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Képeslap – az ismeretlenrôl
Az újjászületés hónapjának tekintem születésem hónapját,

márciust, kedves húgom. Fordulópont ez, így hozzátartozik az
elmúlás és a búcsú is. 

Megérintett, talán meg is változtatott, hogy elment egy
hozzánk is tartozó, eltemettük anyánk férjét. Eltemettük, de
anyánk mindennap meglátogatja. Elment, de minden
percünkben jelen maradt. Elbúcsúztattuk, de távozása
újraértelmezteti velünk a dolgok rendjét és sorrendjét. 

A gyász fogékonnyá tesz a megmagyarázhatatlanra.
Igazabbnak érzem, mint valaha, amit Shakespeare úgy
fogalmaz: „Számos dolgok vannak Égen és Földön, mik az
ember számára ismeretlenek.” E mondat mégsem az
elbizonytalanodásom, inkább a megbizonyosodásom
iránytûjének tûnik. Visszaköszön olyan könyvekbôl, melyek
mostanában kerültek a kezembe. E mûvek szerzôi azt
bizonygatják, hogy emberként többre vagyunk képesek, mint
gondolnánk; hogy a szeretet az univerzum arca és teste; hogy
mi vagyunk saját sorsunk kovácsai… 

Az ember számára ismeretlen dolgok közel hozására, nem
csak távoli országok ismeretlenjei, vagy azok különbözô
tanfolyamokat végzett és önképzett hazai ismerôsei
vállalkoznak, hanem egy algyôi is fölkészültnek érzi magát. E
falubeli férfi ezoterikus témájú könyveirôl a Ki kicsoda Algyôn?
születôben lévô kiadványnak az internetre került, a község
www.algyo.hu címû honlapján fellelhetô adattárából szereztem
tudomást. Az adatlapokat böngészve láthatóvá vált a falu
múltja és jelene, egész szövete, a családok szövedéke, egy-egy
ember boldogulásának fonala. Belémhasított a felismerés, hogy
a falu, melyet kis családunk új otthonának szeretne, no meg az
ôsgyevi és újgyevi, akivel barátkoznánk: ismeretlen ismerôs.
Ugye hogy eljött az ideje a változásnak, meg kell engedem,
hogy másként lássam – például önmagam? 

Ez is újjászületés, kedves húgom.
Ölel nôvéred:

Ágnes 

Március 15. nemzeti ünnep
Megemlékezés Algyôn

Az algyôi hagyományokhoz híven idén is méltóképpen meg-
emlékezünk az 1848-49-es magyar forradalomról és szabad-
ságharcról. 

ÜNNEPI PROGRAM 2005. március 15-én, kedden 
9 óra: Ünnepi szentmise az algyôi rk. templomban.
9.50 óra: A templomkertben Széll Ambrus honvéd sírjelé-

nek megkoszorúzása. A koszorút a képviselôtestület nevében
dr. Piri József polgármester helyezi el. 

10.00 óra: Ünnepi megemlékezés az Országzászlónál, ze-
nés-irodalmi mûsor az Algyôi Általános Iskola diákjainak köz-
remûködésével. Himnusz – Koszorúzás – Szózat. (Esôs idô
esetén a megemlékezô mûsort a faluházban mutatják be a diá-
kok.)

18 óra: Algyôi Pilvax Kávéház a faluház színháztermében.
Rendhagyó idôutazás a kor kultúrtörténetében. A társas-közös-
ségi esten fellépnek helyi elôadók, mûvészeti közösségek, szó-
listák, az Algyôi Tollforgatók Köre. Bemutatkozik a Dél-alföl-
di Hagyományôrzô Kossuth Társaság (Hódmezôvásárhely),
megismerkedhetünk a korszak jellegzetességeivel, gasztronó-
miai bemutatóval kedveskedünk az érdeklôdôknek. 

Magyar jövô Európában
Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány szervezésében Magyar

jövô Európában címmel Nógrádi Zoltán országgyûlési
képviselô, Mórahalom polgármestere tart elôadást a Nemzeti
Fejlesztési Tervrôl március 22-én (kedden) 17.30 órakor a
faluházban. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak. 

A tavasz elsô napjának ünnepe 
Március 19-én, szombaton 15 órakor nyit a faluházban a

József-napi népi megyei kirakodóvásár. A hagyományokhoz
híven a megye alkotói mutatkoznak be, ahol a vásárláson túl az
adott kismesterség kipróbálására is lehetôséget biztosítunk.
Közben 15-18 óra között gyermekeknek, felnôtteknek egyaránt
húsvéti játszóházat tart az Algyôi Mûvészkör, ahol többek
között megismerkedünk a magyar népi élet húsvéti szokásaival,
lesz húsvéti hímestojás-készítés, húsvéti tojás díszítése
különféle technikával, húsvéti játékok és ünnepi kiegészítôk
elkészítése. Az Algyôi Citerazenekar szervezésében 18 órától
zeneszó és mulatozás vár mindenkit az algyôi Citera-est és
táncház keretében. A belépés díjtalan!



