel
is. Így például a 6-án beköszöntô Vízkereszttel. 18-hoz,
Piroska napjához fûzôdnek
idôjárási és házasságjóslási
hiedelmek, úgyhogy, aki hisz
ezekben a régi tanokban és
minél hamarabb férjhez szeretne menni, ezen a napon,
hordjon piros kendôt. A 21.,
Ágnes napja ugyancsak idôjárási hiedelmekrôl szól, mert
ha ekkor derült lesz az idô, jó
lesz a termés. Január 22-én
nemcsak a Magyar kultúra
napját érdemes megemlíteni,
hanem a bor védôszentjének,
Vincének napját is.
Gáli Orsolya
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Vízkereszt
Vízkereszt vagy háromirályok napjával zárul a karácsonyi ünnepkör és
kezdôdik a farsangi idôszak. Az egyik
legrégibb egyházi ünnep. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekrôl és Jézusnak a Jordán vizében
történt megkeresztelésérôl. Ez utóbbira emlékezve az egyház e napon szenteli a vizet. A víz szentelésének, azaz
megkeresztelésének szertartásából
ered a magyar vízkereszt elnevezés.
A szenteltvíznek mágikus ereje,
gyógyító. gonoszûzô, rontást
megeleôzô szerepe volt. A szenteltvíz
végigkísérte az emberi élet fontos eseményeit. A víz és tömjén szentelésébôl
alakult ki a házszentelés, melynek hagyománya a ferences kolostorok környékén (például Szegeden) él – olvasható a Jeles napok, ünnepi szokások
címû könyvben.

Katonasorsok
Lakatos Mihály, a naplóíró
Józseffel, Patai Józseffel, Pál
Lászlóval, Szabó Istvánnal, Süli
Ambrussal, Vidács Sándorral, és
Vidács Andrással. A Fekete hónapok címû második fejezet Nemesapátitól az Eselheide-i fogolytáborból történt hazaszállításig,
1944. november 12-tôl 1946.
szeptember 13-ig kíséri végig az
újonckiképzô zászlóalj történetét.
A napló harmadik része Lakatos
Mihály 1944-1945 közötti magántörténeteit, vagyis visszaemlékezéseit is tartalmazza.
„Elnehezít, ha visszagondolok… Az én apám odavolt az elsô világháborúban, és hallottam
tôle katona történeteket. Amikor
behívtak, ha volt idô és alkalom,
nagyjából papírra vetettem, ami
velem megesett. Ezeket a feljegyzéseket 1945 nyarán vetettem papírra – a lágerben volt rá
alkalom… Dániába vetett a sorsom. Ha ma olvasom az akkor írtakat, eszembe jut minden apró
részlet, még olyan is, amirôl akkor megfeledkeztem. Emlékszem az Északi-tenger partján a
katonai szolgálatra beosztottakra, a magyar és német járôrökre,
a két támpontra, ahol 36-36 személy tartózkodott, közülük 12en elôretolt állásban... Akkoriban
a fiatalok katona korukban láttak
világot… Elszakadtunk az itthontól, s minden megragadt bennünk, ami eltért a megszokottól…”
„Amikor a fogságból hazatér-

tem, nem mertem semmit magammal hozni, még a gyapjútakarót se, mert értesítettek, hogy
itthon megváltozott a rendszer,
és az angol fogságban kapott
kincstári holmi hadizsákmánynak minôsül. A faluban nem az
fogadott, mint ami a frontra vonulókat búcsúztatta: a községi
elöljárók közül is csak 1-2 személy maradt. De boldogulni kellett valahogy. A földeken, a mienkben dolgoztam a szüleimmel,
a beszolgáltatások minket is
érintettek, aztán 1959-ben jött a
téeszesítés, 1963-ig bírtam, aztán másoknak más munkát végeztem… Akkor már nem csak
magamért kellett pénzt keresni:
1950. május 27-én, pünkösdkor
esküdtünk, a lányom 1951 decemberében született…”
A naplószerûen rögzített emlékeket dokumentumok, fotók
másolatai hitelesítik – például
büszkén áll elôttünk Lakatos
Andrásné született Makra Piroska, Lakatos Mihály nagyanyja;
böngészhetjük a szerzô elemi
népiskolai értesítô könyvecskéjét; ránk mosolyog Boldizsár
Rozália, a feleség… Egy katonaviselt egy algyôi férfi történetében fölvillan a korabeli falu és
népe.
„Most, hogy már egyedül
élek, két leány unokám, három
dédunokám látogat… Unokáimnak szánom a naplóm, a 25 távol
töltött hónap emlékeit, amit
most, 81 éves fejjel is újra és újra elolvasok, pontosítok…”
A. H.

Az élŒk
kötelessége
az emlékezés...
Szabó János honvéd;
Nagyvázsony, 1921. július
2.; Bercsik Erzsébet – Szabó
József; Az Algyôt védô katonai alakulatban szolgált és
a községért folyó harcokban
1944. október 11-én halált
halt. A harcok után itt temették el. (Szeged-Algyô HA.
2201⁄1979. sz. és Szeged
mvt.
vb.
Ig.
Oszt.
1016⁄1979. ig. k.)
Szabó Sándor ács, honvéd; Mezôtúr, 1922. január
9.; Puskás Ilona- Szabó Antal; lh.: Mezôtúr, Balassa u.
25.; Az Algyôt védô katonai
alakulatban szolgált és a községért folyó harcokban hôsi
halált halt. A harcok után itt
temették el. (Szeged-Algyô
HA. 1083⁄1981. sz. és Mezôtúri Járásbíróság határozata)
Székesi Mihály tizedes;
Algyô, 1914. szeptember
29.; Bányai Jolán; lh.:
Algyô; Tartalékosként 1942
áprilisában Kiskunfélegyházára a kecskeméti 7. gyalogezred III. zászlóaljába vonult be frontszolgálatra. Alakulata a 13. könnyûhadosztály hadrendjében a 2. magyar hadsereg Don menti
arcvonalába került. Június
21–július 1 között vonattal
Resicáig vitték, majd 1000
km-es gyalogmenettel vonultak a Donig. Kiérkezésükkor augusztus 16-án menetbôl vetették be ôket a
korotojaki szovjet hídfôállás
elfoglalására, ahol súlyosan
megsebesült. A tábori kórházban hôsi halált halt.
Boldirevkán a magyar katonai hôsi temetôben temették
el. Neve a hôsi halottak emléktábláján szerepel. (HL.
HM. 22. oszt. ir.)
Következnek:
Széll Albert
Szél Pál
Szemerédi András
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Szociális térkép
Algyôrôl
Az elmúlt évben a szociális térkép
elkészítéséhez készült egy 500 fôs
mintavételû felmérés, melyhez a kérdôíveket az Algyôi Nôegylet
házigondozói vitték a véletlenszerûen kiválasztott algyôi lakosokhoz.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
kérdôívre adott válaszokat, amelyek
igen hasznos segítséget nyújtottak a
település szociális térképének elkészítéséhez, Algyô szociális helyzetének felméréséhez.
Az önkormányzati képviselô-testület decemberi döntése alapján
2005. évben újabb felmérésre kerül
sor, amely már 1000 lakosra terjed
ki annak érdekében, hogy még alaposabb és mindenre kiterjedô képet
kapjon a településen felmerülô problémákról, illetve igényekrôl. A 2005.
évi kérdezôbiztosok is az Algyôi
Nôegylet házi gondozói lesznek (Bajusz Jánosné, Bakos Józsefné, Garajszki Éva, Kecskemétiné Hegyi Edit,
Vidácsné Bera Edit), akiket kérjük,
fogadjanak bizalommal.
A kérdôívekre a válaszadás önkéntes és név nélküli, ha valaki nem
akar válaszolni, akkor ne tegye, mert
nem kötelezô, mégis kérjük, hogy az
önkormányzat munkájának segítése
érdekében minél többen válaszoljanak a kérdéseinkre!
Elôre is köszönjük együttmûködésüket!
Algyôi Polgármesteri Hivatal
dolgozói

Bérletárusítás
A február havi autóbusz bérleteket
az algyôi polgármesteri hivatalban
február 2-án, 3-án és 4-én árusítják –
a megszokott nyitva tartási idô szerint.
Algyô Nôegylet Gondozói Hálózat megkezdte mûködését!
Érdeklôdni: Algyô, Egészségház
u. 42. szám alatt az emeleten, vagy
telefonon: 267-866 Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80⁄820-024

