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Képeslap – a hóról
Mégsem múlik el ez a tél se hó nélkül, kedves húgom. Tudom, ti, a felvidéki
hegyek alján már decemberben is láttatok havat, de elárulom, nálunk, a sík déli
végeken sem csak a január utolsó hetére ide érô hó hozta el a téli örömöt.
Deres volt a határ. A sarkvidék errefelé nyújtózkodásának hírnökeként janár
közepén érkezett a dér. Megelégelte tán Télkirály, hogy Algyôn még karácsonykor
is csak a csupasz faágakra csavart égôsorok keltette illúzióval kellett beérnünk a
hókristályok csillogása helyett. Erre januárban fehér szálkácskák milliárdja
rajzoltak újra minden apró részletet: teljes szépségében mutatták a drótkerítés
fonatát, az ôszrôl itt maradt levél erezetét, s leginkább a fakoronát. A töltés
mögött fázó erdô fehér csipkeruhát kapott, s – a lassan a nap elé kúszó, hótól
terhes szürkéskék felhôk nyújtotta háttérnek hála – korábban sosemlátott arcát
mutatta. A Tisza-parti fa apró gallyacskáját is jelentôségteljessé nagyította a dér.
Az egymásba kapaszkodó famenyasszonyok pedig erôt sugároztak: messzirôl, a
47-es útról nézve hosszú pillanatokig úgy tûnt, csillogó kristályokból építkezô
jéghegykoszorúként ölelik a Tiszát. Ilyen szépnek még sose láttam a fehéret, a téli
folyópartot, a Tisza vonalát, kedves húgom. Tanúm a fiam, akivel a gáton
sétáltunk, aztán meg Szeged felé autóztunk – és láttuk, nem csak néztük a tél
ajándékát.
Hullott a hó. „Na végre!” – nyugtázta a fiam az utcai lámpa fényében kavargó
látványt. „De reggel hótaposót nem húzok!” – jelentette be tiltakozását, s ezzel
azt is jelezve, hogy nem engesztelhetik ki egykönnyen a szapora, de késve érkezô
pelyhek. „Kiszúrás, hogy épp most esik a hó, amikor holnap muszáj iskolába
menni” – dohogott a gyerek. „Tavaly is csak a szünet legutolsó napján lehetett
szánkózni” – emlékezett kicsit vágyakozva. A tízcentis hó megváltoztatta reggeltôl
minden másképp lett. Hóemberek születtek faluszerte. Az ovibelinek piros az
orra, a kalpagja, de még a sálja is. A Bartók Béla utcában meg párban vigyázzák
a telet. A napot, s az azt követôt a szánkózás gondolata éltette. A falubeliek a
Tisza-parti gáthoz zarándokoltak: itt is, ott is csúszkáló konvolyok gomolyogtak. A
fiam különutas maradt: saját pályáját a kert végében alakította ki, a
szánkónyomok keveredtek a bakancsok és a pulitalp lenyomatával.
A metszô hideg kitisztította a levegôt. A könyvtártól hazáig tartó gyalogúton
gyermekké lettem. Kesztyûben is fázott a kezem, alig éreztem az ujjaim – beleütött
a hideg. Mélyeket szippantottam a hûs hó illatából. Rámijesztett a kerítés mögött
rám acsarkodó, csaholó kutya. Fejfedôt húztam, a szám és orrom elé sálat
kötöttem. Csúszkáltam a jégpáncéllá fagyott keréknyomon. A gátoldalon szinte
világított a szûz hó – messzirôl is kínálta magát: engedjétek el magatokat,
készítsetek angyali krisztusokat. Otthon melegség és nagy újság várt: a fiam
nagybácsi lesz, mert idôsebb nôvére várandós. Új év, új élet születik, kedves
húgom.
Ölel nôvéred:
Ágnes

Építsünk magyar falut!
A Tisza árja nagy pusztítást
végzett, Algyô 1879. március
7-ével megszûnt létezni. Ettôl
fogva három éven át 2914 ember, több száz család nevezhette magát hontalannak.
A Sri Lankai Konzulátus és
a Magyar-Sri Lankai Baráti
Társaság közösen kívánnak
adományokat gyûjteni a katasztrófa sújtotta Ampara megsegítésére. Céljuk egy magyar

falu felépítéséhez a lehetô legtöbb adomány gyûjtése. A felépített kis lakóépület 1100 dollárba, azaz mintegy 220.000
forintba kerül.
A programhoz már több magyar önkormányzat csatlakozott, így Algyô önkormányzata
is. A felépített házra ki lehet
tenni egy táblát, melyen jelezni
lehet, hogy Algyô Önkormányzata támogatásából épült.
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A Magyar Kultúra Napja
Tisztelettel köszöntöm Kedves Vendégeinket: Alkotókat és Mûkedvelôket,
Szervezôket és Látogatókat, Avatottakat és Amatôröket egyaránt!
Amíg a megnyitóhoz illô gondolatokat kerestem, az egyik mûvészettörténész írása került a kezembe, aki a mûvészet feladatát próbálja megfogalmazni. Szerinte a mûvészet többek közt
gyönyörködtet, szebbé teszi környezetünket, díszít, leköti figyelmünket, szórakoztat, nemesít, jobbá tesz, a negatív
ösztönöket segít elfogadható módon kiélni, ki akarja fejezni a benne felgyülemlett érzelmeket, gondolatokat és lelkiállapotot, a valóság visszatükrözése
által ábrázol. Ha végignézünk ezeken a
kiállítási tárgyakon, a mûvészetnek
egyik vagy másik funkcióját látjuk érvényesülni, kiegészítve néha még a
mindennapokban megjelenô használatitárgy feladattal is. Hiszen egy falvédô,
egy párnahuzat, egy alátét, vagy egy tányér ilyen szolgálatot is tesz.
Egy régi újságcikkben olvasható az
ideálok változásáról a következô: „a
mûvészetben megjelent a visszataszító,
az undorító, a dilettáns mint alkotóelem. A szépség elfáradt”. Érzékeljük
ezt az élet minden területén. Az ócska,
a színvonaltalan, a semmi próbál uralkodni. És a semmi érdeke, hogy a semmi terjedjen el mindenhol. Érdekes és
sajátos módon ez a veszély épp az itt
jelenlévô mûvészeti ábrázolási módba
nem nagyon tudott betörni. Sem a hímzés, sem a fafaragás területére nem tud
befurakodni a modern értéktelen, a
semmi. Minden egyes öltés, minden
apró kis csipke, minden egyes fölösleges háncs lefaragása egy kis lépés a valami, a teljesség felé.
Sajátossága a most nyíló kiállításnak, hogy a két alkotási terület a természet világához teljesen ellentétesen áll
hozzá: amíg a hímzô az ember által is
alakított természethez hozzáad, addig a
fafaragó abból éppen elvesz. Tehát nem

az számít, hogy hozzáadunk-e vagy elveszünk belôle, hanem az, hogy hogyan
és milyen mértékben. Aszerint válik
bármilyen természetet átalakító tevékenységünk mûvészetté, hogy az átalakítást milyen lélekkel, milyen indíttatással, milyen lelkület kisugárzásával
tesszük.
Itteni, szinte családias együttlétünkben tudjuk, hogy a most kiállító mûvészek nem akarják a világot megváltani
mûveikkel. Csak egy kicsit hozzá szeretnének tenni abból, amijük van. Megosztani másokkal a bennük lévô értékeket. A kreativitást, az ötleteket, a tevékenység örömét nem is lehetne leállítani, ha akarnánk sem. A lélek a halál pillanatában is fejlôdik, mondja Polcz
Alain. Ne vesztegessük az idôt, amit a
mások és magunk gazdagítására fordíthatunk. És ezzel buzdítani szeretném a
jelenlévôket, hogy a bennük lévô értékeknek igyekezzenek kifejezési formát
találni. Akár zene, akár színjátszás,
hímzés vagy fafaragás, versírás, novella, fényképezés vagy önéletrajzi írás,
ének vagy festés, agyagformálás vagy
bármi ötlettel és formával társuló igaz,
értékes kifejezésmód gyarapítja környezetünket és önmagunkat is. A fölöttünk elszálló idô sem tudja megakadályozni a bennünk levô vágyat, hogy a
jót, ami a miénk lehetett, másoknak átadhassuk.
A tökéletest nem érinthetjük. De a
teljességre törekvés lehetôsége megadatik minden porszem halandó számára. Csak erôfeszítést kell tennünk érte.
Néha nem is nagyot. Csak egyszerûen
engedni, hogy kihallatszódjon, kilátszszék belôlünk ami szép, ami érték. A
kiállítás látogatóinak nevében köszönöm, hogy Apjok Sándorné, Bánfi Sándorné, Szalontai Ferencné és Nyári József merték engedni, hogy kilátsszék
lelkükbôl bensô csöndjükben megalkotott értékük, az itt látható mûalkotások.
Dr. Laurinyecz Mihály

A fenti kiállítási megnyitó beszéd elhangzott a faluházban a Magyar Kultúra Napján, 2005. január 22-én.
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Szomorú napok kezdete
1944. augusztus 25. A behívót
megkaptam augusztus 31-én 8h-ra
a besztercei 22-es határvadász zászlóaljhoz.
1944. augusztus 28. hajnali 5
óra. A szüleimtôl, testvéreimtôl elbúcsúztam a viszontlátás reményében, hogy a karácsonyt vagy a szilvesztert szabadság formájában velük együtt itthon tölthetem. Az útirány: Orosháza, Békéscsaba. Itt légiriadó fogad. A vonat kiállt a nyílt
pályára. Kiszállás, fedezékbe bújni,
ki hová tud! Kb. 1 órát tartott a légiriadó.
Továbbmegyünk Nagyváradig.
1944. augusztus 28. Kb. 17 óra.
Az éjszakát Nagyváradon töltöttük
egy iskolában.
1944. augusztus 29. hajnali 4
óra. Indulás tovább tehervagonokban Kolozsvár és Beszterce felé.
1944. augusztus 31. éjjel 23
óra. Már várnak idôsebb katonák.
Irány a laktanya. Sötét utcák, sötét a
laktanya is. Egy emeletes épület régi falépcsôkkel. Szomorú a hangulat, látva, hogy a laktanya üres.
Csak a helyôrség van a laktanya védelmére.
1944. szeptember 1. Pihenônap.
Megtudjuk, hogy elôttünk való napon mentek ki a frontra, minden
fegyvert magukkal vittek. Egy kocsi és négy ló maradt a laktanyában.
1944. szeptember 2. Megkezdôdik a foglalkozás, ami üres géppuska-heveder tölténnyel való berakása. A munkát sûrû légiriadó szünetelteti. A laktanyát el kellett hagyni, és a dombok, hegyek között elrejtôzni. Riadó után vissza a laktanyába.
1944. szeptember 6. Besztercét
elhagyva irány a Kárpátok.
1944. szeptember 8. Végállomás Kolibica. Szálláshelyünk egy
fából épült bepucolatlan szálloda.
Hideg van, fázunk a saját ruhánkban, amiben bevonultunk. A behívón feltüntetett 1 db pokrócot és
nagykabátot kellett vinni. A táj festôi, gyönyörû szép, de olyan szegény. Kb. 120 lakosa, van: románok. Egyetlen magyar szót se hallani tôlük. Közös ellátás semmi. A mi
hazai pénzünkbôl vásárolt némi
kecsketej. Szakaszunk 200 fô, parancsnokunk egy TVB szakaszvezetô és egy ôrvezetô. Ekkor már rájöttünk, hogy dolgozni hoztak ide,
és a front közelsége miatt nem tudták végrehajtani.
1944. szeptember 12. Elhagyjuk Kolibicát éhesen, fáradtan, piszkosan. Nem tudjuk hová megyünk,
valószínû Déssre. Útközben önellátók lettünk, az út szélén lévô gyümölcsfák, a hegyoldalakban lévô
szôlôk láttak el minket élelemmel.
1944. szeptember 17. Megérkezünk Déssre. Összeverôdve a szétszórt szakaszok, sok ember hiányzik a zászlóaljból, fôleg Erdélybe
valók. Itt már kapunk kenyeret és
kevés fôtt ételt.
1944. szeptember 19. Úgy hír-