Fekete hónapok
A 90⁄II. újonckiképzô zászlóalj története

Nemesapátitól az Eselheide-i fogolytáborból
történt hazaszállításig.

…
A hontalanság földjén azzal a bizakodással

írtam zászlóaljunk történetének e rövid össze-
foglalását, hogy babiloni szomorúságú napjaink
immár végleg meg vannak számlálva, s rövide-
sen odahaza minden emlékké szépül… 

I.

„Elindultan szép hazámbul
Híres Kis-Magyarországbul, 
Visszanéztem félutambul,
Szemembül a könny kicsordult.”

(Népdal)

1944. november 12. Megalakul a zászlóalj
Nagyatád községben, neve 10⁄II., késôbb 90⁄II.
uk. zászlóalj. Parancsnok Papp Árpád százados.
A legénység beérkezése után feltöltôdnek az al-
osztályok, s november hónap következô napjai
a felszerelés felvételezésével, kiosztásával, ren-
dezôdéssel, a nagyszámú szökés folytán fogya-
tékba került legénység pótlásával telt el. Fegy-
ver nincs, a kiképzés csak szabotáló zártrendi
gyakorlatokban merül ki.

December 1. Délután 1 órakor indulás Na-
gyatád községbôl. A zûrzavar leírhatatlan, a
mozgásban levô front közeledése a lelkekben
nagy válságot idéz elô. A menekülô németek
özönlésében kezdi meg menetét a zászlóalj
Marcalin, Alsópáhokon, Kisbucsán keresztül.

December 7. Felsônemesapáti… Rossz el-
helyezés, az emberek pajtákban, istállókban
kapnak szállást. Ellátási gondok nehezítik az
életet. A kenyérsütés külön probléma. A hiá-
nyos felszerelést csak nagyon szórványosan
tudja pótolni az ellátószolgálat. Az egész de-
cember hónap fertôtlenítéssel, átszervezésekkel,
szökések pótlásával telik. Kivonulás alig van. A
frontról érkezô hírek már a lelki harckészültség
utolsó morzsáit is felemésztik, hiába a nyilas re-
zsim propaganda-hadjárata, Jaross miniszter
vad buzdító beszéde, hiába a sok ígérgetés.
Nem hisz senki. Eljön a szomorú karácsony, te-
lik az idô, s az új esztendô elsô napja menet-ria-
dót hoz. Parancs értelmében a zászlóaljnak a
teljes kiképzés és korszerû fegyverekkel való
felszerelés céljából Németországba kell áttele-
pülnie…A lehangoltság általános.

1945. január 7. Elindulnak a szálláscsiná-
lók, s a következô napon szép idôben megindul
a zászlóalj is. Útvonal: Zalabér, Baltavár, (éjje-
lezés), Kám, Rum, Ikervár, Sárvár (az idôjárás
vad, zimankós hóförgeteget hoz). A zászlóalj
zöme a község szélén egy hideg téglagyárban
tölti az éjszakát. Alsószopor, Felsôszopor,
Ujker, (a förgeteg hóviharrá erôsödik),
Sopronkövesd, Nagycenk, Sopron… Szél, hó,
csikorgó iszonyat mindenfelé. Felborult kocsik,
összefagyott emberek, keserves kínszenvedés
jellemzik ezt a szakaszt. Kópházán éjjelezés 11-
én,…hóvihar miatt ez a legnagyobb próbatétel
napja.

Január 12. Együtt a zászlóalj Sopronban.
Nyilas karszalagosok garázdálkodnak a város-
ban, s a zászlóalj több tagjának komoly összetû-
zése van velük. Szállás a Rákóczi hadapródis-
kolában. 

Január 22. A határátlépés napja… A hó de-
rékig ér, hideg van. 1054 ember indul a kény-
szer szigorú parancsára a fekete bizonytalanság,
az idegen messzeségek, és az elôre nem látott
szenvedések felé. Gyalogmenetben, fáradtan, ri-
adt szívvel, gondolattalanul megy a zászlóalj, a
keserûség könnye végig foly’ az arcokon a ha-
zai földtôl való búcsúzás pillanatában. 

Január 23. Wiener-Neustadton és Mack-
endorfon keresztül Berndorf, Pottenstein,
Fahrefeld következik.

Január 24. Weinbach, Haffenberg, Kamm-
berg. (A következô nap hosszúpihenô.)  