Önkormányzat
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Változik a szolgáltatási díj
Az önkormányzati képviselô-testület az elmúlt év utolsó ülésein több díjváltozásról is határozott.
A szolgáltató cégek díjemelési javaslatát az alábbi módon hagyták jóvá az algyôi képviselôk. (A díjak az áfát nem tartalmazzák.)
Víz- és csatornadíj:
Lakosság és közintézmények:
Víz:
127,60 Ft⁄m3
Csatorna:
92,10 Ft⁄m3
Összesen:
219,70 Ft⁄m3
Egyéb:
Víz:
Csatorna:
Összesen:

152,90 Ft⁄m3
274,50 Ft⁄m3
427,40 Ft⁄m3

Köztisztasági díjak:
Lakossági:
110, 120 literes edény
240 literes edény
Egyéb:
110,120 literes edény
240 literes edény
Emblémás fóliazsákkal
végzett szolgáltatás

A lakosság részére végzett konténeres hulladékszállítás díja

811 -Ft⁄hó⁄db
1284 -Ft⁄hó⁄db

1475 -Ft⁄hó⁄db
2638 -Ft⁄hó⁄db
212 -Ft⁄hó⁄db
2604.-Ft⁄m3

Rendelet a kéményseprôi szolgáltatásról
Algyô Nagyközség Önkormányzata október
29-i ülésén határozott a kéményseprô ipari közszolgáltatás kötelezô igénybevételérôl szóló
rendelet korrigálásáról.
Kéményseprôipari közszolgáltatások alkalmazható legmagasabb díja az áfá-t nem tartalmazza.
1. Az alapdíj azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, melyek függetlenek egy adott címen található kémények számától, típusától, a
tüzelôanyag fajtájától. Ilyen például a kiszállás,
a nyilvántartás, az ügyfélfogadás, a nyomdai
munkák, stb. költsége, mely a nyilvántartott címekkel, illetve ügyfelekkel, és nem a kéményekkel arányos.
Családi házra, közületek telephelyeire
(Ft⁄év): 405; társasház lakásaira (Ft⁄év): 202.
2. A munkadíj: a külön megrendelés nélkül
elvégzendô kéményseprôipari közszolgáltatások
(kéményellenôrzések, kéménytisztítások) esetén
fizetendô.
I. A folyamatos tartózkodás céljára szolgáló
épületek, helyiségek kéményei esetén:
Szilárd és olaj tüzelôberendezések egyedi kéményeinek ellenôrzése és tisztítása (félévente
egyszer) Ft⁄db⁄alkalom: 365.
Szilárd és olaj tüzelôberendezések egycsatornás és mellék-csatornás gyûjtôkéményeinek ellenôrzése és tisztítása ( félévente egyszer) Ft⁄szint⁄alkalom: 243.
Szilárd és olaj tüzelôberendezések központi
kéményeinek, valamint a kéményhez tartozó
füstcsatorna ellenôrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta) Ft⁄fm⁄alkalom:
181.
Szilárd és olaj tüzelôberendezések központi
kéményeinek, valamint a kéményhez tartozó
füstcsatorna ellenôrzése és tisztítása (évente egy
alkalommal) Ft⁄fm⁄alkalom : 223.
Tartalék kémények ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása típusától függetlenül, egységesen
(évente egyszer) Ft⁄db⁄alkalom: 243.
Gáztüzelô berendezések egyedi kéményeinek

ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása (évente
egyszer) Ft⁄db⁄alkalom: 547.
Gáztüzelô berendezések egycsatornás és
mellékcsatornás gyûjtôkéményeinek ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)
Ft⁄szint⁄alkalom: 365.
Gáztüzelô berendezések központi kéményeinek ellenôrzése, szükség szerinti tisztítása
(évente egyszer) Ft⁄fm⁄alkalom: 181.
II. Külön jogszabályban meghatározott idôszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülôegységek kéményei esetén a fentiektôl eltérô a díj
összege.
III. Mûszaki felülvizsgálat (füstnyomáspróba)
négy évente egyszer. Ez esetben nincs külön ár,
a kéményseprés díja magába foglalja ezt a szolgáltatást is.
Külön megrendelésre kötelezôen elvégzendô
kéményvizsgálatok, szakvéleményezések. Kiszállási díj esetenként: 1414 Ft.
Új égéstermék elvezetôk kivitelezés közbeni,
eltakarás elôtti ellenôrzése, szakvélemény készítése. Ft⁄kémény: 3503.
Épületek használatba vételi engedélyéhez
szükséges kéményvizsgálatok, szakvélemények
készítése. Ft⁄kémény: 4042.
Kémények javítás utáni, illetve újbóli használatbavétel elôtti vizsgálata, szakvélemény készítése. Ft⁄kémény: 4042.
Gázüzemû tüzelôberendezések kéménybekötését megelôzô kéményvizsgálat, szakvélemény
készítése, terhelhetôség meghatározásával.
Ft⁄kémény: 4042.
Szilárd és olaj tüzelôberendezések kéményeinek vizsgálata, tüzelési mód vagy terhelés változása esetén. Ft⁄kémény: 4042.
Egyéb célból megrendelt kéményvizsgálat
(Ft⁄kémény) kamera nélkül: 3098, kamerával:
5388.
Tervegyeztetés:
1. Családi ház: 2459 Ft,
2. Társasházi lakások: 1866 Ft.
Ezen rendelet elôírásait 2005. január 01. napjától kell alkalmazni.

A szemétszállító fogadóórája
A Településtisztasági Kht. számlázási elôadója, Csókási Ágnes 2005-ben minden hó második szerdáján, azaz januárban 12-én 13 és 15 óra között a faluházban ügyfélfogadást tart.
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Minisztériumi könyvjutalom
A Gazdasági, a Közlekedési és az Oktatási Minisztérium „Biztonságos utcákat a
gyerekeknek!“ címmel rajzpályázatot hirdetett, melyen az algyôi Szivárvány Óvoda
óvodásai is sikeresen részt vettek.
Oklevél és könyvjutalomban részesült:

Kecskeméti Sára (Süni csoport), Bodó Máté (Delfin csoport). Dicsérô oklevelet kapott: Dékány Kira (Süni csoport), Jónás
Gábor (Süni csoport), Gyôrfi Kinga (Pillangó csoport), Molnár Eszter (Nyuszi csoport).

Meseajándék az ovisoknak

Étkezési térítési díjak

A múlt évben december 1-jén a faluház rendezésében az
óvodások mese délelôttön vettek részt. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat. Szeretnénk köszönetet mondani Lukács
László igazgató úrnak és a faluház dolgozóinak, hogy meghívták az apróságokat az elôadásra.
December 6-án az óvodában járt a „Póni lovas Mikulás“,
akit a gyerekek izgalomtól csillogó szemmel vártak. A tôle kapott ajándékot versekkel és énekekkel köszönték meg az apróságok. Ezúton köszönjük Pap Józsefnek és Bakos István Mikulásnak és a türelmes kocsisának, hogy a Szivárvány Óvodába
is ellátogattak.

Az étkezési-elltási térítési díjat a Szivárvány Óvodában ez
év elsô negyedévében az alábbi idôpontokban fizethetik be a
szülôk:
január 5. (szerda),
február 3. (csütörtök),
március 3. (csütörtök).

Óvodai programok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából mese és versmondó
versenyt szervez a Szivárvány Óvoda. Az óvodai csoportokban
január 24-én 10 órakor kezdôdik a vetélkedô.
Az óvodai szülôi szervezet megbeszélését január 18-án 16
órától tartják.
Közös szülôi értekezleten a most még ovis, de leendô elsô
osztályos gyermekek szülei február 15-én 17 órakor megismerkedhetnek a tanítónénikkel, tájékoztatást kapnak az iskolai
életrôl.

Állásinformáció
Minden héten kedden délután 14-17 óráig ingyenes állásinformáció szolgáltatást nyújt az algyôi könyvtár a munkanélkülieknek.
Amennyiben igényelik, segítenek önéletrajz írásában, kérvények megfogalmazásában. Utána néznek, hogy milyen képzési, átképzési lehetôségek vannak a munkaügyi központ támogatásának igénybevételével.