Múltidézô
Lakatos Mihály

Napló (1944-1946)
1. rész
lik, kapunk egy szerelvényt.
1944. szeptember 20. Megkaptuk a szerelvényt és bevagoníroztunk. Elindult velünk 12 óra tájt az
ország belseje felé. Hosszú és lassú
út. Van, amikor egész napot is várakoztunk egy helyen: állomáson
vagy nyílt pályán.
1944. szeptember 28. Estefelé
Békéscsabára érve szomorú kép tárul elénk: szétbombázott állomás,
kiégett vagonok, rengeteg szemét
mindenfelé. Az állomás személyzete egy forgalomirányító és nemzetôrök. Közlik, hogy tovább nem mehetünk, mert HódmezôvásárhelyÚjváros részre orosz páncélos felderítôk már megjelentek, és veszélyes lehet a számunkra. Más úton
próbálkozunk átjutni a Tiszán. Ekkor visszamentünk két vagy három
állomást. Másnap 13 óráig várakoztunk.
1944. szeptember 29. Újra Békéscsabára jöttünk vissza. A nemzetôrök közölték, hogy az orosz
páncélosok Hódmezôvásárhelyrôl
visszavonultak. Mehetünk tovább
Szeged irányába. Hódmezôvásárhelyen egy rövid idôt álltunk és 18
órakor jöttünk át az algyôi hídon.
Az algyôi állomáson sem állt meg a
szerelvény, csak nagyon lassan
ment. Ezt mi, Algyôre valók kihasználva, leugráltunk róla és hazaszöktünk. Nem volt nagyon félni valónk, mert civil ruhában voltunk.
Szüleink számára váratlan és nagy
öröm mindenki részérôl ez a rövid
találkozás. Az a három tiszt volt a
szerelvényen velünk, akik Erdélyben és Déssen a zászlóaljt összegyûjtötték. Egy százados, egy hadnagy, egy zászlós – nevük ismeretlen. Beszélgetésük alkalmával egy
algyôi közülünk hallotta, hogy másnap – 30-án – hajnal 5 óráig Szeged-Rókusi állomáson lesz a szerelvény. Kenyeret vételeztek fel részünkre. Megbeszéltük, hogy addigra visszaérünk.
1944. szeptember 30. Hajnali 2
órakor indulunk a Szegedi utca 98.
sz. alatti házunktól lovas kocsival.
Elbúcsúzok szüleimtôl, testvéremtôl. Az öcsém visz minket. A tanyán
lakó Vidács Sándor a Nógrádi-tanyánál vár minket. Ôt az édesapja is
elkísérte és eljött velünk. Ô tudta
csak azokat az utakat, ahol a várost
kikerülve az állomáshoz nagyon
közel tudtunk menni, és az öcsém
sem jött egyedül vissza. Részemrôl
hálásan megköszönöm és soha nem
fejtem el Vidács bácsi segítségét.
Elindultunk a szerelvény felé. A
szerelvény száma 102-es. Az állomáson katonák sétálnak (ôrök). Két
helyen megállítanak, a jelszót kérdezik tôlünk. Nem tudjuk csak a
szerelvényünk számát és tovább engednek. Megtaláljuk a szerelvényt,
a vagont is megjelölve. A megbe-

szélés szerint a jel: papírszalag a résekben. Egy-két kopogás, belülrôl
már nyílik is az ajtó. Mindenki részérôl nagy az öröm, sikerült. A hazulról vitt élelem valóságos szenzáció. Reggel irány Mohol, itt kirakodunk. Ez a nap pihenô.
1944. október 1. A lakosságtól
összeszedett lapáttal, ásóval, csákánnyal irány a Tisza hullámtere. A
gaz kitakarítása, a Tisza jobb partjának a függôlegesítése, futóárokásás.
1944. október 5. A vacsorát kiosztani nincs idô, azonnal indulás:
dûlôúton, szántóföldeken keresztül.
Bajmoknál éjjel partizántámadás ér.
A három sebesültet az egyik tanyából elhozott kocsin sürgôsen elszállították. További irány: Bácsalmás
és Baja. Itt már tiszteket sem találunk sehol.
1944. október 8. Baján az elszállásolásunk lehetetlen. Egy érettségizett fiú is van velünk. Bajára
való, ismerôs a rendôrfônökségen.
Ô intézkedik, hogy élelemellátásban részesüljünk. Szállásunk az ég
alja. A Duna hullámterén lévô fák
alatt sokat áztunk-fáztunk. Rengeteg a menekült. A híd lebombázva,
a komp helyettesíti. Éjjel-nappal
közlekedik, mégis egy hét múlva
jutnak át. Közben a tisztjeink is elôkerültek.
1944. október 15. Átjutottunk a
Dunán, zsidók építik a vagon kirakodó pályáját. Ott már halljuk a
hangosbemondón keresztül a
Szálasi-indulót: Horthy lemondott.
Nagy a zûrzavar. Bátára érve egy iskolában kaptunk szállást. A németek ôriznek. Se be, se ki nem lehet
menni.
1944. október 17. Irány a Duna
part. Eskütétel Szálasira, a hazára,
az általa elképzelt országra.
1944. október 18. A hullámtér
gaztól való kitakarítása, futóárok
ásása, védôállások építése.
1944. október 27. Elindultunk
Bátáról, irány Nagyatád.
1944. október 31. Megérkeztünk Nagyatádra. Szálláshelyünk
egy nagy téglagyár. Retkesek, piszkosak vagyunk. Itt van víz, vödrök
is kerülnek. Megmosdunk, alsó ruhánkat kiforrázzuk, fertôtlenítjük,
ami a legszükségesebb. Itt semmi
munkát nem csinálunk. Élelmezésünk nagyon rossz.
1944. november 11. Vége a civil ruhában vándorolt idônek. Parancsokat kaptunk, hogy le kell adni a civil ruhát, és katonai egyenruhákat kapunk. Agyonfoltozott, régi,
kopott minden ruha. A katonaládába pakoltunk minden civil holmit és
a Bika Szálloda padlására felvittük,
és ott maradt.
Az Algyôre valók nevei, kikkel
együtt töltöttem a naplóban leírt,
szomorú napokat: Lakatos Mihály,
Czirok Szilveszter, Bakó József,
Patai József, Pál László, Szabó István, Süli Ambrus, Vidács Sándor,
Vidács András.
(Folytatjuk.)
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Az élôk kötelessége
az emlékezés...
Széll Albert földmûves, honvéd;
Algyô, 1922. szeptember 23.; Juhász
Mária – Széll István; lh.: Algyô, Tanya 117. 1943 októberében Szegedre
vonult be tényleges katonai szolgálatra. Alakulatával 1944 augusztusában
a 13. gyaloghadosztály hadrendjében
Galíciában az 1. hadsereg arcvonalába került. Utolsó levelét szeptemberben írta. 1969-ben holttá nyilvánították és a Szegedi Járásbíróság utolsó
levele alapján 1944. október 15-i idôpontban határozta meg elhunytát. Neve a hôsi halottak emléktábláján szerepel. (Algyô HA. 13⁄1968. sz. és
Szegedi
Járásbíróság
Pk.
51913⁄1967⁄5. sz.)
Szél Pál földmûves, honvéd; Tápé,
1903. október 30.; Vincze Viktória –
Szél György; fel.: Vôneki Piroska
(1928.) lh.: Algyô, Váradi u. 8.; Tartalékos honvédként 1942 áprilisában
mozgósították és a szegedi V.
élelmezôraktár által Kiskunfélegyházán felállított élelmezô-oszloppal a
13. könnyûhadosztály hadrendjében
(13. élmo.) a 2. magyar hadsereg Don
menti arcvonalába került. A szovjet
hadsereg 1943. január 12-i offenzívája idôszakában január 15-én a gyalogos alakulatokkal együtt Osztrogozsszkba vonultak vissza. Miután
minden raktáron lévô élelmet szétosztottak, ôk is harcoló alakulatként védték a szovjet csapatok által bekerített
és szétlôtt várost. Négy napos küzdelem után január 20-án súlyos véráldozatok árán kitörtek, s kitörés közben
hôsi halált halt. Neve a hôsi halottak
emléktábláján olvasható. (HL. Veszteséglajstrom 10. köt. és Tápé HA.
32⁄1971. sz. és Szegedi Járásbíróság
Pk. 53487⁄1971. sz.)
Szemerédi András honvéd;
Algyô, 1911. november 16.; Patkós
Etel , lh.: Pomáz?; 1944-ben Szentendrére a 8. bevonulási központba
hívták be katonai szolgálatra és 2.
páncélozott gépkocsizó ôrszázadba
sorolták be. Alakulata a 2. páncéloshadosztály hadrendjében részt vett a
magyarországi harcokban. 1944. október 20-án Nagykálló és Kállosemjén között eltûnt. (HL. Veszteséglajstrom 15. köt. és HL. HM. 22.
oszt. ir. 749.d.)
Következik: Szilágyi György
Szilágyi Györgyné Farkas Mária
Szûcs József
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Katonasors
Az élôk kötelessége az emlékezés… sorozatunkkal tisztelgünk a háborúban elesett katonák és civilek
emléke elôtt. Ám számos algyôi túlélte a világégést, s bár sohase feledheti a történelmet és a személyes sorsát is formáló háborús napokat, élni
és boldogulni igyekezett, igyekszik.
Katonasors címû cikksorozatunkban
szeretnénk bemutatni az Algyôi Hírmondóban a háborút megélt és túlélt
algyôieket! Az Algyôi Hírmondó
szerkesztôsége keresi azokat az algyôieket, akik mesélnének világháborús emlékeikrôl, élettörténetükrôl!
Jelenetkezni a Hírmondó szerkesztôségében, vagyis az algyôi könyvtárban (Kastélykert utca 63.), vagy annak 62⁄517-170 telefonszámán lehet.
*
Az Algyôi Hírmondó 2004 októberi számában meghirdetett felhívás
nyomán Katonasors sorozatunkban
elsôként Lakatos Mihályt mutattuk
be a lap idei elsô, vagyis 2005 januári számában. Ám a Lakatos Mihály, a
naplóíró címû írásban pontatlan információ jelent meg. A cikkbôl úgy
tûnik, mintha a csôszház környékére
épült volna a mai Fazekas utca, pedig
ez a kereszt felöli részen található. A
félreérthetô fogalmazásért az érintettek és olvasóink elnézését kérjük! (A
szerk.)