Január 26. Mainfeld és St.Weit.
Január 27-28. Ilhelmsburg, St.Georgen,

Ilhelmsdorf, Obergrafendorf. (Egy nap hosszú

pihenô, mert a nagy hó, a hideg, a hegyi út, a
sok emelkedô és a lovak kondíciója gyorsabb
menetet nem bír el. A jármûveket az emberek-
nek kell állandóan tolni, és elôbbre segíteni,
mert a leromlott lovaknak jártányi erejük is alig
van.)

Január 29-31. Ismét hóvihar… derékig érô
magasságban lepi el a fehér takaró a földet. A
töretlen, behavazott úton a zászlóalj nem tudja
folytatni útját.

Február 1. Kilb, Mank, Steinnachkirchen, a
következô nap Wieselburg, azután Mauer-
Ohling, Neuhofeb és Auretzfeld…

Február 4-7. Hosszú pihenô a bevagoníro-
zás elôtt. A zászlóalj gyalogmenetben gyakran a
legnehezebb idôjárási viszonyok mellett, meg-
erôltetô egyézni terheléssel, rossz ellátási körül-
mények között, a kiindulási helytôl Amstettenig
mintegy 311 kilométert hagyott maga mögött.

Február 8. A zászlóalj valamennyi százada
bevonul Amstettenbe és bevagonírozik. Az esti
órákban indul el Dánia felé… Menetvonal:
Amstetten, Linz, Salzburg, München, Augs-
burg, Nürnberg, Jéna, Halle, Munden, Hannow-
er, Hamburg, Bredtstadt (német határállomás),
Töndera (dán határállomás), Bamminge, Eabi-
jerg és Tarm. 

Február 13-án hajnali 2 órakor, hóviharban
kezdi meg a zászlóalj a kirakodást. A vasúton
megtett út 1700 kilométer.

II. 

„Szülôföldem szép határa,
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenütt csak feléd nézek.”

(Kisfaludy Károly)

Február 13. Új körülmények közé került a
zászlóalj. Mikor átdübörgött velünk a vonat Eu-
rópa leghosszabb vasúti hídján (4 km) az éjsza-
kában és a sötétségben is megéreztük, hogy éle-
tünk új korszaka kezdôdik. Dánia egy szellemes
és találó megállapítás szerint a “jólét és szabad-
ság országa”. Az itt eltöltött idôszak igazolta
elôttünk ezt a megállapítást. Az elsô elhelyezés
Tarm, Lönberg, Oddum, Vostrup, Hemmet köz-
ségekben… Itt halljuk az elsô rádióhíreket…
Budapest elesett… Magyarországon, különösen
Kassa környékén nehéz harcok folynak… Az
arcvonal mindenütt rövidül… 

Február 14. Tüdô tbc következtében meg-
hal a hornai német kórházban Törôcsik József
honvéd. Az esbijogi-i nagy dán kikötôváros hô-
si temetôjében helyezik nyugovóra holttestét.

Február 19., 20., 21. Menetek az új elhe-
lyezési körletekbe. Nymindegab, Hennestrand,
Rottarplantage tengerparti támaszpontok ma-
gyar beszédtôl hangosak. A dánok érdeklôdés-
sel nézik mindenfelé az elôttük ismeretlen öltö-
zetû és ismeretlen nyelven beszélô rongyos ka-
tonákat.

Február 25. A zászlóalj legénységének zö-
me ezen a napon látja elôször az Északi-tengert.
Az idô szeles, zimankós, aknamezôk, bunkerek,
erôdítések között járva szótlanul és lenyûgözve
nézzük a tengert. „Aki a tengert látta, látta az
Istent.” Ki a világot teremtette.

Február 26. A kiképzô táborokban fegyve-
rek nélkül kénytelen lopni az idôt minden szá-
zad. A fegyelem megvan, de a hangulat rossz, a
lelki tartás hiányzik, senki sem hisz a német
gyôzelemben. Mindenki tisztában van azzal,
hogy a németek gyalázatosan becsaptak ben-
nünket. Ruházatunk rongyos és hiányos, felsze-
relésünk gyenge, fegyverzetünk alig van, ki-
mustrált, öreg géppuskák, avult kézi fegyverek,
nem használható páncéltörô ágyúk mellett fo-
lyik a kiképzés.  A sok ígérgetés eredménye a
legkiábrándítóbb valóság lett.