Jó kívánság
Az új esztendôre szeretetteljes meghittséget az otthonukba,
és a mindennapi élet könnyebbségét kívánjuk Algyô valamenynyi lakosának, hiszen a boldogság és a siker – amit annyian kívánunk egymásnak – ezek nélkül nem jöhet létre.
Az Egyesített Szociális Intézmény dolgozói nevében:
Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetô

„Tájbeli értékeink …”
Röszkén vettünk részt tavaly november 23-án egy vidám közösségi programon. A konferencia címe “Tájbeli értékeink
…”, illetve „Mit viszünk magunkkal az Európai Unióba lakóhelyünkrôl”.
Az Algyôi Általános Iskolából 4 tanuló (Bakos Gabriella,
Kiss Anikó, Szabó Rózsa és Bajusz Kata) készült az összejövetelre. Iván Zsuzsanna igazgatónk, a tanárok és a Természetbarát szakkörösök is segítették munkánkat.
Algyô természeti, kulturális és mûvészeti értékeit úgy kellett
bemutatni, mintha egy „Öko-turisztikai” iroda tulajdonosai
lennénk. Posztereket készítettünk Algyôrôl, valamint egy 14
perces elôadást CD-re írtunk Power Pointos formában. Az elôadás címe: „A tiszamenti Algyô értékei”. Dr. Piri József polgármester úrral nterjút készítettek a gyerekek a témával kapcsolatban. Arról kérdezték, hogy milyen turistacsalogató látványosságok, mûsorok vannak a faluban és miket terveznek még.
Vittünk helyi ételkülönlegességeket, így például tönkölybúzadara gombócot és rántott pontyot.
A rendezvényen 14 település mutatkozott be. A határon túlról (például a Vajdaságból) is érkeztek iskolások. Nagyon sok
szép felvételt, érdekes táncot, ételt láttunk és kóstolhattunk
meg. Jó volt látni a sok lelkes diákot, akik örömmel és büszkén
mutatták be településüket.
Nagyon kellemesen töltöttük el ezt a napot és sokat tanultunk is másoktól.
Szeretnénk köszönetet mondani még külön azoknak, akik
segítették a sikeres bemutatkozásunkat. Köszönet: dr. Piri József polgármester úrnak, aki az utazásunkat biztosította;
Makán Ferencnének a finom gombócokért; az Algyôi Halászcsárdának a különlegesen elkészített halért.
Csauth Zsuzsanna
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Bemutató óra
a 2. b osztályban
A 2.b osztályban színvonalas rajz
bemutató órát tartottak 2004. december 1-jén.
Az óra végén a szülôk süteménynyel, üdítôvel kedveskedtek a tanulóknak, nevelôknek.

Kistérségi programok
A kistérségi mesemondó versenyen az algyôi iskolát a helyi
vetélkedôn I. és II. helyezést elért tanulók képviselték. Rácz
Kristóf 4.a osztályos tanuló III. helyezést ért el.
A kistérségi verses mesemondó versenyen Hodoniczki Gabriella 1.a és Rácz Kristóf 4.a osztályos tanuló indult; Rácz
Kristóf I. helyezést ért el.
Az algyôi iskolából a kistérségi karácsonyi ünnepségen részt
vett alsó tagozatos tanulók meghitt rendezvény részesei voltak
Mórahalmon. Kísérôjük, Torma Tiborné tanító volt. Külön köszönet Rácz Ferenc és Gasparics János szülônek, hogy vállalta
a gyerekek utaztatását!

Ingyenes CD-ROM használat
A könyvtár beiratkozott olvasói ingyenesen használhatják
maxmum 1 óra idôtartamra a
CD-ROM-okat. Ízelítôül néhány:
CD Jogtár, Az állatok birodalma,
Seholsincs kastély, Repülô kastély, A varázslatos emberi test,
Manó-kaland, Verstár, A magyar
nép mûvészete, Angol-magyar

menedzserszótár, Játékvilág Magyarországon, Ismerd meg önmagad, ECDL oktató anyag, A magyar viseletek története, Tények
könyve, Kölyökangol, Aprófalva,
Feng shui enciklopédia, Autólexikon, 3D kerttervezô CD, 3D lakástervezô CD, Felvételi példatár…
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Januári iskolai program
3. Téli szünet utáni elsô tanítási nap
5. 7.00-17.00 Ebédfizetés (21 napra)
11. 12.00 Filharmónia koncertje a Faluházban
12-ig Nevezés a Zrínyi Ilona megyei matematika versenyre
(700,- Ft⁄fô)
13. 14.00 Csere-bere a napköziben
21. I. félév vége (félévi munka lezárása)
22. A Magyar Kultúra Napja – megemlékezés
osztálykeretben
25. I. félévi bizonyítványok kiosztása
27. 14.00 Mesedélután a napköziben:
csoportok mesedramatizálása
29. 10.00 Elôzetes írásbeli felvételi a jelentkezett
8. osztályosok részére
31-ig Elôadás az egészséges táplálkozásról 5. osztályosok
részére

Mikulás és advent
Csenki Józsefnek köszönetét fejezi ki az iskola az alsó tagozatos Mikulás-várás és az iskolai karácsonyi ünnepség lebonyolításában való segítségéért! A múlt évben november 29-én
az Algyôi 4H Klub és a diákönkormányzat közösen szervezte
meg az adventi koszorúk elkészítését. Az adventi koszorút
minfen DÖK-ös (diákönkormányzati tag) gyerek saját maga
készítette el az osztálya részére.
Hegyi Gabriella, Szabó Leonóra

Amôba verseny
A Diákönkormányzat 2004. december 6-án amôba versenyt
rendezett. A következô eredmények születtek: I. Kovács László 5.a, II. Gál Péter 6.a, III. Török Zoltán 6.a.

Diákvállalkozók Országos Vására
Budapestre utaztunk a Lurdy-Házban megrendezett „Karácsonyi Diákvállalkozások Országos Vásárá”-ra, amelyet a Junior Achievement Magyarország (JAM) szervezett 2004. december 11-én. Ezen a vásáron a gyerekek által elkészített kézmûves munkákat árulták a „kis- és nagy JAM-es” tanulók:
Koza Viktória, Solymosi Mercédesz, Pap Vilmos, Bakos Gabriella, Kiss Anikó és Pólya Melinda. A találkozón a „Legeredményesebb marketing munka” címet nyertük el. A korábbi találkozókon (1998-tól) a „Legötletesebb termék” és a “Legjobb
eladó” címet hoztuk el. A mostani találkozón Csongrád megyébôl iskolánkon kívül egy általános iskola vett részt, a tanulók többsége középiskolából érkezett.
A termékek készítésében, a rendezvény szervezésében és lebonyolításában részt vett az Algyôi Általános Iskola tanárai
közül Hegyi Gabriella, Kériné Bódi Judit és Hidasi Katalin.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik az iskola sikeréhez hozzájárultak: Solymosi Mercédesz családja,
Elekes Klaudia nagymamája, Kovács Vivien édesanyja,
Losoncz Ferencné (Rózsika néni), Boldizsár Gáborné.
H. G. – K. B. J.

Alapítványi bál
Kedves szülôk! Kedves támogatók? Az iskolai alapítvány
idén február 12-én rendezi meg rendhagyó bálját. Kérjük,
amennyiben teheti, tombolatárgyak felajánlásával támogassa a
rendezvény sikerességét! Örömmel fogadunk anyagi támogatásokat is az OTP 11735005-20455127 számlaszámára.

Sertések vágását
és
teljes feldolgozását
vállaljuk.
Érdeklôdni:
Hóvirág utca 34.,
vagy Téglás utca 85.

ÉTKEZÉSI
BURGONYA
30 kg-os kiszerelésben
eladó
1000 Ft⁄zsák
Érd.: Hóvirág u. 34.,
vagy Téglás u. 85.
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Karácsonyi ünnepség

Ki kicsoda – Algyôn?

A faluházban 2004. december 18-án karácsonyi ünnepség
keretében köszöntötte Algyô Nagyközség Önkormányzata és
az Egyesített Szociális Intézmény a szociális szférában ellátottakat. A meghívottak között nemcsak az idôskorúak, hanem a
gyermekes családok is helyet kaptak.
Az ünnepség nyitányaként az iskolások karácsonyi mûsorából láthatott a közönség ízelítôt, majd dr. Piri József polgármester ünnepi köszöntôje következett.
Köszönjük a Mûvészkörnek a szépséges ajándékokat és a
meglepetés örömét!
Az ajándékok átadása után kiosztották az önkormányzat által
összeállított karácsonyi csomagot, amellyel nagy örömet szereztek a megajándékozottaknak.