Bérletárusítás
A március havi autóbusz bérleteket az algyôi polgármesteri hivatalban március 2-án, 3-án és 4-én árusítják délelôtt 9 órától 17 óráig.

Algyôiek a buszon
Algyô képviselôtestülete a múlt év
december 17-i ülésén tárgyalta a tömegközlekedéssel kapcsolatos megállapodásokat. A tanulóknak eddig is
az önkormányzat rendezte a bérletek
árát, így van ez 2005-ben is: a diákok
ingyen utaznak az algyôi buszon.
Nagy segítség ez a szülôknek, különösen ott, ahol több gyerek veszi
igénybe ezt az önkomrányzati támogatást.
A dolgozók esetében nincs változás.

Önkormányzat
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Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Szerdánként 14 és 17 óra között a polgármester vagy az alpolgármester, illetve
két-két önkormányzati képviselô tart fogadóórát a polgármesteri hivatalban – az
alábbi rend szerint.
Képviselôi fogadóóra:
Február 9.: Bakos András és Borbély
János,
16.: Herczeg József és Süli Zakar Mariann,
23.: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede.

Március 2.: Bakos József és dr. Gonda
János,
9.: Vidács László és Beke Tamás.
Polgármesteri fogadóóra:
Dr. Piri József polgármester fogad: február 9-én és 23-án, március 9-én.
Alpolgármesteri fogadóóra:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester fogad: február 2-án és 16-án, valamint
március 2-án.

Tanácskoztak a képviselôk

Adósságkezelési szolgáltatás lesz Algyôn
Közel húsz témát vitattak meg az idei elsô testületi ülésükön az algyôi önkormányzati képviselôk.
A január 28-i tanácskozáson több helyi
rendeletet is módosítottak. Így például az
önkormányzati intézményekben érvényes
térítési, illetve a távhôszolgáltatási díjat. A
szociális étkeztetés feladatának megoldása
érdekében a Waldorf 2000 Bt. által üzemeltetett Horizont étteremmel 2000-ben kötött
megállapodást az önkormányzat. A szolgáltató – az áram és a gáz árának növekedése
miatt – 7 százalékos díjemelési igényét a
képviselôk elfogadták. Így aztán ezentúl az
óvodai ellátás díja napi 246, az iskolai napközis ellátásé 305, az iskolai menzáé 195
forint (áfával együtt). Az idôsek klubjában
biztosított ebédért ezentúl naponta bruttó
210 forintot kell fizetmi, míg az átmeneti elhelyezést biztosító intézményben a térítési
díj havi 50 ezer 940 forint. A távfûtött lakásokban a hôdíj fûtés esetén közel 3, melegvíz felhasználásakor közel 5 százalékkal
emelkedett, azaz ezentúl GJ-onként 1.646,
illetve vízköbméterenként 348 forintba kerül.
A nagyközségi önkormányzat költségvetésérôl többszörösen is szó esett: egyrészt a
képviselôk módosították az ezzel kapcsolatos tavalyi rendeletet, másrészt megvitatták
a bevételek és kiadások idei tervezett öszszegeit és arányait. Az idei lehetôségeket
jelentôsen befolyásolják az új adótörvények, illetve a közszférában bevezetett béremelések. Az önkormányzat idén 1 miliárd
219 millió bevételre számít. A kiadások között most is jelentôs a falu mûködtetésére
fordítandó összeg; a tervezett fejlesztések
közül kiemelhetô az útépítés és járdaépítés,
továbbá az óvodai tornaszoba és a termálfürdô építésének ez évi üteme.
A múlt évi decemberi ülésükön határozták el a képviselôk, hogy a szociális ellátások körét bôvítik az adósságkezelési szolgáltatások bevezetésével. Az ezt lehetôvé
tevô rendelet megalkotása januárra maradt.
Az elképzelések szerint az az algyôi, aki a

településen elismert minimális lakásnagyságot és minôséget meg nem haladó otthonban él, illetve akinek közüzemi tartozása legalább 6 havi, s az 50 ezer forintnál
több, de 150 ezer forintnál kevesebb, vagy
akinél a díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, igényelheti az önkormányzat
segítségét. Ám a támogatás mértéke nem
haladhatja meg az adósság 75 százalékát,
illetve összege legfeljebb 200 ezer forint lehet.
Megalkották a képviselôk a közmûfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendeletet, melynek értelmében az út- és
közmûvek létesítéséhez az érintett ingatlanok tulajdonosai is hozzájárulhatnának az új
telkek kialakításakor – a tervek szerint az ingatlanra jutó beruházási költség 25 százalékával.
A talajterheléis díj fizetését szabályozó
rendelet megalkotását törvény írja elô. Az a
tulajdonos, aki nem köt rá azAlgyôn kiépített szennyvízelvezetô csatorna-hálóztara,
talajterhelési díjként az áltata kibocsátott
szennyvíz nagyságától függô összeget, köbmétererenként 120 forintot köteles fizetni. A
februártól hatályos rendelet szabályozza az
ezzel kapcsolatos adatszolglátatási és eljárási szabályokat, valamint az igénybe vehetô
kedvezmények listáját is.
A korábbi javaslatok alapján most döntöttek a Téglás utcai körforgalmi csomópontnál két utasváró elhelyezésérôl, illetve arról,
hogy folytatódik a földfeltöltés a volt
lovaspálya területén.
Az algyôi képviselôk foglalkoztak a testvértelepülésekkel kapcsolatos idei programok tervével, illetve a múlt évben élénkebbé váló pályázati munkával. (A település
önkormáényzata és intézményei által a múlt
évben elnyert jelentôs pályázati támogatásokról részletesebben lapunk következô számában adunk részletes beszámolót.) Az önkormányzati testület tájákozódott a faluház
és szabadidôközpont, valamint a könyvtár
és tájház múlt évi munkájáról és idei terveirôl.
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Támogassa a kicsik alapítványát!

Óvodai programok

A Boldog Gyermekkor Alapítvány örömmel veszi, ha az
algyôi szülôk és más támogatók adójuk 1%-val is segítik az
óvodások épülését szolgáló szervezetet. Az adószám:
18464881-1-06.
Az idei, Tavaszhívogató elnevezésû rendezvénye sikeréhez további adományozókat vár az alapítvány, melynek
számlavezetô bankja: Partiscum XI. Takarékszövetkezet,
Algyô, Búvár u. 2. A számlaszám: 57600125-11007056.

Február 14-én 10 órakor a gyerekek mesejátékot nézhetnek meg a faluházban, melynek címe: Rémusz bácsi meséi.
Február 23-án 10 órakor FARSANG az oviban. A gyerekek vidám
farsangi jelmezekbe öltözve búcsúztatják a telet.

Tavaszi Szivárvány
hívogató
Itt a tavasz ébred már
a sok kis gyermek téged vár.
Zene tánc és kacagás,
a Faluházba térj be hát!
Várunk téged anya, apa,
nagymama és dédmama!
Törpikék és Katicák,
tapsifülû Nyuszikák,
Pillangók és Margaréták,
táncos lábú Sündisznócskák,
békés lelkû Delfinek,
mind ránk figyeljetek!

Gyerekszáj
– Pandúr leves az ebéd, jó
étvágyat kívánok! – mondja
az óvó néni.
Néhány perc múlva megszólal az egyik kisfiú:
– Nagyon finom ez a Kandúr leves!
*
Tojásos levest ebédelnek
az ovisok, amelyben van babérlevél is.
Dóri kijelenti:
– Nem eszem meg a levest,
mert beleesett a falevél!

Kedves Szülôk!
A Szivárvány óvoda szeretne örömet szerezni minden
algyôinek egy vidám zenés
gyermekmûsorral. A Tavaszhívogatóra március 5-én délután 15 órakor a faluházba
várják a kedves vendégeket.
Belépôdíj: személyenként
felnôtteknek 1 ezer forint,
gyermekeknek 500 forint.
A belépôjegyek elôvétel-

ben kaphatók: az óvoda gazdasági irodájában.
A rendezvény bevételével a
szervezôk a Boldog Gyermekkor Alapítványt támogatják. A remények szerint jelentôs összeget a gyerekek fejlôdését szolgáló mozgásfejlesztô eszközök bôvítésére, készségfejlesztô játékok vásárlására tervezik fölhasználni.

Felmérik a lakásviszonyokat
A 2004. évi CXXI. tv. alapján 2005. április 1-je és 2005.
április 21. közötti idôszakban a népesség személyi, családi és
lakásviszonyairól összeírást kell tartani – a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.
Az összeírás kiterjed az ország területén élô vagy bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezô magyar állampolgárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodó külföldi állampolgárokra, a hontalan személyekre,
menekültekre és az ország területén lévô lakásokra.
Az összeírással kapcsolatos adatszolgáltatás kiterjed a természetes személyek és a lakások adatainak összeírására. Az
összeírás végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.
A gyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Fizetési határidô
Az aktuális havi óvodai térítési díjat a szülôk február 3-án
(csütörtökön), március 3-án (csütörtökön), április 5-én
(kedden) fizethetik be.

Szülôi értekezletek
A Szivárvány óvoda csoportjaiban az alábbi idôpontokban
tartják a szülôi értekezletet:
a Margaréta csoportban január 31. (hétfô)
16.30 óra,
a Törpike csoportban február 1. (kedd)
16.30 óra,
a Delfin csoportban
február 1. (kedd)
16.30 óra,
a Nyuszi csoportban
február 2. (szerda)
16.30 óra,
a Katica csoportban
február 2. (szerda)
16.30 óra,
a Pillangó csoportban február 3. (csütörtök)
16.30 óra.
Az iskolába menô gyermekek szüleit február 15-én 17 órakor várjuk a Kosárfonó utcai iskolába. A szülôk megismerkedhetnek a leendô elsôosztályos tanító nénikkel és az iskolai
programmal.