Március 1. Hoffmann német altábornagy

szemléje. Ez a nap egyébként azért is nevezetes,
mert ezen a napon ismerkedtünk meg a vad, sós
ízû, nyugati, tengeri széllel…Telnek a napok…
néhány szóban foglaljuk össze azt, amit Dániá-
ban láttunk…A jólét általános, ez a föld a gaz-
dag parasztok országa, szép lakások, gyönyörû
bútorok, rengeteg kerékpár, fehérkeresztes piros
zászlók, mûutak, tojás, sonka, piros tehenek,
szélvitorlák…pulóveres szôke emberek, vil-
lanyvezetékek, telefonok, autók, rengeteg gaz-
dagon berendezett üzlet… „Kro-k”, vendégfo-
gadók, nagy majorok, és így tovább. E szavak
mögött megtaláljuk egész Dániát. 

Március 15. A magyar szabadság hajnalha-
sadása emlékünnepének megülése az alosztály-
ok által rendezett magyar órákon.

Március 22. Rádióhír szerint megindult az
új orosz offenzíva Magyarországon.

Március 25. Német parancsra korlátozáso-
kat, csökkentéseket léptetnek életbe. Az ellátás
romlik. Fogy a burgonya, szaporodik a répa. A
tartalékokat kezdjük fogyasztani.

Április 1. Húsvét elsô napja van. Imádko-
zunk szeretteinkért. A 6. század szép mûsoros
ünnepélyt rendez a nymindegab-i tábori szín-
házban. Húsvét másodnapja locsolkodással, ci-
gányzenével szépül meg, s idézi a messzeség-
ben az otthoni, régi húsvétok hangulatát… Kez-
dôdik a tavasz Dániában is. Megfényesedik a
szürke ég, pattannak a tavaszi rügyek, szántások
szagával szalad a szél, zeng a madárdal. Otthon
Magyarországon véget érnek a harcok. Április
4-ével magyar területen már megszûnt a küzde-
lem.

Április 10. Vízhányó Flórián egy véletlen
pisztolylövés következtében megsebesül, és két
nap múlva meghal.

Április 15. Felsôbb parancsra átvesszük a
tengerparti védôállásokat a németektôl. 16-án a
zászlóalj parancsnokság Nymindegab-ból  Lönn
K-ba költözik át, átszervezzük a zászlóaljat, fel-
áll a tisztesiskola. Parancs értelmében az utolsó
csepp vérig tartani kellene a partokat. Ehhez
azonban se fegyver nincs, se elegendô ember, és
fôként kedv se, ha arra kerülne a sor. Az embe-
rek az érdekes parti erôdítésekben aránylag jó
elhelyezést kapnak, és a megfigyelô szolgálatot
élvezettel látják el. Rövid pár nap után azonban
kiderül, hogy a magyarok ide sem valók, meg-
bízhatatlanságuk miatt. Állandóan a rádióhíreket
hallgatjuk, és a térképeinken naponta felrajzol-
juk a front alakulását. Már minden német alaku-
lat elvonult a frontra, mert a keleti és nyugati
hadszíntér tátongó réseit állandóan tömni kell.

Április 28. Olaszországi német csapatok
kapitulációjának napja.

Április 30. A zászlóalj megbízhatatlannak
bizonyul, mire a németek kivonják a tengerparti
védôállásokból s Turmban, illetve környékén
vonják össze azzal, hogy hiányos kiképzését a
lehetô legsürgôsebben tökéletesítse.

Május 5.  Délután 7 órakor kapjuk a követ-
kezô távmondati parancsot: „45. május 9-én
reggel 8 órától fegyverszünet áll be Mont-
gomery tábornok csapataival szemben. Ez ma-
gában foglalja a véderô, a tengerészet és a légi-
erô összes egységeit (a fegyveres SS egységeket
is). Területileg: Niederland, Friesland, Friesland
körlete a keleti és nyugati szigetekkel és Hel-
golanddal, Schleswig-Holstein és Dánia. A ma-
gyarok részt vesznek a dánok spontán ünneplé-
sében… A következô napon Tarmban a zászló-
alj által tartott istentiszteleten igen sok dán is
részt vesz. Ezen a napon vonjuk fel a dán lobo-
gó mellé a háromszínû magyar zászlót. A dán
lakosság szimpátiája most kezd velünk szemben
igazán megmutatkozni.

Május 8. Németország teljes kapitulálásá-
nak napja. A következô napon tárgyalásokat
folytat ezredparancsnokunk a dánokkal és sze-
retné elérni azt, hogy mi Dániából kerüljünk
majd hazaszállításra. A kérést a dánok teljesítet-
ték volna, de ebbe az angol fôparancsnokság
nem egyezett bele, s így nekünk el kellett indul-
nunk a hadifogság felé.

Május 10. Elindultunk, s kezdôdött egy
hosszú gyalogmenet Schleswig-Holsteinig.

(Folytatjuk.)
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Az élôk 
kötelessége 

az emlékezés...