Új év – új algyôi önismereti kiadvány. Így is fogalmazhatunk,
ha olvasóink figyelmébe ajánljuk a Ki kicsoda Algyôn? adattár
internetes változatát, mely terveink szerint január végén-február
elején jelenik meg a nagyközség www.algyo.hu címû honlapján.
A világhálóra kerülô új algyôi adattár a kétkedôk számára is bizonyíthatja a kezdeményezés hasznát. A Ki kicsoda… adattárral
rendelkezô települések lakói, köztük hamarosan az algyôiek is
elmesélhetik, hogy e kiadvány az önismeretet és a helyhez tartozás érzésének erôsítését eredményezi, ugyanakkor új kapcsolatokat, egyfajta reklámot jelent egyénnek és vállalkozásnak egyaránt
A Ki kicsoda Algyôn? kérdôívet több százan kitöltötték már.
Természetesen mindenki csak azokra a kérdésekre válaszolt és
annyit árult el magáról, amennyit jónak látott. Hiszen a kérdés
csak egy kapu, mely a válasszal kitárható, de ha az érintett a mondanivalóját nem szánja a nyilvánosságnak, e kaput zárva hagyhatja. Ilyen kapu például a szervezeti tagságra vonatkozó kérdés is.
Az eddigi adatok arra is rávilágítanak, hogy egy-egy kifejezés
más és más választ hívhat elô: például „hitvallásként” egyesek a
vallásukról, mások az életüket vezérlô gondolatról szóltak.
Köszönet minden visszaküldött adatlapért! E köszönetet azoknak is megelôlegezzük, akik ezután válaszolnak a kérdôívre, hiszen az adatgyûjtés folytatódik, az internetes „Ki kicsodát” havonta frissítjük. Jó böngészést, kellemes kíváncsiskodást – Ki kicsoda Algyôn?

Mikulás ünnepség Deszken
A Deszk és Környéke Szamaritánus Egyesület meghívásából
néhány algyôi gyermekkel Mikulás-napi ünnepségen vettünk
részt december 11-én. Simicz József polgármester és egyben az
egyesület elnöke fogadta az érkezôket. Minden gyermek kapott
üdítôt és ropit, amit vígan ropogtattak a film alatt. Kicsik és nagyok örömére a Shrek 2 címû mesefilmet vetítették. A film
után jött a Mikulás, aki a deszki ifjúsági önkormányzat képviselôivel együtt plüssjátékokkal ajándékozta meg a születésnapos gyermekeket, illetve a Miklós és Szilveszter nevûeket.
Vígh Erika családgondozó

Mackótestvér
Az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálata december 15-én tartotta meg már hagyományosnak számító karácsonyi ünnepségét. Délután 4 órára érkeztek a gyermekek és szüleik. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszony, aki
nem érkezett üres kézzel, szaloncukorral kedveskedett a gyerekseregnek.
Az intézményvezetô Jankovicsné Veres Katalin köszöntô
szavai után kezdôdött a filmvetítés, a Walt Disney stúdió által
készített Mackótestvér. Köszönjüjk a nyugdíjas klub tagjainak a
sok-sok finom süteményt, tortát. A nôegyletnek a déligyümölcsöket, kollégáimnak a szendvicskészítést.
Harcsás Gizella családgondozó
Apróhirdetések

Új házak építését, régi

HÁZI TEJ házhoz szállítva 80,-Ftért eladó. Érd.: 06-70⁄617-90-50,
16 óra után.
REDÔNY, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon:
06-30⁄953-03-95
ELADÓ egy 1500-ös Lada egyben,
vagy bontva. Rendszám nélkül.
Algyô, Hóvirág u. 38. Tel.:
62⁄268-367
NEM HASZNÁLT férfi vasutas
bundák és egy nôi hosszú irhabunda, valamint egy TEXTIMA ipari
varrógép eladó. Érd.: 62⁄268-018

házak felújítását, burkoló
munkát vállalok.
Keresztes István
kômûves

Algyô, Kôfal u. 19.
Tel.: 06-20⁄574-55-98

Bôvülô szolgáltatások!
Az algyôi könyvtár szombaton
is nyitva tart, 9-12 óra között várja az olvasókat bôvülô szolgáltatásaival.
Beiratkozott olvasók ingyenesen kölcsönözhetnek könyveket,
folyóiratokat, újságokat. A videokazetták kölcsönzéséért beiratkozási díjat kell fizetni. Az 500
Ft-os beiratkozási díjért alkalmanként 2 db, összesen 8 kazettát lehet kölcsönözni.
Internetezni 9 db számítógépen lehet, díja 125 Ft⁄óra, de a
minimális díjat (100 Ft) ennél
kevesebb idôre is ki kell fizetni.
Lehet szöveget szerkeszteni,
táblázatot, adatbázist készíteni,
meghívókat, szórólapokat, név-

jegykártyákat, egyéb tájékoztató
kiadványokat készíteni a géphasználati díj ellenében, melynek
összege 100 Ft⁄óra.
Adott a lehetôség fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra,
fax küldésére és fogadására.
Dolgozatát, pályázatát spirálozni tudjuk.
Tudja ön, kedves olvasónk,
hogy a könyvtárunkban nem található dokumentumokat más
könyvtárból megkérjük önnek
könyvtárközi kölcsönzéssel? S
mindezért csupán pontosságot, a
kölcsönzési határidô betartását
kérjük. Még a szállítási költség
sem terheli önt. Éljen a lehetôséggel! Használja a könyvtár
bôvülô szolgáltatásait!

„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

Mangalica sertésbôl hurka, szalonna, tepertô, zsír
házias ízekben, valamint
fûszerpaprika ôrlemény
eladó.
Algyô, Kastélykert u. 169.
Telefon: 06-20⁄988-57-85
vagy 62⁄267-266
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Mirôl írt 2004-ben az Algyôi Hírmondó?
Ilyenkor, az új esztendô elején illik
számot adni az elmúlt évrôl.
KÉPESLAP címmel új publicisztikai sorozatot indítottunk, mellyel pillanatfölvételt készítettünk az algyôi fényekrôl, utcanevekrôl, nôrôl, kertekrôl,
hangokról, iskolárul, gólyáról, búcsúról, gyeviekrôl, írásról, elmúlásról,
ajándékról. A szépírás elôtt tisztelegve
alkalmi vesek is megjelentek lapunkban.
Szinte minden számban szerepeltek
önkormányzati információk. Beszámoltunk például a költségvetésrôl, a
közszolgálati díjakról, a gépjármûadó
és a helyi adó fizetésének rendjérôl, a
locsolási kedvezményrôl, az ebzárlatról, a lovak megjelölésérôl, a gazégetés
tilalmáról, az igazgatási csoport munkájáról, a házi szociális gondozónôi hálózatról, a népszavazásról, ezek rendjérôl, az EU parlamenti választásról. Az
információkat dr. Varga Ildikó jegyzô
szolgáltatta. Jelent meg cikk a körforgalomról, az árvíz 125. évfordulójára
megrendezett emlékülésrôl, az Algyôi
Unióról, az új testvérrôl, Kézdiszentlélekrôl.
Folytattuk az elôzô évben beindított
MÚLTIDÉZÔ összeállításunkat, melynek része Az élôk kötelessége az emlékezés rovatunk, a névsorban az Sz betûhöz értünk. Ezt a munkát Karsai
László végzi.
Míg 2003-ban 12 algyôi embert és 3
kitüntetettet mutattunk be, addig 2004ben 4 interjú készült: Jankovicsné Veres Katalint, Sebôk Péternét, Bakó Ildikót és Varga Ildikót kérdezte a Hírmondó, valamint az idei 7 kitüntett arcát
villantottuk föl.
Új összeállításunk, a KÖLYÖKOLDAL helyhiány miatt néhányszor kimaradt. A Nagy Barna Kriszti által válogatott szövegek népszokásokról (balázsolás, húsvéti szokások, májusi ünnepek), a drogokról szóltak, könyvajánlót, filmajánlót tartalmaztak, és interjú
készült az EU-s pályázat gyôztesével.
Az elôzô évi Naptársorolót 2004-ben
a HOLDNAPTÁR váltotta fel hasznos,
praktikus, fôleg kertészeti tanácsokkal.
A Hírmondóban tudósítottunk évfordulókról (például a 10 éves faluházról),
a falunapokról, a búcsúról, Algyô napjáról, az EU-napról, a Repülôsnapról, a
Napfordulóról, megemlékeztünk a 125
évvel ezelôtti tiszai árvízrôl. Helyet
kaptak egyházi hírek, továbbá konferenciákról, szakmai napokról, más rendezvényekrôl szóló beszámolók. A