Milyen a közbiztonság Algyôn?
Az alábbi írást egy nagymama hozta be a szerkesztôségbe,
aki unokája szavaival írt le egy szomorú eseményt.
(A szerk.)
„Az elsô szilveszterem
Barátaimmal voltam a Szôlô utcában szilveszterezni. Megbeszéltem a szüleimmel, hogy hazamegyek pohárköszöntôre. El
is indultam idôben a Szôlô utcából, majd végigmentem a Géza
utcán. A Vadász kocsmánál elfordultam a polgármesteri hivatal felé. Jött utánam egy 35-40 év körüli férfi. Én kiléptem, ô
sietett, majd egy kicsit lemaradt. Utána leguggolt és segítségért kiáltott. Én jóhiszemûleg visszaléptem, és segíteni akartam neki. Sajnos kár volt! Ô hirtelen felugrott, és a kocsiút közepén leütött, és kiabálni kezdett, hogy miért petárdázok? Én
nem tudtam szólni, mert beütöttem a fejem az aszfaltba, és egy
néhány percre elvesztettem az eszméletem. Ô ott hagyott. A
szerencsén múlott, hogy nem jött semmi jármû. Talán úgy 4-5
perc múlva tudtam elindulni haza a szüleimhez.”
Kérdezem én, kik a rosszak? Az ifjúság? Hol vannak Algyôn
a biztonsági ôrök? És érdemes-e segíteni?
Szeretném, ha az illetô magába nézne, és elgondolkodna,
mit cselekedett. Elrontotta egy 15 éves fiú szilveszterét, aki
mindig fog rá emlékezni.
Egy ifjúságot szeretô nagymama”

2005. februári Hírmondó
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A fizika éve: 2005

Bál és 1%

A szegedi Móra Ferenc Szakközépiskola Szakiskola és
Kollégium érdekes „Fizikai Kísérletek Játszóházat” rendezett január 17-én az általános iskolák 5-8. osztályosai részére. A kísérleteket szakközépiskolás diákok mutatták be,
s tanulóink is lehetôséget kaptak a megfigyelésre. Az Algyôi Általános Iskola 14 felsô tagozatos diákja nagy érdeklôdéssel vett részt a rendezvényen. Különösen tetszett
a szikrakisülést elôállító Van de Graaff generátor.
Hegyi Gabriella

Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány idén február 12-én rendezi meg
hagyományos bálját. Az alapítvány kuratóriuma kéri, aki teheti, tombolatárgyak felajánlásával támogassa a rendezvény sikerességét! Örömmel fogadnak anyagi támogatást is az OTP
11735005-20455127 számlaszámára.
Az Algyôi Általános Iskola Alapítvány rendszeresen támogatja a tanulók
versenyeztetését, erdei iskolában való
részvételét, a rászorulók tanulmányi kirándulását, jutalmazását. Akik egyetértenek az alapítvány tevékenységével,
adójuk 1%-ának felajánlásával támogathatják a célok megvalósítását.
Adószám: 184571771-1-08.

Februári iskola napló
3.
7.
8.
12.
11.
15.

07–17 óra: Ebédfizetés február hónapra (20 napra).
16.30-tól: Szülôi értekezlet 8. osztályosoknak – jelentkezési lapok kitöltése.
12 óra: A Filharmónia koncertje a faluházban.
18 óra: Alapítványi bál a faluházban.
A Tisza napja – megemlékezés a ciánszennyezésrôl tanítási órák keretében.
17 óra: Szülôi értekezlet a leendô 1. osztályosok szüleinek a Zöld iskolában
(Algyô, Kosárfonó u. 16.).
16. 14 óra: Versmondó verseny az 1–2. évfolyam részére.
15 óra: Versmondó verseny a 3–4. évfolyam részére.
A természettudományi vetélkedô 3. forduló feladatainak beadása.
17. 14.30: Hangos olvasási verseny a napköziseknek.
18. Farsang az alsó és felsô tagozatban (Zöld iskola, Sárga iskola).
21. Egyéni fényképezés.
25. 14 óra: A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója Szegeden.
Február 21–március 11.: Általános felvételi eljárás a továbbtanulásra jelentkezett
8. osztályosok részére.

Dr. Hégely Mihály
reumatológus
szakorvos
Rendel:
Algyô, Egészségház u. 4.
Elôzetes bejelentkezés:

Az önkormányzat a rendôri jelenlétért
Algyô közbiztonságáért a nagyközség önkormányzata sokféle erôfeszítést tesz. A képviselô-testület 2003 októberi ülésén fogadta el
a bûnmegelôzési koncepciót, miközben minden év tavaszán beszámoltatja a Szegedi rendôrkapitányság Tarjánvárosi Rendôrôrsét az
elôzô évi munkájáról – tudtuk meg az olvasói
levélben megfogalmazódó válaszokat keresve
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármestertôl.
A bûnmegelôzési koncepció helyzetelemzése megállapítja: a településen a vagyon elleni
bûncselekmények túlnyomó részét az alkalmi
lopások teszik ki, de nôtt a betöréses lopások
száma. Algyônek fel kell készülnie az egyre
súlyosbodó, eddig csak a nagyvárosokat jellemzô fiatalkorú bûnözés, az ifjakat érintô alkoholizmus és drogfogyasztás jellemzôire.
A helyzetet jellemzi, hogy Algyôn 2003ban 79 (2002-ben 54) bûncselekmény miatt
indult rendôrségi nyomozás. Nôtt a testi épség
elleni bûncselekmények száma is, de a rendôrség eddig mindig megtalálta az elkövetôket.
2003-ban két személy elleni erôszakos bûncselekményt jelentettek be az algyôiek: egy
rablás és egy kifosztás lett ismertté; ezek közül az egyik a Vadász sörözô elôtt történt.
A közrendet a településen a rendôrség 3
körzeti megbízottal biztosítja.
Az Algyôi Faluvédô Egyesület civil szervezeti formában tevékenységét szorosan a rendôrséggel és a polgármesteri hivatallal együttmûködve végzi. A közrendet szolgálja a va-

gyonvédelmi mechanikus eszközök népszerûsítése és terjesztése; a hiszékenység és a könynyelmûség felvilágosító munkával való viszszaszorítása; a tanyagondnoki hálózat kiépítése is.
Algyô önkormányzata 2 mezôôr foglalkoztatásával biztosítja a termôföldek, az erdôk, a
haszonállatok és a vadak védelmét.
Különösen nyaranta nagy a lakssági bejelentések száma: elsôsorban a szórakozóhelyek
nyitva tartásával kapcsolatos rendzavarást kifogásolják. A discót üzemeltetô vendéglátóhelyekrôl hazatérô fiatalok rongálását, károkozását a rendôrség és a Faluvédô Egyesület járôrözései hivatottak megakadályozni.
A bûnmegelôzés, a drogfogyasztás terjedésének mérséklése szempontjából is jelentôs
munkát végez a Családsegítô és Gyermekvédelmi Szolgálat.
A közlekedés biztonságát idôszakonként a
Kastélykert utcán közlekedô, a tiszai uszályok
feltöltéséhez terményt szállító teherjármûvek
teszik veszélyessé. Hasonlóképpen veszélyforrás lehet a gázpalackokat szállító, gyakran
utánfutós teherautó. A legveszélyesebb csomópontban, a 47-es út és a Téglás utca keresztezôdésében megépült és jól funkcionál a körforgalom.
A gyakoribb rendôri jelenlét elôsegítésén
fáradozik az önkormányzat, a Faluvédô Egyesületet pedig a közbiztonság növelését szolgáló egyéb módszerek bevezetése foglalkoztatja.

268-251
vagy 20-414-7682

Aprók
Eladó régi kendergyári útnál 1 hold föld. Érdeklôdni :
06-30⁄388-08-66
*
Férfi kerékpár 26-os (3 seb.
agyváltós) jó állapotban eladó.
Telefon: 268-434
*
Redôny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefon: 06-30⁄953-03-95
Szilveszter óta keressük nagy, fekete hátú, kan
németjuhász kutyánkat.
Ismertetô jele:
fojtólánc van a nyakán és Kormos (Kormi)
névre hallgat.
Kérem értesíteni:
Bakos József
Radnai u. 7.
Telefon : 268-620
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Könyvtári hírek

Faképek a könyvtárnak
Áchim Pál, volt algyôi lakos, jelenleg Szolnokon él. Most
Algyô településnek ajándékozott egy 4 darabbol álló fafaragást. Az egyszerû embereket ábrázoló faragásokat a könyvtárban helyezték el, ahol nyitvatartási idôben mindenki megnézheti. Köszönjük az alkotónak ezt az értékes ajándékot!

„A Nagy Könyv” mozgalom
A Könyvtárellátó Kht. és
a Magyar Televízió a
könyvtárak közremûködésével angol mintára beindítja „A Nagy Könyv” projektjét, ami elôreláthatólag
2005 egyik legjelentôsebb
kulturális eseménye lesz. A
program rendszeres TV mûsorokból, saját internetes
oldalból,
kapcsolódó
könyvtári és iskolai eseményekbôl áll majd. „A Nagy
Könyv” mozgalom legfontosabb célja, hogy az olvasás újra népszerû és divatos
legyen.
Sajnos egyre kevesebben
és egyre kevesebbet olvasnak. Bár világjelenségrôl
van szó, Magyarországon –
a legfrissebb felmérések
szerint – a helyzet gyorsabban romlik, mint másutt.
Lényegében egy olyan olvasómozgalomról van szó,
amely korunk minden technikai eszközét (televízió,
rádió, mobiltelefon, internet) egy cél érdekében
összpontosítja.
A program 2005. március
elején indul és 2005. december 17-ig tart, melybe
könyvtárunk is szeretne bekapcsolódni. A játék során

„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

az ország kedvenc regényét
keressük. A tévénézôket, rádióhallgatókat, olvasókat
szavazásra szólítjuk fel: nevezzék meg kedvenc külföldi és kedvenc magyar regényüket. A szavazás módja
változatos: a könyvesboltokban, iskolákban, könyvtárakban, színházakban,
mûvelôdési intézményekben elhelyezett, ingyenesen
beküldhetô szavazólapok,
és az internetes honlap egyaránt rendelkezésre áll.
A programhoz kapcsolódik egy társmûsor, egy mûveltségi vetélkedô, amihez
már a nyáron csapatokat
kell toborozni.
A TOP-listán szereplô
könyvek beszerzéséhez az
NKÖM támogatást nyújt.
Egy sarkot alakítunk ki a
listán szereplô könyvekbôl.
A vetélkedôk nyerteseinek és a legjobb olvasóköröknek a versenyt lebonyolító programiroda ingyenesen biztosít különbözô ajándékokat.
Az olvasókörök részt vehetnek a weboldalon folyó
játékban, a könyvtárak saját
aloldalt nyithatnak a mozgalom internetes portálján.

Az Algyôi VSM BT.
konténeres törmelékés
sittszállítást vállal
2200 Ft⁄m3-es áron.
Telefon:
06-20-9823-107,
20-9791-088
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A könyvtár információs pont is
– Forródrót az EU-vonalhoz –
A Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Fôosztálya lehetôvé kívánja tenni,
hogy a kistelepülések, vidéki
városok lakói az EU-val kapcsolatos kérdéseiket ingyenes
EU-vonalon tehessék fel.
Könyvtárunk is pályázott az
EU-vonal elérésére, melyet
megnyertünk. Január 28-tól a
könyvtárban elhelyezett külön
telefonkészülékrôl a látogatók
egyetlen gombnyomással léphetnek kapcsolatba az EUvonallal. Információkat kérhetnek például külföldi szolgáltatásokról, munkavállalási
és tanulási lehetôségekrôl,
ösztöndíjakról, sürgösségi
egészségügyi ellátásról, pályázatokról, gépkocsik forgalomba helyezésérôl, tartózkodási
engedélyekrôl.
Az EU-vonal igénybevétele ingyenes, a könyvtár nyitvatartási idejében bárki számára hozzáférhetô.
Az Európai Unióval kap-

csolatos dokumentumokat,
szóróanyagokat a beiratkozott
olvasók kikölcsönözhetik. Dokumentumok (esettanulmány)
állnak rendelkezésre a GVOP
típusú pályázatok ûrlapjának
kitöltéséhez, valamint EU pályázati kisokos arról, hogy
kis- és középvállalkozások részére milyen európai uniós
források léteznek. Az adóbevalláshoz, pályázatokhoz
szükséges nyomtatványok letölthetôk a könyvtárban (teleházban).
Minden héten kedden 14-17
óra között ingyenes álláskeresô szolgáltatás munkanélkülieknek.
A könyvtár CD-romjait, valamint a CD-jogtárat beiratkozott olvasók ingyenesen használhatják. A számítógépes újságok – PC World, GameStar,
Számítástechnika - CD-jei,
DVD-jei is kölcsönözhetôek
(100,-Ft⁄db).