Szilágyi György
ny. csendôr törzsôr-
mester; 59 éves; Mol-
nár Teri Zsuzsanna –
Szilágyi Sándor; fel.;
Farkas Mária; lh;
Algyô Temesvári u.
11.;  1944. október 8-
án, amikor a szovjet
csapatok Algyônél el-
érték a Tisza vonalát
félelmében feleségé-
vel együtt öngyilkos
lett. Csak 1948-ban
nyilvánították halottá.
(Algyô HA. 28⁄1948.
sz. és Szegedi Járás-
bíróság Pk.
23854⁄1948⁄9.sz.)

Szilágyi György-
né; 51 éves, Turai
Mária – Farkas Soma;
lh. Algyô, Temesvári
u. 11.; 1944. október
8-án, amikor a szovjet
csapatok Algyônél el-
érték a Tisza vonalát
félelmében férjével
együtt öngyilkos lett.
Csak 1948-ban nyil-
vánították halottá.
(Algyô HA. 31⁄1948.
sz. és Szegedi Járás-
bíróság Pk.
23854⁄1948⁄9.sz.)

Szûcs József asz-
talos mester, honvéd;
Edelény, 1912. július
19.; Evelei Etel –
Szûcs József; fel.
Gönczi Margit, lh.
Abaújszántó.; Az
Algyôt védô katonai
alakulatban teljesített
szolgálatot. A község
határában folyó har-
cokban 1944. október
10-én hôsi halált halt.
A harcok elülte után
itt temették el. (Algyô
HA. 1⁄1956. sz. és
Szegedi Járásbíróság
Anykv. felügy.
9524⁄1⁄1956. sz.)

Következik:  
Takács István
Takács József
Takács Zoltán

Az önkormányzati képviselôk szerdán 14 és 
17 óra között várják a választókat:
Március 2.: Bakos József, dr. Gonda János.
Március 9.: Vidács László, Beke Tamás.
Március 16.: dr. Gubacsi Enikô, Juhász Sándor.
Március 23.: Bakos András, Borbély János.
Március 30.: Herczeg József, Süli Z. Mariann.

Dr. Piri József polgármester fogadóórája:
Március  9.:  14–17 óra között.
Március  23.:  14–17 óra között.
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
fogadóórája:  
Március 2-án: 14–17 óra között.
Március 30-án: 14–17 óra között.

Tanácskoztak a képviselôk

Terítéken a költségvetés
A nagyközség képvise-

lô-testülete február 25-i
ülésén több mint egy tucat
témáról döntött.  

Két önkormányzati in-
tézmény, a Szivárvány
Óvoda és az Algyôi Álta-
lános Iskola szervezeti és
mûködési szabályzatát fo-
gadta el a testület. A kul-
turális szakemberek to-
vábbképzési terve mellett
a település sportegyesüle-
teinek és az Algyô Sport-
jáért Közalapítvány múlt
évi beszámolóját is nagyí-
tó alá tették a képviselôk.
Ugyancsak tájékozódtak a
különbözô társadalmi
szervezetek munkájáról.
A testület a Gyeviép Kht.-
val szerzôdést kötött a
közhasznú feladatok
elátására. Mindezeken túl
a képviselôk februári ta-
nácskozásának közép-
pontjában az idei évi költ-
ségvetés állt.

Idén több mint 1 milli-
árd 265 millió forint be-
vételbôl gazdálkodhat
Algyô. Az önkormányzat
7 intézményének (polgár-
mesteri hivatal, általános
iskola, óvoda, Gyermek-
jóléti és Családsegítô
Szolgálat, Idôsek Napközi
Otthona, Faluház és sza-
badidô központ, Könyvtár
és tájház) mûködtetése
több mint 733 millió fo-
rintba kerül, felhalmozás-
ra (felújításra és fejlesz-
tésre) több mint 532 mil-
lió forint  marad. 

Az idei felújításokra
szánt 161 millió forintból
szinte minden intézmény
részesül. Az útfelújítások-
ra tervezett 100 millió fo-
rintból jut a Téglás, a Gé-
za, a Vadvirág, a Hóvirág,
a Kócsag, a Csángó, a
Bácska, a Sövény és a
Szeder utcába is. A fej-
lesztésre szánt 328 millió
forintból – többek között
– utasvárót építenek a 47-
es úti autóbusz megálló-