sport témakörében is megszaporodtak a
írások: összesen 26 sporthír látott napvilágot.
A civil szervezetek közül az Ôsgyeviek Baráti Köre, a Nôegylet, az Algyôi
Mûvészkör, az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány, a Varjúvár Társaskör, a Gyevi
Art Egyesület és a citerások hallattak magukról. A Parlandó Énekegyüttesrôl, szerepléseikrôl 5 alkalommal tudósítottunk.
A faluház rendezvényeirôl Lázár Nóra tájékoztatta az olvasókat. A Móra
Ferenc Népszínház fellépéseirôl 5 írás
szólt. A különbözô klubok – Hit és Lélek, Baba-Mama, Életreform, Jóga,
Népfôiskola, 3Part, Irodalmi Kávéház –
programjai népszerûsítésének rendszeresen helyet adtunk. A Fiesta Tánciskola sikereirôl 9 írásban számoltunk be.
Az óvodai információk között, ha
csak lehetetett megjelent az ovisok világát megjelenítô GYEREKSZÁJ, amit
Bai Istvánné állított össze. Az óvodai
híreket Karsainé Manyika és Bainé
Erika szolgáltatja.
Az iskolai hírekrôl 2004 szeptemberig Süli Zsuzsa, szeptembertôl pedig
Hidasi Katalin tájékoztat.
Harcsás Gizi az ESZI híreit szállítja,
Bakosné Fekete Mária pedig az orvosi
rendelések és az anyakönyvi hirek gazdája.
Írt az újságba: Ács S. Sándor, Bakó
Tibor, Bai Istvánné, Belovainé Bakos
Erika, Bakos József, Bera Sándor, Dávid Jánosné, Gábor Józsefné, Gáli Orsolya, Hajdú Mihály, Lantos Gabriella,
Lukács László, Szilágyi Perjési Katalin,
Torma Tiborné, dr. Tóth Mária.
Megjelentettünk olvasói levelet,
szám szerint 9-t.
Ebben az évben is betoppant
TELENYÁR címû, a könyvtár újságíró
táborának termésébôl ízelítôt nyújtó
mellékletünk.
A Hírmondó szerepére utal a hirdetések száma is: az 51 apróhirdetés, az 56
közepes, a 75 negyedoldalas, a 9 féloldalas, az 1 egész oldalas. Ingyenesen
hirdetett a GYEVIÉP Kht., az AKTV
Kht. Társadalmi célú hirdetést kért: a
Gyermekétkeztetési Alapítvány, a
Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány.
Az Algyôi Hírmondó jelen van a
MÉDIA ÁSZ címû kiadványban, az ország egyetlen hitelesített média adattárában.
Nem csak tudósítunk, hanem szervezünk is Algyôn közéleti eseményt.

Minden évben, 2004-ben is március
15-én rendeztük kibôvített szerkesztôbizottsági ebédünket; a fôznivalót Borbély János ajánlotta fel. A Hírmondó
Karácsonyt december 21-én tartottuk a
faluházban, melyen a kiskunhalasi
Lyra-együttes mûsorát láthattuk, hallhattuk. A mûsor utáni tombolasorsoláson közel 140 ajándék talált gazdára. A
tombolatárgyak egy része felajánlásból,
más része pedig a Hírmondó költségvetésébôl származott. Támogatónk volt:
Dr. Bakó Ildikó, FITworld Tornaklub,
Fodor Jánosné, Földi Ibolya, Gálné
Nagy Ildikó, Garajszki Éva, GYEVIÉP
Kht., Herczeg Anna, Herczeg József, dr.
Kovács Ágnes, a Könyvtár, Lakatos
Albertné dr. Tóth Mária, Majóné Süli
Zsuzsa, dr. Molnár Mária, Molnárné
Vida Zsuzsanna, Nôegylet, Ôsgyeviek
Baráti Köre, Nyugdíjas Klub, Pászti
Józsefné, Szilágyiné Perjési Katalin,
Szivárvány Óvoda, Törökné dr. Kálmán
Antónia, Vinczéné Nagy Erzsébet. A faluház a hely biztosításában és a technika lebonyolításában segítkezett. Köszönjük a támogatást!
Ajándékkal köszöntük meg a boltoknak, hogy árulják a Hírmondót, a postásoknak pedig, hogy kiszállítják az
elôfizetôknek.
Az újságot 113-an fizették elô 2004ben, Az Algyôi Hírmondó 1000 példányban jelenik meg, s többnyire minden példány gazdára és olvasóra lel. A
decemberi számból a sorsjegyek miatt
1100 példányt nyomtunk, s szinte valamennyi elkelt.
Az éveken át megszokott 12 oldal
helyett gyakran 14 és 16 oldalon kínáltunk olvasnivalót az újságban, melyet
már az interneten is böngészhetnek a
www.algyo.hu honlapon.
Kedves Olvasóink!
A 2005-ös évben megtartjuk szokásos rovatainkat (önkormányzat, oktatás,
orvosi rendelések, múltidézô, programajánló, algyôi tükör…), azonban szeretnénk újakat is beindítani (katonasorosok, algyôi arcok, fûben-fában orvosság). Szeretnénk, ha az Olvasói levél címû rovatunk gyakrabban megjelenhetne, valamint kérdéseiket, véleményüket eljuttatnák szerkesztôségünkbe.
Hirdetéseiket, írásaikat minden hónap 20-ig várjuk!
Szerkesztôség
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Hirdetés
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Szeged legnagyobb és legszínvonalasabb
Fitness–termében
1000 m2-en várjuk a sportolni és kikapcsolódni vágyókat.

TARTSA KARBAN EGÉSZSÉGÉT!

Szolgáltatásaink:
- szolárium
- szauna
- masszázs
- büfé
- 2 légkondícionált aerobic terem 12 féle aerobic órával
- spinning
- Dél-Alföldön csak itt: Kangoo
- egész napos gyermekmegôrzés

A LEGTÖBBET ÖN TEHETI ÉRTE!

JÓGA = EGÉSZSÉG
A LAZÍTÓ GYAKORLATOK
MINDENKI SZÁMÁRA KÖNNYEN
ELSAJÁTÍTHATÓK.
A FOGLALKOZÁSOK

MINDEN HÉTEN HÉTFÔN
DÉLUTÁN 6 ÓRAKOR KEZDÔDNEK
AZ ÚJ ISKOLA TORNATERMÉBEN.

Nyitva: Hétfôtôl péntekig: 5.00 – 22.00 óráig

SZERETETTEL VÁROK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLÔDÔT!
MOLNÁR ISTVÁN
JÓGAOKTATÓ

Szombat:

7.00 – 19.00 óráig

Vasárnap:

9.00 – 17.00 óráig

Szeged, Dózsa Gy. u. 12.
Tel.: 62⁄550-450
Fit World Punch, Szeged, Kazinczy u. 5., Tel.: 62⁄451-998

Gidatüdô mártással
A gidatüdôt apró kockára vágjuk és vízben feltesszük a tûzre. Amikor a víz forrni kezd a tüdôt kihûtjük.
Az aprított hagymát vajban megpirítjuk és beletesszük a tüdôkockákat és 10 percig pároljuk. Ezt követôen megsózzuk, meghintjük kevés
liszttel, húslevest öntünk rá, petrezselymet és fûszernövényeket adunk
még hozzá, s addig fôzzük lassú tûzön keverés mellett, amíg felforr.
Ezután a tûzhely szélére húzzuk és kivesszük a füveket, a zsírját leszedjük és 2-3 habart
tojást keverünk bele, majd kissé pároljuk. Tálalás elôtt egy citrom levét, egy csipetnyi borsot és vagdalt zöldpetrezselymet adunk hozzá.