Kábeltévé, de mi mennyiért?
A kábeltévé mûködésével, csatornáival kapcsolatos kérdéseit
küldte be szerkesztôségünknek Körmöci Dénes, aki az algyôi
kínálatból keveselli a magyar nyelvû csatornákat. Szól a
Délmagyarországban megjelent „kábeltelevíziós árversenyrôl”,
mert az ott olvasottak alapján is érthetetlen számára hogy miért
tud az egyik szolgáltató 2850,-Ft-ért 34 csatornát, míg a másik
2900,-Ft-ért 56 csatornát nyújtani. Levelét – a válaszadás
céljából – továbbítottuk az AKTV Kft. illetékeseinek. (A szerk.)

Homolya Orsolya–Rákócza Richárd:
Szökôár testközelbôl
Pusztítás, halál, menekülés,
ôserdôben töltött éjszaka, járványveszély, teljes bizonytalanság jellemezte az elsô napokat, majd a segíteni akarás,
a szolidaritás, az emberség felülkerekedése lett az úr a víz
pusztítása felett.
Homolya Orsolyát, az
egyik budapesti utazási iroda
idegenvezetôjét január eleji
hazaérkezte után egymás kezébôl tépték ki a televíziók.
Ô és csoportja Thaiföldön, a
szökôártól sokat szenvedett
Phuket szigetén nyaralt az
ünnepek alatt, ôk voltak

azon honfitársaink, akik testközelbôl élték át, mit jelent,
ha a természet ereje felülírja
a paradicsomi állapotokat. A
tapasztalt idegenvezetô és az
ismert író-újságíró lenyûgözô, torokszorító beszámolója
megpróbálkozik a lehetetlennel: azzal, hogy testközelbe
hozza az óév – és az utóbbi
évtizedek – legpusztítóbb
katasztrófáját.
A könyv ára: 1690,- Ft,
megrendelhetô az alábbi címen: Bolt Kft., 1023 Mária u.
3., Tel.: (1) 283-6963, e-mail:
info@bolt.cc
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Hirdetés

Fûben –fában orvosság
Az idôsek még emlékeznek rá, hogy az erdôk, mezôk virágai és növényei nem
csupán táplálkozási célokat
szolgálnak, hanem különféle
betegségek gyógyítására is
alkalmasak.
A bodzát az ördög fájaként emlegették ôseink, ágát
a gonosz ártó hatalmak távoltartására tûzték a kapura,
ajtókra, ólakra. A bodza
ugyanakkor fontos gyógynövény is, hiszen alig akadt
olyan betegség, amelynek ne
lett volna ellenszere. Édeskés
illatú virágjából fôzetet készítettek, mely a köhögést
enyhítette, de torokgyulladás
és hideglelés ellen is alkalmazták. Ugyanakkor kitûnô
üdítô italt és pálinkát is lehetett készíteni belôle. A sömör, valamint a verekedések
kék foltjainak eltüntetésére a
bodzavirágot vajban kissé
megsütötték majd ezzel a beteg testrészt bedörzsölték.
A kökény az egyik olyan
növény, mely tavasszal a legkorábban virágzik. Az idôsek
szerint kis fehér virágaiból
hármat kell elfogyasztani ahhoz, hogy az ember egész
évben mentes legyen a láztól.
Fanyarkás gyümölcse enyhíti
a gyomorbántalmakat, bort,
pálinkát is készítettek belôle.
Az elsô tavaszi zöldségféle
a mezei sóska magas C vitamin tartalma miatt mártások,
fôzelékek levesek alapanyagául szolgált. A hasmenést
lósóska magjából készült teával orvosolták ôseink.
Hasonlóan egészséges növény a csalán, melyet különbözô formákban használtak
fel. Fôzetét itták rühesség,
köhögés, vesebántalmak és
vérszegénység
ellen.
Reumatikus fájdalmakra fürdôt készítettek belôle, vagy a
frissen szedett növénnyel veregették meg a beteg testrészt. A csalán összevagdalt
levelébôl a baromfik etetôjébe is szórtak.
Az akác mézdús virága palacsintatésztába, fánktésztába
sütve még a mai napig is is-

mert étel. A szárított akácvirágból készült tea a magas
vérnyomást, sôt a köhögést
is gyógyította nagyanyáink
szerint. Az akácfa zsenge
gyökerébôl készített teát pedig a gyomorrontás orvoslására használták.
A veteményes kertekben
elôforduló édesgyökeret íze
miatt szívesen rágták, szopogatták a gyermekek. Az idôsek a szárított gyökérbôl teát
fôztek, és ezt éhgyomorra
itatták a magas vérnyomásban szenvedôkkel.
FEJFÁJÁSRA:
- Nyers, sós krumpli borogatást tegyünk a homlokra,
halántékra, majd jó melegen
bugyoláljuk be!
- Nyers tormareszelékbe jó
nagyokat beleszippanthatunk.
- Szárított, aprózott macskagyökérbôl készített teát
igyunk!
- Minden nap többszöri
hidegvizes lábfürdô ajánlott.
- Reggelire csak tejet, estére csak kamilla teát fogyasszunk!
- Meleg sót helyezzünk
homlokunkra!
- Szárított, olajban áztatott
ibolyával kell kenegetni a fejet.
- 1 dl sósborszeszben 10
szem törött kendermagot 3
napig állni hagyunk, leszûrjük, 1 pohár tejbe 3 cseppet
teszünk, naponta fogyasztjuk.
- Fejre, halántékra szeletelt uborkát kell tenni.
- Hideg vizes kendôvel
szorosan át kell kötni a homlokot.
- Törött borsot kell szippantgatni.
- Ecetes vízzel, vagy tiszta
ecettel kell dörzsölni a halántékot.
- Diófa, birslevél teát kell
inni.
- Javasolt a fokhagyma, a
soványhús, a sótlan étel fogyasztása.
- Kifacsart céklalevet
igyunk többször napjában.
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VÉGRE ALGYÔN IS!
FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ
HITELEK
Személyre szabott tanácsadás,
precíz ügyintézés
Még a lakásából sem kell kimozdulnia,
csak hívjon fel és megyek
új és használt lakás vásárlására,
lakásépítésre, felújításra,
bôvítésre, korszerûsítésre
régebbi, magas kamatú hitelek kiváltására
szabad felhasználásra
ingatlan fedezettel

BITE TAMÁS
30⁄605-6988
ALGYÔ, Bartók Béla u. 29.

TELJESKÖRÛ
SZEMÉSZETI
VIZSGÁLAT
Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)
SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA
Szeged, Tisza L. krt. 75.
Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642
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Hirdetés
Algyô, Géza u. 11. Tel: 30⁄ 219-7116
www.mobilfoto.hu
mobilfoto@mobilfoto.hu
Baba szépségverseny helyezettei:
I. Üveges Gergô
II. Sándor Brenda
III. Farkas Ádám
Ezúton szeretnénk megköszönni a részvételt és a szavazatokat.
Fotó szolgáltatásaink:
1
mûtermi fotózás
2
esküvôi fotó, videó készítés
3
esküvôi mûtermi képek készítése
4
tablókép, osztálykép
5
egyedi képek készítése helyszínen
6
igazolványkép készítés azonnal
HP

CANON

EPSON

LEXMARK

XEROX

Bolti szolgáltatásaink: analóg és digitális képkidolgozás,
képszkennelés, filmszkennelés, fotóretusálás, CD⁄DVD írás házi
anyagról. Képkeretezés egyedi méretben, kiválasztott
mintakollekcióból.
Nézzen be hozzánk!
Nyitva tartás: Hétfôtôl - Péntekig 12-17
Meghívjuk Esküvôi Kiállításra Önt és Családját,
melyen cégünk is bemutatkozik. Ideje: 2005 február 4-5-6.
Kedvezményes belépôre jogosító kártyáért fáradjon be
üzletünkbe.

Szeretné vállalkozását fejleszteni, de nem
áll rendelkezésre a szükséges forrás?
Készíttesse el pályázatát
gyakorlott pályázatíróval!
A New Produkt Bt. a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium által
regisztrált pályázatíróval áll
Ön és vállalkozása rendelkezésére.
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Fodrászat
Nôi, férfi, gyermekhajvágást,
dauert, festést, színes-melírt
valamint alkalmi frizurák készítését vállalom.
Ha frizurát szeretne jelentkezzen be
a 268-514-es vagy a 06-30-438-80-14-es
telefonszámon,
vagy személyesen
Algyô,
Téglás u. 86. sz. alatt.
Nyitva tartás:
Hétfô, kedd: 8–13-ig
Szerda, csütörtök,
péntek: 13–20-ig
Szombat: 8–11-ig

Sírkô – mûkôkészítés
Sírkövek készítése gránitból,
márványból, mûkôbôl,
egyedi elképzelések alapján is.
Vállalunk:
kripták készítését,
sírtisztítást,
betûvésést,
felújítást, és teraszvázák készítését.

Korrekt áron vállaljuk
AVOP (Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program),
GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program)
keretében meghirdetett pályázatok
elkészítését.

Elérhetôségek: Katona Antal
Algyô, Boróka u.8.
Tel.⁄fax:62⁄268-670. Mobil:30⁄985-22-85
E-mail:antal.katona@invitel.hu

Érdeklôdni az algyôi temetô melletti
sírkô részlegnél.
Telefon: 20/323-0118 (napközben)
62/419-775 (este, lakás)
Kovács Mihály
sírkô-mûkôkészítô
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Olvasói levelek
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Kedves Olvasóink!

Szilveszter a köbön

Örül az Algyôi Hírmondó szerkesztô bizottsága,
hogy egyre gyakrabban megírják véleményüket,
közérdekû kérdéseiket. Szeretnénk tájékoztatni
Önöket, hogy a jövôben monogramos aláírással írt
véleményt csak abban az esetben jelentetünk meg,
ha a szerkesztôség tudomására hozzák teljes nevüket és lakcímûket. Ugyanakkor a szerkesztôség – a
lapot jellemzô terjedelmi korlátok miatt – a jövôben
is fenntartja magának azt a jogot, hogy az írásokat a
tartalom megváltoztatása nélkül, esetleg rövidített
formában közölje.
Az írások olvasóink véleményét tükrözik, amelyeket a szerkesztôbizottság tiszteletben tart.
A szerkesztôség

A faluházi szilveszterrôl több olvasó is beszámolt: Körmöci Dénes két,
Németh József egy írást hozott. Mivel mindhárom szöveg – bár más-más
stílusban – köszönetét fejezi ki a szervezôknek a hangulatos éjszakáért,
hely hiányában eltekintünk mindhárom teljes közlésétôl. (A szerk.)

A szolgáltató az ügyfélért
A Településtisztasági Kht. tisztelettel értesíti az
érdeklôdô algyôieket, hogy 2005-tôl minden hó
második szerdáján, így február 9-én (szerdán) is 13
és 15 óra között a saluházban Csókási Ágnes számlázási elôadó ügyfélfogadást tart.