ba, kialakítják az akadály-
mentes feljárót az Egész-
ségházhoz és a könyvtár-
hoz, illetve az óvodai tor-
naszobát. A gyerekekre,
fiatalokra is gondolt az
önkormányzat, mert pénzt
különít el a Bartók Béla
utcában játszótér építésé-
re, illetve egy gördeszka
pálya építésére is. Az
elôttünk álló néhány év
legjelentôsebb beruházá-
sa, a termálfürdô kialakí-
tása is elkezdôdik: a szük-
séges tervdokumentáció,
a telekrendezés után vár-
hatóan még idén elkezdô-
dik az építkezés. Az al-
gyôi önkormányzat jelen-
tôs összegekkel támogatja
az arra rászorulókat: idén
például rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásra
17 millió, rendszeres
szocális segélyre 14 mil-
lió 500 ezer, ápolási díjra
11 millió 500 ezer, a bér-
letek támogatására 5 mil-
lió 400 ezer forintot fizet
a köz. Az esetenként igé-
nyelhetô pénzbeli ellátá-
sok közül például köz-
gyógyellátásra 3 millió
250 ezer, átmeneti segély-
re 3 millió, temetési se-
gélyre közel 2 millió fo-
rintot szán az önkormány-
zat.

Összességében el-
mondható, hogy az algyôi
önkormányzati bevételek
több mint felét a helyi
adók, 11 százalékát az ál-
lamtól érkezô, úgyneve-
zett normatív támogatá-
sok adják. Pozitívumnak
tekinthetô, hogy a kiadá-
sok közül a legnagyobb
tételt, 27 százalékot a be-
ruházások jelentik, de je-
lentôs például a különbö-
zô személyi juttatásokra
költendô keret (24%),  il-
letve az úgynevezett do-
logi kiadásoké (14%) is,
ugyanakkor még mindig
13 százaléknyi a felújítá-
sokra költhetô összeg.

Fogadóórák a polgármesteri hivatalbanLakatos Mihály

Napló (1944-1946)
2. rész

A sport így vagy úgy minden algyôi
család életét érinti. A nagyközségi önkor-
mányzati képviselô-testület legutóbbi ülé-
sén áttekintetet az sporttal foglalkozó
szervezetek elmúlt évi beszámolóját és
döntött az idei anyagi támogatásukról. Az
algyôi sport céljaira az önkormányzat
idén több mint 16 millió forintot költ.

Algyô sportéletének segítése a célja az
Algyô Sportjáért Közalapítványnak,
amelynek bevételei adományból és ön-
kormányzati támogatásból származik. A
múlt évben a közalapítvány közel egymil-
lió-ötszázezer forintból gazdálkodhatott,
ezen belül az adományok mértéke 400
ezer forint. Ugyanakkor több mint 900
ezer forint támogatást nyújtott az Algyôn
mûködô testnevelési és diák-, szabadidô
és sportszervezeteknek például sportesz-
közök vásárlásával, rendezvények szerve-
zésével, a versenyen való részvételt segít-
ve, a kiváló teljesítményt nyújtók jutalma-
zásával – számolt be az önkormányzati
képviselôknek a kuratóriumi elnök, Ba-
jusz János. Idén májusban sportmajálist
és horgászversenyt, júniusban túra és ka-
landtábort, auguasztusban szabadtéri
gyermeklabdarúgó fesztivált, december-
ben Mikulás kispályás labdarúgó tornát
szerveznek. A közalapítvány kuratóriuma
szeretne az Algyôn mûködô testnevelési,
diák, szabadidô és sportszervezetek célja
szerinti mûködésükhöz, eszközigényeinek
kielégítéséhez, sportrendezvények szerve-
zéséhez, versenyekre való felkészüléshez,
versenyeken való részvételhez célszerinti
támogatást nyújtani. Ehhez várja a sza-
badidôs programokat, sportot szeretô és
elkötelezett személyek és közösségek fel-
ajánlásait.

Az Algyô sportéletét alapvetôen meg-
határozó egyesületek közül az Algyôi Ké-
zilabda Egyesület a múlt év elején
Szeged-Algyô Délvidéki Nôi Kézilabda
Club néven szervezôdött újjá. Az átalaku-
lás oka – Dankó Ervin elnök beszámolója
szerint – az, hogy a nagyközségi önkor-
mányzat megvonta az Algyô KE korábbi
támogatásának 60 százalékát. Az új klub
megtarthatta a játékosok játékjogát és az
ôszi idényben elért NBII-es helyezést, s
szép eredményeket ért el múlt évben. Így
például 2004 elsô félévében az NBII-es
bajnokságban a felnôtt csapata 4., az ifjú-
sági pedig 2. lett; az ôszi fordulót pedig a
felnôttek a 2.,  az ifik 1. helyen zárták. A
Club célja a minôségi eredmények eléré-
se, illetve a fiatalok bevonása a sportélet-
be, a kézilabda-sportág népszerûsítése, a
szabadidô- és tömegsport-programok
szervezése. E tervek megvalósításához a

névadó városok ökormányzatainak segít-
ségére is számítanak. 