Hol kap kecskehúst?
Algyô, Téglás u. 123.
Tel.: 268-738
Ára: választási kecske 400 Ft/kg
Kecskesajt 1400 Ft⁄kg
Kecsketej 160 Ft⁄l

2005. januári Hírmondó
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Algyôi arcok: Bera Sándor

A faluvédô ôrjárattól a szemétszüretig
Algyô titkait a falu lakóit, az ôsgyevieket és a „gyütt-mönteket”, illetve az itt dolgozókat kérdezve próbálták megfejteni
a Szegedi Tudományegyetem szolciológia szakos hallgatói. Az
egyetemisták interjúinak szerkesztett változatát is közöljük
azAlgyôi Hírmondó új, Algyôi arcok címû sorozatában.
Bera Sándor az Algyôi Faluvédô Egyesület elnöke, de számos más szervezetben is öregbíti falujának hírnevét. Így például tagja a Móra Ferenc Népszínháznak, elnöke a helyi választási bizottságnak, miközben a védnöki tanács tagja, a helyi közhasznú társaság felügyelô-bizottságát erôsíti. Mindezek mellett
saját vállalkozást vezet, s családapaként is igyekszik maximálisan helyt állni. Találkozásunkkor hihetetlen hevülettel mesélt
Algyôrôl, s a közösségi életben elfoglalt helyérôl.
– Mit jelent önnek Algyô?
– Egyszer már találkoztam ezzel a kérdéssel egy kérdôíven,
s akkor is nagy fejtörést okozott a megválaszolása. Hosszas
töprengés után azt válaszoltam, hogy „mindent”. Most is ezt
tudom mondani. Itt született már a dédnagyapám is, én is. Ide
köt az elsô szerelem, a gyermekkori csínytevések emléke. Ma
is itt élek családommal.
– Innen ered a Faluvédô Egyesület alapításának gondolata?
– A rendszerváltás után egyre többet lehetett hallani a civil
szervezetekrôl. Szegeden például létezett a Városôrség, s ennek mintájára szerettünk volna egy faluôrséget. Az ötletet Herczeg József fogalmazta meg 2000. májusában. Ô volt az, aki
jogászként a legnagyobb szerepet játszotta az egyesület megalapításában, s felkutatta a szervezet mûködésének jogi hátterét.
– Hogyan szervezôdik az egyesület?
– Szervezetünk két nagy csoportra oszlik. Az egyik az úgynevezett faluôr csoport, amelynek az elsôdleges feladata a falu
védelme s annak megszervezése. A másik része a speciális védelmi csoport, amely mûszaki mentéssel és egyéb technikai
dolgokkal, például a vízszivattyúzással foglalkozik.
– Kell-e valamilyen speciális végzettség egy faluvédô számára?
– Nem szükséges. Nekünk nagyjából annyi jogunk van, mint
egy állampolgárnak, vagyis nem vagyunk közfeladatot ellátó
személyek. A jelenlétünkkel szeretnénk elérni azt, hogy a figyeljenek az emberek a szabályok és a rend betartására. Számos alkalommal bebizonyosodott már, hogy hasznos a jelenlétünk. Találtunk már például lopott kocsit. De be szoktunk men-

ni a kocsmákba is, hogy lássuk, ott is minden rendben van-e.
Sajnos, kevesen vagyunk. Ha lenne 90 tagunk, akkor minden
este 2 faluvédô tudna ôrködni. De ez a 90 fô csak nem akar
összejönni a cirka ötezer lélekszámú faluból.
– Hogyan vesznek részt a közösségi életben?
– Például szerettünk volna Guiness-rekordot felállítani a legnagyobb adventi koszorú elkészítésével, ami egyébként szintén
Herczeg József ötlete volt. Ott volt a falu apraja-nagyja. A Nôegylet tagjai készítették a díszeket, mi pedig fenyôágakat hoztunk. A világrekord sajnos nem sikerült, de magyar csúcsot állítottunk fel. Igyekszünk segíteni, ahol csak lehet. Az idôs, rászoruló embereknek például tûzifát viszünk az erdôbôl a kidôlt
és kiszáradt fák közül.
– Az önkormányzat mennyiben segíti az önök munkáját?
– Minden évben kapunk anyagi támogatást az önkormányzattól, ami nélkül elképzelhetetlen lenne a mûködésünk. Az
éves költségvetésünk körülbelül 300 ezer forint körül mozog,
de ehhez jön még a személyi jövedelemadók 1 százalékából
kapott segítség, és az egyéb, például tárgyi jellegû támogatás.
Az önkormányzat megvett egy épületet, aminek a felét megkaptuk használatra – így végre van igazi székhelyünk. Eddig a
faluházban tartottuk összejöveteleinket, most már lesz saját
„kis kuckónk”.
– A Mol Rt.-nek van egy hatalmas telephelye Algyôn. Támogatja-e önöket valamilyen formában? A legkézenfekvôbb a
szolgálati autó tankolása lenne.
– Sajnos nem, pedig jó lenne. De bármilyen tárgyi felajánlásnak is nagyon örülünk. Egy mûanyag-ipari kft. szemetes
zsákokat adományozott nekünk, ami jól jött a „Szemétszüret”
elnevezésû programunkon. Minden évben meghirdetjük a szemétgyûjtést. Jönnek velünk még a gyerekek is, és összeszedjük
a szemetet. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek lássák ezt a követendô példát, és érezzék magukénak ezt a feladatot akkor is,
amikor már felnôttek. Volt rá példa, hogy olyan szemetet találtunk, ami egyértelmû volt, hogy honnan és kitôl származik.
Összeszedtük és visszavittük neki. Egy kis szóbeli dorgálás
után megállapodtunk abban, hogy többé nem tesz ilyet.
– Milyen jövôt jósol az egyesületnek?
– Remélem, az ifjabb generáció is szükségét fogja érezni az
egyesület mûködésének.
Borbényi Nelli

Olvasói levél

„Ingyen sem kell a (komoly)zene Algyôn”
A karácsonyi rendezvénysorozat utolsó eseménye volt december 19-én a karácsonyi hangverseny a faluházban. Örömmel vártam, pedig nem vagyok komolyzene szakértô, de tudtam, hogy szép és
ünnepélyes lesz, hogy karácsonyi hangulat lesz majd a faluház szépen feldíszített
karácsonyfája tövében, amit elôzô napokon már láttam.
A páromat is rábeszéltem, hogy jöjjön
el velem és hallgassuk meg a hangversenyt. A közönség lassan jövögetett,
amin nagyon csodálkoztam. Reméltem,
hogy az utolsó percekben megtelnek a
széksorok, hiszen vasárnap van, senki
sem dolgozik. Vártam a tanárokat, az
óvónôket, a képviselôket és a polgármes-

teri hivatal dolgozóit, akikkel elôzô napon, a csomagosztáskor és az iskolások
mûsorán találkoztam. Reméltem, hogy
megtisztelik jelenlétükkel ezt a rendezvényt, amellyel a falubelieknek, tehát nekik is kedveskedni és örömet szerezni kívánt a faluház.
Hiába reménykedtem, a kezdésre jó,
ha 40-en voltak a széksorokban. Mintha
tüntetôleg maradtak volna távol azok,
akiknek érzésem szerint illett volna itt
lenni, úgy mint más, faluházban tartott
rendezvényen.
A hangverseny szép volt és élvezhetô
annak is, aki nem tanult zenét. Bánhatja,
aki nem jött el, egy örömteli, szép estével
szegényebb lett. A szegedi zenekar és a

szólisták ennek a 40 embernek is olyan
lelkesen játszottak, mintha telt ház lett
volna! De mennyivel másabb lett volna,
ha 150-200 algyôitôl kapják a vastapsot,
amit igazán megérdemeltek, és elviszik
Algyô jó hírét. Kicsit szégyenkezve
hagytam el a termet, magam elé engedtem a szegedi vendégeket, hogy még véletlenül se halljam meg, mit beszélnek.
Nem tudom, hogy a hangverseny
mennyibe került, csak azt, hogy nekünk
ingyen volt. Igaza volt a páromnak, mikor hazafelé ballagtunk és hosszú idô
után megszólalt: látod, milyen kevesen
voltak, a gyevieknek ingyen sem kell a
kultúra!
B. A.
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Orvosi ügyelet

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
január
január
január
január
január
február

03-07-ig
10-14-ig
17-21-ig
24-28-ig
31-én
01-04-ig

12.00-16.30-ig
08.00-12.30-ig
12.00-16.30-ig
08.00-12.30-ig
12.00-16.30-ig
12.00-16.30-ig

Üzemegészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

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

03-07-ig
10-14-ig
17-21-ig
24-28-ig
31-én
01-04-ig
07-11-ig

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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:

12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig
12.30-16.30-ig
12.30-16.30-ig
07.30-11.30-ig

január
január
január
január
január
február

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

8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
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 óráig. Algyô, Egészségház u. 42. Tel.: 268-038
Elôször jelentkezô kismamákat továbbra is ide várjuk.