Ingyenes jogi tanácsadás
és segítségnyújtás
Algyôn az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támogatásával. Február 7-tôl várunk minden érdeklôdôt. Jogi tanácsadók: dr. Ampovits Ágnes ügyvéd,
dr. Gonda János ügyvéd. A jogi tanácsadás helye: Algyô, Búvár u. 5. Faluház. Idôpontja: Minden hétfôn 16-18 óra között.
Tisztelt B. A. monogramos
olvasó!
A Hírmondó elôzô számában megjelent írására szeretnék reagálni, amely „Ingyen
sem kell a (komoly)zene
Algyôn” címmel jelent meg.
Elôször is tisztelettel köszönjük kitüntetô figyelmét,
mellyel számon tartotta, hogy
az óvoda dolgozói és a tanárok a hangversenyen nem
voltak jelen. Miért ez a diszkrimináció?
A településnek több mint
ötezer lakosa van és ebbôl az
értelmiségiek száma nem korlátozódik az Ön által említett
rétegre. A zene mindenkié,
ami azt jelenti, hogy nem
csak a pedagógusok, intézményi dolgozók számára rendezik a hangversenyeket, hanem
minden algyôi lakosnak.

Szilveszteri bál a faluházban
Örömmel vállaltam, hogy egy ún. „helyzetjelentést” adjak a 2004. évi
óév-búcsúztató és 2005. évi újév-várásról, mert feleségemmel és barátaimmal együtt én is jól éreztem magam ott és akkor!
Mindenek elôtt: köszönet a faluház vezetésének és dolgozóinak, amiért
felvállalták egy ilyen jelentôs rendezvény megszervezését, amelyben az
Edison Kft. és az Edison Trió Mizsei Zoltán vezetésével vállalta a közönség szórakoztatását, vendéglátását.
A jól idôzített zenés blokkok, amelyeket kellemes könnyedséggel töltöttek ki „Dzsamila” hastáncosnôi és Szûcs László bûvész, valamint „bûvészinasa” Mizsei Edvárd, csodálatos körítést adtak a szinte folyamatosan
mûködô svéd-asztalnak, ami „szem-szájnak ingere” volt. Az új év elsô
órájában a pezsgôs üvegek – és a feleségem pezsgôs poharának szétdurranása után is gondoskodtak kalóriánkról. Mindezek mellett bôkezû tombolát is rendeztek, amelyben egyértelmûen az nyert legtöbbet, aki a legtöbb
tombolajegyet vásárolta. De ez már a matematika egyik mellékága…
Mindent összevetve: úgy érzem nem választott rosszul, aki úgy döntött,
hogy a faluházban múlatja az ó-esztendôt.
Körmöci Dénes

Ha szilveszter, akkor faluház…
A jó hangulat jegyében telt az algyôi szilveszter a faluházban. A kellemes zenét megszakító mûsorok, bôséges és ízletes ételek, az éjféli pezsgô
tette kellemessé az óév búcsúztatását. Reméljük, hogy ez a hagyomány
folytatódik, s a 2005. év végét is hasonlóan tölthetjük el. Köszönjük a
szervezôknek a hangulatos éjszakát.
Németh József

Visszhang
Úgy gondoljuk, egész évben jelentôs számmal vettünk
részt a település rendezvényein, ahol mi is sajnálattal láttuk az érdektelenséget. Talán
ha Ön is több rendezvényen
részt vett volna, saját szemével is meggyôzôdhetett volna
arról, hogy a fent említettek
milyen nagy számban látogatják a kulturális programokat.
Írásából nem tûnik ki az sem
világosan, hogy kiket ért a
megajándékozottak említésével. Fogalmazásából úgy tûnik ki, mintha az elôzôekben
elmarasztalt jelenlévôk lennének, akik csomagot kaptak.
Ezen félreértések elkerülése
végett szeretnénk kijelenteni,
mi semmiféle csomagot nem
kaptunk a hangversenyt meg-

elôzô napokban tartott ünnepségeken!
Visszatérve a hangverseny
hangulatához, nem tudom,
hogy Ön mennyire élvezte a
zene varázsát, ha azzal volt
elfoglalva, hogy számadást
készítsen, kik voltak jelen és
kik nem.
Végezetül még annyit,
hogy a véleményéhez, melyet
oly „bátran” megírt, illett volna a nevét is vállalnia!
A pedagógusok nevében is,
tisztelettel:
Bai Istvánné
*
Az Algyôi Hírmondó legutóbbi számában megjelent
egy elég kemény hangvételû
olvasói levél, amely azt boncolgatta, vajon miért voltak

olyan kevesen egy algyôi komolyzenei koncerten. A szöveg alatt aláírásként a B. A.
monogram szerepelt. B-vel
kezdôdô vezeték- és A-val
kezdôdô keresztneve nagyon
sok embernek van, de mivel a
Délmagyarországban és a
Délvilágban én használom ezt
a monogramot, sokan azt hitték, ez is az én írásom. Páran
megkérdeztek, miért bántom
én az algyôi pedagógusokat.
A szöveget azonban nem én
írtam, nincs is közöm hozzá.
Legföljebb annyi, hogy azon
a koncerten én sem voltam
ott. (Bár ez nem jelenti azt,
hogy ne szeretném a komolyzenét.)
Tisztelettel:
Bakos András
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A Nôegylet, az idôsek gyámolítója
Kell a segítség az életük delén túljutottaknak: Algyôn több mint 700 a 65 éves,
vagy annál idôsebbek száma, közülük sokan özvegyen, egyedül tengetik napjaikat.
Az idôs, egyre betegebb és magatehetetlenebb emberek megsegítésére gondolt az algyôi önkormányzat, amikor támogatást
nyújtott az Algyôi Nôegyletnek, hogy az
uniós Phare-pályázat révén öt asszonyt házi
segítségnyújtásra képezzenek ki. A tanfolyam végeztével, sikeres vizsgával a tarsolyukban tavaly november óta dolgoznak az
asszonyok, köztük Bakos Józsefné Vera, aki
- saját családja és idôs édesapja ellátása
mellett – segít a mindennapi élet hozta feladatokban és saját maga ellátásában az
egyedül élô Molnár Józsefnek és Gyuris
Lajosnak is.
– A fiam ismerôse ajánlotta, hogy igényeljem a házi segítségnyújtást – magyarázta a 80 éves Molnár bácsi. – A család
terheit akarom így csökkenteni, mert manapság nagyon sokat kell dolgozniuk a fiataloknak, kevés idejük marad arra, hogy
rám nyissák az ajtót. A feleségem nyolc

éve halt meg, azután jó darabig fôztem
magamnak, meg hordtam az ebédet, de
ahogy telnek az évek, egyre nehezebben
látom el magam. Ma már meg se tudnék
lenni Veronka nélkül – jelentette ki a bácsi.
A házi segítségnyújtó szolgálat munkatársaként Bakosné reggel a napot Molnár
bácsinál kezdi: ha kell, bevásárol a közeli
boltban, segít a reggeli elkészítésében, kiszellôztet, ágyat igazít, kikészíti a
gyógyszert, aztán ebéd után elmosogat, beszélgetnek egy kicsit, de ott az esti készülôdés idején is, a kisebb mosást, a kisebb
takarítást is elintézi.
– Egyre kevésbé tudok magamon segíteni: tegnap is rosszul lettem, fölülni se tudok egyedül – nézett segélykérôn Veronkára Józsi bácsi, a tartós betegápolás azonban
már nem az idôsgondozók feladata. – Nem
utasítottam el az öregek otthonát, de nem
nekem való, inkább itthon szeretek. Hogy
ez így maradhasson, ahhoz nagy segítséget
ad Veronka.
A házi segítségnyújtást igényelni az önkormányzatnál, a Nôegyletnél, a házior-

vosnál, az Egészségházbeli szociális és
családügyi szolgálatnál, vagy az öregek
otthonában lehet. A napi látogatásokért és
segítségért persze fizetni kell, de mindenkinek csak annyit, amennyit a helyzete miatt a nyugdíjából kiszoríthat a helyi rendelet szerint. Például napi egyórányi segítségnyújtás Molnár bácsinak 260 forintjába
kerül. Az ebéd utáni látogatási idô letelt,
másik gondozottjához igyekszik Bakosné
Vera.
– Naplót vezetünk arról, hogy az adott
napon melyik gondozottnál milyen feladatot végeztünk – igazolta szakértelmét
Bakosné. – Az egyéves tanfolyam nélkül
nem tudnánk megoldani azt a sok váratlan
helyzetet, amivel találkozunk. A legnehezebb a kezdet: az idôs emberek magánszférájába való bejutás nagy türelmet és tapintatot igényel. De az bizonyos, hogy sok
idôs és magányos algyôinek tudnánk segíteni mi, öten, a frissen kiképzett, a vásárhelyi kórházban és öregek otthonában gyakorlatot szerzett gonozónôk.
A. H.

Csak-csak ALAKULÓ FÉLBEN (vagy egészben…)
2004. szeptember 30-án este 18 órakor elindult valami
Algyôn, amit úgy hívtunk,
hogy „Felolvasóest”. Ezen az
esten vettek részt azok az algyôi „tollforgatók”, akik (Ágnes nevû képeslapírónk szavaival élve): „az életbôl született, asztalfiókban tetszhalottá lett szövegeket felolvasva” életre keltették azokat.
Akkor és most is, 2005. január 13-án Ménesi Lajosné
(Jusztika) adott otthont a felolvasóestnek, majd a mostani
(nevezzük) alakuló ülésnek, a
könyvtár nagytermében. Sajnos, egyéb elfoglaltságuk és
idôszûke miatt többen nem
tudtak megjelenni, de ettôl
függetlenül, büszkén mondhatjuk, hogy megalapítottuk
az algyôi irodalmi kört. Biztosak vagyunk abban, hogy az
igazoltan távolmaradt tollforgató társaink is támogatják
ezen kezdeményezésünket, és
lankadatlan lelkesedéssel állnak mellénk úgy írásaikkal,
mint személyes bemutatkozással is. Erre aztán többféleképpen is lesz mód.