Az Algyôi Sportkör munkája össze-
tett: a labdarúgó szakosztály  (négy csa-
pat), a kajak-kenu, az ökölvívó, a karate,
a kézilabda szakosztály (férfi és nôi csa-
pata), a szabadidôsport (keretén belül a
kispályás labdarúgó csapat és a lábtenisz)
szakosztály alkotja. 

A labdarugó szakosztály vezetôje Haj-
dú Sándor, a négy csapatban 77 sportoló
küzd a sikerért. A felnôtt csapat múlt évi
teljesítmény jó, esélyes a bajnokság meg-
nyerésére. Az elôkészítô csoport szép
eredményeket ért el az Országos Bozsik
programban. A kézilabdások munkáját ér-
tékelve Kovács László szakosztályvezetô
kiemelte: a városi nôi csapat a 2004. évi
ôszi bajnkságban ezüstérmes lett, a városi
férfi szakosztály pedig a terem kézilabda
tornán 4. A 7 fôs ökölvívó szakosztály –
melynek vezetôje Kátó Sándor – elsôsor-
ban a szabadidô hasznos eltöltését, nem a
versenyeztetést tekinti céljának. A Can-
javec Tamás vezette Quadriatlon szakosz-
tály mûködését a 2004. június 14-i köz-
gyûlés megszüntette. A Draxler Ferenc
irányításával dolgozó Karate szakosztály-
ban 10-15-en edzenek, 4-en sikeres Kara-
te Kyu vizsgát tett, a versenyzôk a III.
Keleti Régiós Bajnkságon egy 1. és há-
rom 2. helyezést szereztek. A Kajak-ke-
nusok, pontosabban 30 versenyzô munká-
ját Kopasz Péter koordinálja. Az ered-
mény önmagáért beszél: az algyôiek or-
szágos bajnokságon három 1., három 2.
és egy 1. helyezést hoztak el. A szabad-
idôsport keretén belül a kispályás labda-
rúgók – Molnár Gergô irányításával – a
12 csapatos mezônyös bajnokságon 4. he-
lyet vívtak ki maguknak, a 2004-2005-ös
szezonban 10-bôl 8 mérkôzést megnyer-
tek; a lábteniszezôk – akiknek Juhász Ist-
ván a vezetôje – létszáma változó, s idei
teveik között egy válogatott versenyzôket
felvonultató bemutató és a megszokott
versenyeken való csatározás szerepel.

Az Algyô SK sporttelepe a múlt évben
számos, különbözô szintû rendezvénynek
adott otthont. Így például a május 1-jei
önkormányzat által szervezett sportnap
mellett az U 16-os korosztályú Magyaror-
szág – Szerbia és Montenegró közötti vá-
logatott mérkôzésén is drukkolhattak a
sportbarátok. Az Algyô Sportkör elnöke,
Bakai László beszámolója végén megálla-
pította: a szervezet jól szolgálja az algyôi
lakosság egészségesebb életre való neve-
lését, valamint alkalmanként színvonala
szórakozást nyújt a felnôtteknek.  

Bérlet-
árusítás

Az április havi autóbusz
bérleteket az algyôi polgár-
mesteri hivatalban április 1-
jén, 4-én, 5–én árusítják dél-
elôtt 9 órától 17 óráig.

A sport és Algyô
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Március 5-én szombat délután 15
óra: Vidám zenés gyermekmûsor.

A belépôdíjak összegével a Boldog
Gyermekkor Alapítványt támogatjuk.

Március 15-én 10 órakor: Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezve, a nemzeti ünnepen virágo-
kat helyezünk el az Országzászlónál.

Március 21-én délelôtt: A Víz vi-
lágnapján a Tisza megkoszorúzása.

Március 22., 23., 24.: Nyílt napok-
ra várjuk az érdeklôdôket. A Húsvéti

ünnepekre a népi hagyományok felele-
venítése, közös játék és tojásfestés a
szülôkkel.

Március 24-29.: Tavaszi szünet
(felügyelet biztosításával).

Március 30-án 9 órától: Szórakoz-
tató „bûvész” mûsor a gyerekeknek az
óvodában.

Április 4-tôl 15-ig, 10 alkalom:
Úszásoktatás az alapítvány támogatá-
sával. (Részletes tájékoztatás az óvoda
hirdetô tábláján olvasható.)