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

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

2005. januári Hírmondó

03-07-ig
10-14-ig
17-21-ig
24-28-ig
31-én
01-04-ig

07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
12.30-16.30-ig
07.30-12.00-ig
07.30-12.00-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Házasság
Budaházi Béla István és
Tóth Zsuzsanna Ildikó (december 11.), Gritto Róbert
és Kiss Marianna (december 11.)
Születés:
Molnár Gyulának és Ju-

hász Beátának (2004. 11.
03.) Barbara; Madarász
Zoltánnak és Kabai Anitának (2004. 11. 04.) Máté;
Horváth-Teleki Mihálynak
és Roczó Csillának (2004.
11. 14.) Hédi nevû gyermeke született.

Helyesbítés: Majó Zoltánnak és Süli Zsuzsannának (2004. 10. 15.) Vince
nevû gyermeke született.
Haláleset:
Gyuris Lajosné Rácz
Etelka Anna (december 1.)

2005. januári Hírmondó
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Fûben fában orvosság

Növeszd a saját füvedet!
A növények gyógyászati célú felhasználásával már a Szentírásban is találkozhatunk, tehát nem túlzás azt állítani,
hogy az emberiség történetének fejlôdésével egyidejû jelenségrôl van szó.
A “fûben, fában orvosság” életeket
mentett a hétköznapokon és a háborúkban egyaránt, de a régiektôl származó ismereteket érdemes a ma emberének
megismerni.
A tönkölybúza, melyet „ôsbúzának“
tartanak, csodálatos gyógyító hatásával
már a biblia is foglalkozik. A legrégebbi
tönkölybúza maradványokat a Nílus-völgyébôl ásták ki, amelyek a kr. e. negyedik évezredbôl származnak. Csodálatos
gyógyító és fiatalító élô étel, mely egyetemes hordozója az életnek! Közelmúltban hozták összefüggésbe amerikai kutatók és tudóskörök a bibliai mannával.
A hétnapos búzahajtásból kivont lé ott
is tud segíteni, ahol más gyógymódok
csôdöt mondtak. A búzafû zöld levét
nagy becsben tartják a bibliai idôk óta.
Az elsô világháború alatt sebesült katonákat gyógyítottak vele az európai hadikórházakban szép sikerrel.
Mit tud a búzafû?
● kiváló ásványianyag-, vitamin-,
aminosav- és klorofillforrás,
● segíti a méregtelenítést,
● regenerálja a sejteket,
● véd a káros sejtelfajulás ellen (pl.
daganat),
● javítja a szöveti oxigénellátást,

● támogatja az immunaktivitást,
● serkenti a vérképzést,
● javítja a sejtanyagcserét,
● frissít, vitalizál,
● gyorsítja a gyógyulási folyamato-

kat.
A búzafû jelentôs klorofill tartalma
gyógyító hatással van. Olyan mint a folyékony oxigén, ami feltölti a véráramot
és kiszorítja a káros anyagokat. Számos
vitamint tartalmaz, többek között B
komplexet és jelentôs mennyiségû C vitamint, ezen felül százhárom féle ásványi anyagot szív fel a földbôl.
A búzafû bio tönkölybúzából készül,
nem étkezési búzából! Nagyon egyszerûen termeszthetô búzafû házilag!
Szükség van hozzá:
● Jó minôségû csíraképes bio tönkölybúzára.
● Jó minôségû fekete földre, ami lehetôleg vegyszermentes, vagy erdei humusz (lehet tôzeggel kevert).
● Mûanyag, vagy üveg, vagy rozsdamentes virágládára.
● Jó minôségû tisztított, vagy esôvízre.
● Öntözô kannára, spriccelôre.
● Megfelelô, az elsô két napon sötét,
utána napos helyre (polcra) és 15-20 fokos hômérsékletre.
● Ollóra, vagy éles, recés késre az
aratáshoz.
A búzát 10-12 órára (2 rész víz, 1 rész
búza) beáztatjuk, majd lecsurgatás után

nedves ronggyal letakarva 24- 48 órán át
csíráztatjuk.
A virágládákat feltöltjük földdel, rászórjuk egyenletesen a kicsírázott magot,
majd egy vékony (1 cm) laza földréteggel letakarjuk. majd enyhén meglocsoljuk. Közben egyszer, ha száraz a föld
kissé megöntözzük. Nem túl erôs (szórt)
napfényre téve 6-10 nap után 10-20 cmes magasság között ollóval, vagy éles,
recés késsel aratható.
A learatott fû zacskóban 7–10 napig
tárolható a hûtôben, majd minden nap
kiveszünk egy maréknyit, amit lepréselünk. Egy nap egyszer, amibôl kb. 4-8
evôkanál levet préselhetünk.
A kipréselt levet magas fehérjetartalma miatt 1-2 órán belül el kell fogyasztani.
Tönköly(búza)
A tönköly nagyon könnyen emészthetô, magas fehérjetartalmú gabonaféle. A
nyomelemek közül gazdag foszforban,
káliumban és vasban.
Tönkölyleves:
Hozzávalók: 1 evôkanál fôzôvaj, 2
evôkanál finomra ôrölt tönkölyliszt, 1 liter víz, 1 csipetnyi só. Elkészítés: pirítsuk meg a tönkölylisztet a fôzôvajon,
majd óvatosan öntsük hozzá a hideg vizet. Kavargassuk, hogy ne csomósodjon.
Sózzuk és kavargatás után 5 percig fôzzük.
Emésztési panaszok vagy étvágytalanság esetén fogyasszunk tönkölylevest.

Sokan megszépültek az algyôi Szépségnapon
December 11-én, szombaton „Szépségnap”-ot tartottak
a faluházban. A nagy érdeklôdéssel kísért, egész napos rendezvényen fodrászok, kozmetikusok, masszírozók, körömés kézápoló, hennafestô szépítette a lányokat és asszonyokat. Néhány kivételével az
összes szolgáltatást ingyenesen vagy kedvezményes áron
lehetett igénybe venni, a “szépítôk” szinte megállás nélkül
dolgoztak. A látogatókat színvonalas mûsorral, kozmetikai
termékbemutatókkal, szép kiállítási standokkal és vásárlási lehetôséggel várták. A kellemes karácsonyi hangulatban
szép számmal érkeztek felajánlások, ajándéktárgyak,

amelyeket a közönség, a
résztvevôk között tombola
nyereményként kisorsoltak.
Köszönet minden résztvevônek, mert nélkülük nem jöhetett volna létre a Szépségnap, mert munkájukkal vagy
egyéb támogatásukkal hozzájárultak a program sikeréhez.
Köszönet: Tóth Zsuzsi kozmetikusnak, Dóczi Dalmának, Hevesiné Andi manikûrösnek, Belovainé Erika és
Katonáné Edit fodrásznak,
Szalmáné Évának és Borbély
Károly masszôrnek, Prágai
Andrásné látszerésznek, Molnárné Évának (Avon), Pálné
Manyikának (Lakáskultúra),
Koczkásné Ida virágkötônek,
Kecskeméti Hajnalkának

(Zepter), Zerza Bélánénak
(szárazvirágdíszek), Juhász
Ritának (díszgyertyás), dr.
Valastyán Rékának (elôadás),
Szilágyi P. Kata ékszerésznek, Szilágyi Réka hennafestônek, Móra Józsefné tanácsadónak, Udvari Sándornak
(sportruházat), Stanzel Antalnak (ásványkiállítás), az Algyôi Mûvészkörnek és a fellépôknek: a Gumimacik, a Fiesta Tánc Kht. táncosainak és
vezetôinek a táncbemutatókért, Kovács Kriszta vezetôedzônek a fittness bemutatért,
Pepi bohócnak, Kumbor Almának, Frank Timinek a színes mûsorért.
Leléné Erika