A „legifjabb algyôi kör”
ugyan még nem vette fel egy
ismert személyiség nevét sem
(ez még hátra van), de úgy
döntött, hogy minden második hónap 13-án összejövetelt, vagy ha úgy tetszik köri
beszélgetést tart.
Évente egy-két alkalommal
FELOLVASÓ EST-en mutatkozik be a nagyközönségnek.
Egyhangúlag támogatta
minden
„tollforgató”
Ménesiné Jusztika azon elképzelését, hogy egy ún. algyôi antológia kiadására is
sor kerülhetne egy szép napon.
Bátorkodtam indítványozni
egy olyan jellegû kezdeményezést, hogy a havonta megjelenô Algyôi Hírmondót
„toldjuk meg” egy lappal,
amely bemutatná községünk
tollforgatóinak, esetleg rajzolóinak azon munkáit, amelyek érdemesek publikációra.
Ez sajnos egyelôre valószínû
„szponzor-függô”, de ki tudja…Lehet, hogy saját „házunk táján” is találunk Valakit…Ezt tessék úgy felfogni,

mint „felkérést táncra”. Szeretnénk évente egyszer egy
irodalmi pályázatot hirdetni,
amely az új algyôi „ôstehetségeket” lesz hivatott felkutatni.
Az elsô összejövetelünk
után arra a megállapításra jutottam, hogy Algyôn vannak
olyan – írói szempontból is –
ÉRTÉKES emberek, akik térben és idôben öregbíteni tudják kis közösségünk nevét,
azaz hírnevét!
Arról nem akartam sok
szót ejteni, hogy együttlétünk

alatt szinte minden egyes tollforgató társunkról oly sok új
és nemes tulajdonság derült
ki, hogy az már egy külön fejezet témáját képezné. Majd
erre egyszer visszatérek, addig is köszönöm Nektek kedves „írótársaim” a bizalmat.
Önök, kedves olvasók a
Hírmondónkból, vagy a falragaszokból ígyis-úgyis értesülnek leendô rendezvényeinkrôl, amelyre sok-sok szeretettel várunk mindenkit!
Körmöci Dénes

Temetô melletti „Icu Virágüzlet”

Temetésre rendelést telefonon felvesz.
Vállal:
családi koszorú, koszorú, sírcsokor, sírpárna, kézicsokor készítést.
Tel.: napközben: 06-20-328-4659
Este lakás: 419-775 ( 62-es körzetszám)
* * *
Egyéni vállalkozók részére könyvelést vállalok.
Tóth Ilona
mérlegképes könyvelô

2005. februári Hírmondó
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Algyôi arcok: Eke József

A népmûvészet, a tánc és a zene az élete
Hogyan került Algyôre? Miért alapította meg
a Hagyományôrzô Egyesületet? Minek köszönhet ô v é g t e l e n s z e re t e t e a
népmûvészetek iránt?
M e n n y i re e l é g e d e t t a z
életével? E kérdések tolultak elô, mikor találkozhattam Eke Józseffel,
akinek lényével és életével egybeforrt a népmûvészet, s különösen a tánc
és a zene.
„Negyven éven keresztül
voltam Algyôn pedagógusigazgató. Algyôhöz az köt,
hogy a nejemnek a húga
egyedül maradt, mivel az
a p ó s o m é s a z a ny ó s o m
meghalt, s a feleségem itt
kapott állást. Én Egerben
tanítottam és kényszerbôl
jöttem ide. Akkoriban pályázatot írtak ki a mûvelôdési ház igazgatói beosztására, a nejemnek pedig védônôi állása és lakása lett.
U g y a n m eg va n a t á n c ének-zene tanári diplomám, mégis matematikát,
fizikát tanítottam; életemet
pedig géplakatosként kezdtem, utána gépésztechnikus, majd gépészmérnök
lettem.
A gyermekkorról annyit,
hogy Szilvásvárad mellett
születtem. Ott szerettem
meg a népzenét. Öten voltunk testvérek. Apám ezermester volt a faluban bány á s z k é n t . A z i s l e t t a

§

veszte, mert a bánya télen
beázott, s hazafelé vizes
ruhában gyalogolt 12 kilométert. A kis húgom másfél éves korában meghalt.
K é t é s f é l é ve s vo l t a m ,
amikor az apukám meghalt, anyukám nem ment
újra férjhez és öt gyermeke t n eve l t . A ny á m n a p számra járt, hogy valamit
tudjon a gyerekeinek adni.
Gondolt egyet és „eladott
tanyára”: én birkákat ôriztem és ott aludtam velük.
Ezt addig csináltam, amíg
egyszer véletlenül elkóborolt egy birka és bement a
lucernásba és ott felpuffadva elpusztult. Akkor szegény anyámnak meg kellett
ve n n i e a b i r k á t é s n e m
k a p t a m m eg a b é r e m e t .
Negyedikbe jártam iskolába, amikor elmentem egy
másik paraszthoz, itt ökröket hajtottam, meg mentem
lucernát kaszálni. De aztán
b a j vo l t , m e r t s z eg é ny
a ny u k á m a t b e r e n d e l t é k ,
amiért nem jártam iskolába. A következô évben a
nôvérem lett beteg és helyette mentem dolgozni a
vasúthoz. Hetedikbe jártam, mikor már a bányában
i s d o l g o z t a m : c s i l l é ke t
akasztgattam össze, és azokat húztam ki. Ezt követôen az egyik barátom mondta, hogy megy Ózdra ipari
tanulónak. Lopva titkolva
elmentem a barátommal a
gépipariba felvételire és

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy

ÜGYVÉDI ALIRODÁM
címe megváltozott!

Új cím: Algyô, Bányász u. 20.
Fôirodám címe továbbra is változatlan:

Szeged, Vár u. 2. Tel.: 30⁄9-750-740

Dr. Gubacsi Enikô
ügyvéd

§

megszereztem a szerelôi
szakmát. Életemnek az volt
a z eg y i k l eg j o b b h e l y e ,
mert szállást és enni adtak,
tanítottak. Majd gépipari
technikumba iratkoztam,
de úgy végeztem el, hogy
délelôtt Ózdon a gyárban
dolgoztam, délután mentem a technikumba. Mikor
ezt elvégeztem, Miskolcra
beiratkoztam az egyetemre,
i t t s z e r e z t e m m eg a g é pészmérnöki diplomámat.
Diósgyôrben az Acélmûnél dolgoztam karbantartási vezetôként. Az akkori
miniszter meglátogatta az
Acélmûveket és részegségében beesett a kemencék
közé és ott halt meg. Én is
majdnem odaégtem. Ekkor
azt mondtam, hogy nem
csinálom ezt tovább. Miután elkerültem az Acélmûtôl, elmentem a gépipari
technikumba tanítani. Budapesten elvégeztem a tanítóképzôt, Egerben pedig
a tanárképzôt. Táncoltam a
H o nv é d b a n , z e n é l t e m a
belügyminiszter úr zenekarában.
Nekem mindig ott volt
jó, ahol a sors letett. Most
is négy helyen tanítok. Mielôtt idekerültem, sok mindent csináltam. Az Országos Nyugdíjas Szövetség
m û v é s z i t i t k á r a va g y o k
megalakulása óta. Tizenöt
éve zsûrizek, mert az ének,
a zene és a tánc közel áll
hozzám. Valamint a népmûvészetgyûjtés a mindenem. Algyôn minden évben
két új mûsorszámot tanítottam be, már nyolcvan önálló produkciónál tartunk:
2005-ben e helyi együttes
n eg y ve n é ve s . N eg y ve n
éven keresztül minden kedden és pénteken tanítottam
ôket: egy óra jut zenére,
egy az énekre, egy pedig a
táncra.
A falu életében sok mindenben részt vettem, most
csak a lakodalmakat, diszn ó ö l é s e ke t e m l í t e m . A

negyven év alatt sok gyerek megfordult a kezem
alatt. Három éve elköltöztem Algyôrôl, azóta nem
t u d o m ú g y m eg f o g n i a
gyerekeket az ének és tánc
szempontjából, mint amikor még ott laktam. Volt
olyan, hogy kétszázötven
tagú volt az együttes, nagyobb részt gyerekek. Beindítottam az iskolában a
zenei oktatást. Több fesztiválon részt vettünk és több
alkalommal nyertünk is.
Most Szegeden, a fôiskolán tartok elôadást, a Százszorszép Gyermekházzal
van szerzôdésem.
Zenebohóc vagyok: huszonhét hangszer a kabát
alatt. Például nyelvsípon,
Magyarországon csak én,
és egy tanítványom tud játszani. Szerencsésnek tartom magam. Zenélésben
baráti alapon megyek ideoda, de lakodalmat nem
vállalok. Ha véleményt alkotok, akkor nem a tömeg
elôtt mondom meg, hogy
mi a hiba, hanem négyszemközt. Vezetést nem
vállalok, csak segítek. Kérdezik tôlem, hogy mit kapok? Én azt válaszolom,
hogy szeretetet.
Annak idején, amikor a
gépészeti vonalról eljöttem, negyedannyi fizetést
kaptam tanárként, mint az
Acélmûben. Egy tulajdonságot fontosnak tartok:
akivel jót tudtam tenni, jót
tettem; akivel nem tudtam
jót tenni, nem tettem semmit. Nem is volt haragosom. Én meg vagyok elégedve a sorsommal… Mostanában szeretem együtt
tölteni az idôt az unokáimmal, szeretek kertészkedni.
Nagy tervem az együttes
negyven éves találkozójának megszervezése: legalább négyszáz embert várok.“
Lejegyezte:
Bálint Diána

12

Orvosi ügyelet
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Február
Február
Február
Február
Február
Március

01–04-ig
07–11-ig
14–18-ig
21–25-ig
28
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:

8.15 –14.15
12.00–18.00
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:
február 01-04-ig
február 07-11-ig
február 14-18-ig
február 21-25-ig
február 28-án
március 01-04-ig
március 07-11-ig

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

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.

2005. februári Hírmondó
DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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.
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:
Február 01–04-ig
7.30–12.00-ig
Február 07–11-ig
12.30–16.30-ig
Február 14–18-ig
7.30–12.00-ig
Február 21–25-ig
12.30–16.30-ig
Február 28
7.30–12.00-ig
Március 01–04-ig
7.30–12.00-ig
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Gavallér István és Suti Ildikó Emma (2004. december
18.).
Születés:
Szûts Lászlónak és Horváth Krisztina Ildikónak Levente (2004. 12. 19). Szabó
Istvánnak és Bálint Csillának

8-tól 12 óráig,
8-tól 11 óráig,
13-tól 16 óráig,
8-tól 10 óráig,
8-tól 12 óráig.

Márton Benedek (2005. 01.
11.) nevû gyermeke született.
Haláleset:
Csernus Zoltán (2004. 12.
13.), Csernus Istvánné Kabók
Julianna (2004. 12.17.), Id.
Bakos András (2004.12. 20.),
Szûki Antal (2005.01.10.).

Algyô Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálat Algyô, Egészségház u.42.
Telefonszám: (62) 267-866;
Ingyenes zöld szám:
06-80-820-024
Szolgáltatásaink:
Ingyenes jogi tanácsadás:
minden hónap elsô szerdán:
13.30-tól 16.30 óráig
Ügyfélfogadás: hétfôtôl- csütörtökig: 8-tól 15 óráig, pénteken: 8-tól
10 óráig
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Algyôi Faluház és Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu
Internet: faluhaz@algyonet.hu/faluhaz E-mail: szabadidokozpont@algyonet.hu
Igazgató: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné.