1% az énekegyüttesnek
A Gyevi Art Kulturális
Egyesület (Parlandó Énekegyüttes) a 2005-ös évben
szívesen fogadja támogatói
személyi jövedelemadójának
1 %-át. A civil szervezet adószáma: 18469927-2-06.
Kérjük támogassa egyesületünket, hogy minél több
színvonalas mûsorral kedveskedhessünk önöknek. Hálásan fogadjuk egyéb felajánlásaikat is, mellyel a 2005-ben
Algyôn megrendezendô kulturális eseményeket is segítik.
Számlaszám: PARTISCUM XI.Takarékszövetkezet
12. sz. Kirendeltsége, 6750
Algyô, Búvár u. 2. 576001251106717.
T. T.
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Faluház-tervek

Faluházi rendezvények

Idén is számos új programmal és rendezvénnyel várjuk az érdeklôdôket intézményünkbe. A színházbusz indítása mellett – többek között
– pódium-estek, családi vetélkedôk, családi kezdeményezések, ifjúsági koncertek bôvítik az algyôi kulturális kínálatot. A számítógépes kiadványszerkesztés és nyomdai elôkészítés továbbra is igényelhetô a
faluházban. Reklámanyagok, szórólapok, plakátok, névjegykártyák,
kiadványok szerkesztése, szövegszerkesztés, kiállítás-technikai elôkészítés, újságok, tájékoztató kiadványok nyomdakész megszerkesztése,
továbbá fénymásolás, faxolási lehetôség is igényelhetô nálunk. Bérbe
adjuk helyiségeinket vásárok, konferenciák, lakodalmak stb. közösségi célok érdekében, továbbá technikai eszközöket, padokat és asztalokat, illetve különféle felszereléseinket is igényelhetik a bérletjogi szabályzatunk alapján. A szabadidôközpontban családi programokat, civil találkozókat, táborokat, tanfolyamokat tervezünk. Hívjuk és várjuk
Algyô vendégeit szállás- és étkezési kínálatunk igénylésére. A helyi
civil szervezetek részére díjmentesen biztosítjuk a rendszeres találkozásukhoz szükséges közösségi helyszínt, a technikai és a szakmai segítségnyújtást.
A faluház dolgozói

JANUÁR 11. (kedd) 12 óra – „A legôsibb hangszer az énekhang”
Filharmónia hangverseny az Algyôi Általános Iskola tanulói részére. Fellép: a Full Moon Énekegyüttes A mûsort vezeti: Németh
Miklós mûvészeti vezetô A belépés díjtalan! A Filharmónia Kht.
szervezésében.
JANUÁR 19. (szerda) 17 óra – Népszínház Klub – „Árpád-házi királyaink” Vendégünk: dr. Horváth Ferenc régész-történész (Szeged)
JANUÁR 22. (szombat) 17 óra – Faluház Galéria, az Algyôi Mûvészkör soron következô kiállítása: Apjok Sándorné, Bánfi Sándorné és Szalontai Ferencné algyôi hímzôk, valamint Nyári József
fafaragó közös kiállítása. A tárlatot megnyitja: dr. Laurinyecz Mihály kanonok-plébános (Algyô, Szeged). A kiállítás megtekinthetô 2005. március 2-ig, munkanapokon 8-20 óráig.
JANUÁR 22. (szombat) 18 óra – A Magyar Kultúra Napja, a Magyar Kultúra Estje Algyôn Az est folyamán Tóbiás Áron író
(Budapest), valamint számos jeles mûvész lesz vendégünk. A
kerekasztal beszélgetést vezeti Kátó Sándor színmûvész. Közremûködnek: a Móra Ferenc Népszínház tagjai.
JANUÁR 26. (szerda) 17 óra – Életreform Klub Vendégünk: Budai
Zsófia reflexológus (Kiskunhalas) és Steiber Anita gyógyszerész,
alternatív terapeuta (Szeged) Téma: Szervezetünk méregtelenítése, komplex állapotfelmérés. Az allergia, mint népbetegség. Gombafertôzések, bôrproblémák gyógyításának különbözô módozatai.
Gyakorlatban: önköltséges gyógyító talpmasszázs. Termékárusító:
Vitalion Klub termékek.
JANUÁR 27. (csütörtök) 17 óra – Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése
JANUÁR 28. (péntek) 18 óra – Farsangi diákmulatság
JANUÁR 29. (szombat) 10 óra – Farsangi játszóház az Algyôi Mûvészkör szervezésében

Parlandó-est a Faluházban
November 27-én nagy sikerû sanzon-estet rendeztünk a faluház
színháztermében. Telt ház fogadott bennünket. Hosszú hónapok munkáját szerettük volna bemutatni Algyô közönségének. Nagy izgalommal készültünk erre az estre, de ez az egész feszültség a címadó dal
eléneklése után szerencsésen elmúlt. Nem kis szerepe volt ebben a
nagyszerû közönségnek, mert vastapssal jutalmazta produkciónkat.
Szeretnénk megköszönni a sok-sok segítséget a faluház minden
dolgozójának, mert biztosították a termet, elkészítették szóróanyagunkat, reklámoztak bennünket. Külön köszönet Csenki Józsefnek a
kiváló hangosításért. Sinka Károly érdemes mûvész igazi házigazdája volt mûsorunknak, bár betegen vállalta a fellépést. A Fiesta Tánc
Kht. Pálinkó Lujza Tánciskola növendékei fergeteges táncbemutatójukkal emelték az est fényét. Szeretnénk megköszönni a pénzbeli támogatást mindazoknak, akik ezt az est végén megtették.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, s ígérjük nemsokára – remélhetôleg tavasszal – egy újabb önálló mûsorral fogunk fellépni és
Algyô közönségét szórakoztatni!
Torma Tiborné

Változás az ebédszolgáltatásban
Tisztelettel tájékoztatjuk az algyôieket, hogy az elôfizetéses
ebédszolgáltatásunk a szabadidôközpontban várhatóan 2005.
évben szünetel a tervbe vett felújítási munkálatok miatt. Megértésüket tisztelettel megköszönjük!
A faluház dolgozói

Magyarnóta-est
Algyôn

A víz mint
érzô lény

Február 26-án, szombaton
egész estés magyarnóta-estre
várunk minden kedves algyôi
érdeklôdôt. Igazi sztárvendégekkel és meglepetésekkel,
tánclehetôséggel ajánljuk estünket. Az elôadókról és a
belépôdíjról érdeklôdni a
62⁄517-172, vagy 517-173as telefonszámokon lehet.

Az Életreform Klub február 9-i témája: létünk alapja, a
víz. A vendég: Szögi Tibor
(Szeged), aki filmvetítéssel
egybekötött elôadást tart “A
víz mint gondolkodó, olvasó,
érzô lény” címmel. Várunk
szeretettel minden kedves érdeklôdôt a faluházba!

Januári vásárnaptár
JANUÁR 11. (kedd) 9-13 óra
JANUÁR 12. (szerda) 9-13 óra
JANUÁR 13. (csütörtök) 9-12 óra
JANUÁR 14. (péntek) 9-12 óra
JANUÁR 18. (kedd) 9-13 óra
JANUÁR 21. (péntek) 9-13 óra
JANUÁR 25. (kedd) 9-13 óra

Mûanyag vásár
Ruha, cipô vásár
Vegyes iparcikk vásár
Ruha, aprócikk vásár
Mûanyag vásár
Ruha, cipô vásár
Mûanyag vásár

Köszönet a karácsonyfáért
A Faluház és Szabadidôközpont igazgatója és munkatársai, valamint vendégeink nevében ezúton is köszönetünket fejezzük ki Bartus
Jánosné Piri néninek a gyönyörû karácsonyfa felajánlásért, valamint
Mezei Jánosné Olgi néninek a házias sós kiflikért, amellyel a szegedi
Weiner Kamarazenekart és vezetôjét, Weninger Richárdot köszönthettük születésnapja alkalmából. Hálásak vagyunk minden kedves támogatónknak és segítônknek egész éves munkájukért, felajánlásaikért.
Sikerekben, örömökben gazdag új esztendôt kívánunk minden kedves
vendégünknek!

A faluház dolgzói
Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô: Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Borbély János, Harcsás Gizella,
Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Lázár Nóra, Nagy Barna Krisztina, Hidasi Katalin.
Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József
A szerkesztôség címe: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