1%
a Parlandónak
A Gyevi Art Kulturális Egyesület (Parlandó Énekegyüttes) a
2005-ös évben szívesen fogadja személyi
jövedelemadójának
1%-át. Adószámunk:
18469927-2-06. Kérjük, támogassa egyesületünket, hogy minél több színvonalas
mûsorral kedveskedhessünk Önöknek!
Hálásan fogadjuk
egyéb felajánlásaikat
is, mellyel 2005-ben
Algyôn megrendezendô kulturális eseményeket is segítik.
Számlaszám: PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet 12. sz.
Kirendeltsége, 6750,
Algyô, Búvár u. 2.
57600125-1106717.
A Gyevi Art Kulturális Egyesület nevében:
Torma Tiborné

Határtalan szavak a Népszínházról
Immár hatodszor látogatott el hozzánk Algyôrôl
a Móra Ferenc Népszínház együttese. Most Jókai
Mór: A földönfutó címû népszínmûvét adta elô a
társulat. Eddig – 2000 óta – tolmácsolásukban láthattuk már Moliére: Úrhatnám polgár, A fösvény;
Saint Exupery: A kis herceg; Schiller: Ármány és
szerelem, valamint Móricz: vidám három
egyfelvonását. A darabok, bár lerövidítve, de teljesen érthetôen kerültek bemutatásra.
A siker most sem maradt el. A közönség lelkes
tapssal hálálta meg a szereplôk igyekezetét.
Maga a tény, hogy egy mikrobusz és egy személyi autó összesen 12 utasa, világosító és hangosító berendezéssel felszerelve, gazdag színpadi
díszlettel és korhû öltözékkel ellátva érkezik a
színpad közvetlen közelségébe, csodálatosan dicséretes. Mert ez már mind szükséges volt ahhoz,
hogy a nézôközönség beleélhesse magát a múlt
században történô események valóságába.
Hôsünk, a nemesi származású ügyvéd szertelen
életmódja miatt egyik napról a másikra földönfutóvá válik. Mit tegyen, hová menjen? Hát a Bakonyba vonul, ahová a jogrendszer szigora elôl
már a betyárok és zsiványok eddig is meghúzódtak. A fordulatos események csúcspontja: hírét
hallják az 1848-as szabadságharc kitörésének. S
akik elhatározták magukat a fosztogatásra, egyszerre csak azon veszik magukat észre, hogy az
életmódon változtatni kell, a haza javát kell elônyben részesíteni. Mindegyikük a szabadságharcosok megsegítését szeretné elôsegíteni. Ki vagyonával, ki aranyával, és van, aki kardjával és életé-

Állandó programok a faluházban
Hétfônként

13-16 óra
16-19 óra
16-18 óra

Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
Ingyenes jogi tanácsadás
(dr. Ampovits Ágnes),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Keddenként
16 óra
Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra Algyôi Citerazenekar
(Süli Tibor).
Szerdánként
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza),
17 óra
Sakk-klub (Szekeres István).
Csütörtökönként 9.30-10.30 Baba-Mama Klub,
17 óra
Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Péntekenként 15-17 óra Hit és Lélek Klub
(Nemes Nagy Rózsa),
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza).

nek feláldozása árán is.
Így a darab üzenete érthetôen csengett ki minden jelenlévô számára. Mindig a legjobbat kell,
hogy adjuk magunkból. Nem élhetünk felelôtlenül akárhol, akármikor is élünk.
Viszont volt olyan körülmény is, ami a romantikára utal, de ami egyáltalán nem zavart senkit a
jelenlévôk közül. A Bakonyban a zsiványokat szórakoztató cigányasszony a népmesét a legszebb
szögedi tájszólással közölte, és amikor táncra perdültek, az a népdal adta a talpalávalót, hogy: „Által mennék én a Tiszán ladikon, de ladikon”. A
népdalokból ezt szinte mindenki tudja, s a szögedi
beszéd zamata sem ismeretlen vidékünkön. Csodálatos volt!
Ezúttal is hálával és elismeréssel tartozunk a
minket folyamatosan látogató szereplô gárdának.
Azoknak is, akiket fel sem tudunk érdemben
sorolni, de állták e folyamatos látogatások anyagi
hátterét. Itt kell említenünk, hogy egy-egy ilyen
látogatás nemcsak az ürményháziaknak, hanem a
muzslyaiaknak és a testvérközségnek számító
tóbaiaknak is szólt. Egy felkészüléssel, mindjárt
három helységben is szerepeltek az algyôiek, s elhintették bennünk az élni akarás reményét is. Áldja meg ôket a jó Isten, hogy ezen nemes szándékukban megmaradjanak!
Még egyszer mindenkinek hálásan köszönjük a
színdarab bemutatásával nekünk szerzett gazdag
élményt!
Erôs Lajos, ürményházi plébános
Vajdaság, Bánát – Szerbia és Montenegró

Új házak

Mangalica sertésbôl

építését,

hurka, szalonna,

régi házak

tepertô, zsír házias

felújítását,

ízekben,

burkolómunkát
vállalok.
Keresztes István

valamint
fûszerpaprikaôrlemény eladó.

kômûves
Algyô,
Algyô,

Kastélykert u. 169.

Kôfal u. 19.

Telefon:

Tel.:

06-20⁄988-57-85

06-20⁄574-55-98

vagy 62⁄267-266
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Tollforgatók köre

FEBRUÁR 5. (szombat) 10 óra: Farsangi játszóház az Algyôi Mûvészkör szervezésében (ismerkedés a farsangi magyar népszokásokkal, farsangi szalagos fánk, maszkok készítése, arcfestés, szellembábuk alkotása, egyéb meglepetések).
16 óra: Farsangi vetélkedô (A régi szokást felelevenítve
Algyôn élô családokat, baráti társaságokat, a civil szervezeteket, és minden játékos kedvû érdeklôdôt várunk egy jó
hangulatú mulattató vetélkedôre, mely sok nevetéssel és
nyereményekkel zárul.)
19 óra: Farsangi koncert Fellép: SUN CITY zenekar Belépôjegy: 600 Ft. A belépôjegy a vetélkedôn részt vevôk
számára ingyenes!
FEBRUÁR 7. (hétfô) 9-14 óra: Véradó Nap
FEBRUÁR 8. (kedd) 12 óra: Filharmónia hangverseny az
Algyôi Általános Iskola tanulói részére. Téma: „Négy kéz
egy zongorán” Fellép: Pap Éva (zongora), Zsigmond Zoltán
(zongora) A mûsort ismerteti: Meszlényi László Mûsor:
Schubert: Indulók, Ravel: Lúdanyó meséi, Moszkowszky:
Spanyol táncok, Gershwin: Kék rapszódia – részlet,
Brahms: Magyar tánc. A belépés díjtalan! A Filharmónia
Kht. szervezésében.
FEBRUÁR 9. (szerda) 17 óra: Életreform Klub. Vendégünk:
Szögi Tibor (Szeged). Téma: „A víz, mint érzô lény” –
filmvetítéssel egybekötött elôadás.
FEBRUÁR 10. (csütörtök) 17 óra: Gazdatanfolyam. Téma:
szövetkezetek alapítása.
17 óra: A Yumeiho. A Yumeiho Egészségmegôrzô Klub
szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szaktanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Katalin, V. yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-masszázs terapeuta.
FEBRUÁR 12. (szombat) 18 óra: Az Algyôi Általános Iskola
Alapítványi Bálja
FEBRUÁR 14. (hétfô) 10 óra: Gyermekszínházi elôadás az
algyôi Szivárvány Óvoda ovisainak. Fellép a Szegedi Miniszínház. Rémusz bácsi meséi: A róka és a héja címû darabjával.
FEBRUÁR 14. (hétfô) 17 óra: 3. PART Humanista Olvasókör. Közönségbeszélgetés Kürti Béla régésszel (Szeged,
Móra Ferenc Múzeum). Téma: Régészet és Algyô
FEBRUÁR 16. (szerda) 17 óra: Civil Vezetôk Klubja.
FEBRUÁR 17. (csütörtök) 17 óra: Gazdatanfolyam.
FEBRUÁR 19. (szombat): A – tervek szerint – az Algyôi Mûvészkör szervezésében busz indul Budapestre a Mûcsarnokba, Mestermûvek – 400 év francia festészete, Fény és
árnyék címû kiállítás megtekintésére.
FEBRUÁR 19. (szombat) 17 óra: A Szomszédoló rendezvénysorozat keretében Algyô mutatkozik be Deszk nagyközönsége elôtt.
FEBRUÁR 24. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
FEBRUÁR 26. (szombat) 18 óra: Magyarnóta-est: A kanyargó Tisza-partján címmel. Fellép: Kurina Terhes Irén,
Koltai Zoltán és Fodor Károly nótaénekesek, kísér Bakró
Lajos és népi zenekara. Belépôjegy: 900 Ft-os áron (a
nyugdíjasoknak 600 Ft-ért) igényelhetô a faluházban személyesen, munkanapokon 8-18 óra között, elôvételben
február 18-ig.

Megalakult az Algyôi Tollforgatók Köre. Az Algyôn élô írók
és költôk a könyvtárban kéthavonta tartjá klubfoglalkozásaikat,
és évi 1-2 alkalommal felolvasó estjeiket. A kör szívesen lát
szimpatizánsokat is a tagjai között.

Filmklub: február 11-én Tevjével
Havonkénti rendszerességgel Filmklub indul a könyvtárban. Értékes, klasszikus
filmek szerepelnek a programban, majd a film után kötetlen beszélgetést tervezünk
a filmrôl, a rendezôrôl, a korról.
Az elsô Filmklub február
11-én 17 órakor kezdôdik
Hegedûs a háztetôn címû
musical bemutatójával. A
film a musical világának
egyik csúcspontja. Egy oroszországi zsidó falu, Anatevka
lakói élik a maguk hagyományaihoz hû, küzdelmes és derûs napjait a század elején.
Tevje, a tejesember súlyos
gondban van, nemcsak a szegénység nyomasztja, hanem
az is, hogy a jó isten öt
lánnyal áldotta meg, akiket
elôbb-utóbb férjhez kell adni.
A hagyomány szerint a férjjelöltet a házasságszerzô ajánl-

ja, és a szülôk egyeznek meg
a kiválasztott személyében.
Tevje családjában azonban
megdöbbentô dolgok történnek. A férjhez menendô lányok egymás után lázadnak
fel a tiszteletreméltó, ám életüket gúzsba kötô hagyományok ellen. Nem ahhoz kívánnak férhhez menni, akit a
szülôk választanak, hanem
saját érzelmeik szerint képzelik el jövôjüket, szerelembôl
óhajtanak házasodni.
A musical csodálatos zenéje, világslágerré lett dalai, a
bensôséges történet, a bájos
humor, reméljük, ismét csodálatos élményt fog jelenteni
a résztvevôknek.
A filmmel Bessenyei Ferencre is emlékezünk, hiszen
az ô elôadásában vált felejthetetlenné számunkra a „Ha
én gazdag lennék…” – a film
egyik dala.

Vásárnaptár a faluházban
FEBRUÁR 01. (kedd) 9-13 óra
FEBRUÁR 03. (csütörtök) 9-12 óra
FEBRUÁR 04. (péntek) 9-12 óra
FEBRUÁR 08. (kedd) 9-13 óra
FEBRUÁR 10. (csütörtök) 8-12 óra

Mûanyag vásár
Vegyes iparcikk vásár
Ruha, aprócikk vásár
Mûanyag vásár
Katonai ruha
és méteráru vásár
FEBRUÁR 11. (péntek) 9-12 óra
Vegyes iparcikk vásár
FEBRUÁR 15. (kedd) 9-13 óra
Mûanyag vásár
FEBRUÁR 16. (szerda) 9-13 óra
Ruha, cipô vásár
FEBRUÁR 17. (csütörtök) 9-12 óra Mûanyag vásár
FEBRUÁR 22. (kedd) 9-13 óra
Mûanyag vásár
FEBRUÁR 24. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
FEBRUÁR 25. (péntek) 9-13 óra
Ruha, aprócikk vásár
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