Március az iskolában
3. 7.00–17.00 Ebédfizetés (16 napra)
8. 14.30 Iskolai szavalóverseny  5–8. évfolyam részére
7. 16.30–17.30 Fogadóóra a Sárga iskolában 1-8. évfolyam részére
9. DÖK-nap

10-11. Tanítási szünet
14–18. Erdei iskola Ausztriában (felsô tagozatosok) – Heberstfeldennel 

közös szervezés
14. Pihenônap
15. 10.00 Az 1848. március 15-i forradalom megünneplése az 

Országzászlónál
17. 14.00 Játékos sportdélután a napköziben 
18. Vadasparki foglalkozások 1–4. évfolyam részére 
19.  MUNKANAP (tanítás hétfôi órarend szerint)
21. 14.00 Nyelvtan-helyesírási verseny az 1–4. évfolyam részére
21-22. 8.00–17.00 Leendô elsô osztályosok beíratása a Fehér iskolában
22. 7.30 Víz Világnapja – A Víz Világnapjától a Föld Napjáig 

rendezvénysorozat  megnyitója. Téma: Föl(d)kiáltás
23. Tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap
23. TINIPARLAMENT Mórahalmon
24–29. Tavaszi szünet
30. Tavaszi szünet utáni elsô tanítási nap

Egy százalék az iskolai alapítványnak
Közeleg az adóbevallások ideje. Idén is lehe-

tôség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felaján-
lására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk ala-
pítványának és ezen belül tanulóink helyzetének
jobbítását, a következô adószámot írja a nyom-
tatványra: 18457177-1-06.

(A Hírmondó februári számában tévesen je-
lent meg az Algyôi Általános Iskola adószáma.

Az adószám helyesen: 18457177-1-06. A hibá-
ért az érintettek és olvasóink elnézését kér-
jünk!)

Egyéb anyagi támogatásokat is örömmel foga-
dunk az alábbi bankszámla számra:

11735005-20455127.
Köszönettel:

az iskola tanulói 

Hangos zene hallatszott ki a
Kastélykert utcára február 23-án
a Szivárvány óvodából. Gyere-
kek és felnôttek közös mulato-
zással igyekezték messze ûzni a
telet. Jelmezbemutatókkal kez-
dôdött a nap, majd fánkevô ver-
sennyel és tombolasorsolással
folytatódott a délelôtt. A tarka
forgatagban találkozhattunk
Bencével – az oroszlánnal, Kirá-

val – a hastáncossal, Józsikával
– Srek jelmezében.

Éva nénit Márió, a har-
mónikás képében láthattuk, akit
Incike „boszi” és Otília Tavasz-
tündér táncolt körbe. Tünde né-
ni, Tündérke és barátnôje, Erzsi-
ke néni Mézga Kriszta jelmezét

öltötte magára. Együtt vigad-
tunk, táncoltunk, jól el is fárad-
tunk.

Reméljük sikerült a fagyot
messze ûzni, és nem sokára el-
jön a tavasz. A gyerekek nevé-
ben köszönetet mondunk azok-
nak a szülôknek, akik a sok fi-
nomsággal hozzájárultak a nap
sikeréhez.

Óvónôk

Farsangi helyzetkép

Március az óvodában Térítési díj befizetése
Idén az óvodai térítési díjat a Szivárvány Óvodában 

március 3. (csütörtök), 
április 5. (kedd),
május 4. (szerda) 

napján fizethetik be a gyerekek hozzátartozói.

Versmondó alsósok
Iskolánk hagyományaihoz híven, ebben a tanévben is

versmondó versenyt hirdetett. Célunk a gyermekek érdeklô-
désének felkeltése a szép magyar beszédre, melyhez a ver-
seken át is vezet az út.

Eredmények: 1-2. oszt. korcsoport: I. Lengyel Bettina
(2.a), II. Gáli Dóra (1.b), III. Hodonicki Gabriella (1.a).
Különdíjasok: Kômûves Mariann (2.a), Kocsis Eszter
(2.b),  Bús Ferenc (1.b). 3-4. oszt. korcsoport: I. Rácz Kris-
tóf (4.a), II. Koza Viktória (3.a),  III. Bakos Máté (4.a). Kü-
löndíjasok: Hegyi Bernadett (3.a), Gál Krisztián (3.b), Por-
törô Renáta (4.b).

Minden versenyzônek gratulálunk! Köszönet a felkészítô
tanároknak. Külön köszönjük a zsûri pártatlan döntését.

Szebeni Lászlóné – Ezt szeretném lemásolni – mondja. 

Diáksport
Február 5-én részt vet-

tünk a Kiskundorozsmán
megrendezett Csongrád
Megyei Terematlétikai
Bajnokságon, ahol tanuló-
ink szép eredményeket ér-
tek el.

Aranyérmesek: Nagy
Enikô (8. b): tömött labda-
lökés és hármasugrás, Tóth
Edit (7. b): tömött labdalö-
kés, Belovai Péter (5. b):
tömött labdalökés. Ezüst-
érem:  Balogh Ádám (6. a):
30 m-es futás, hármasug-
rás. Bronzérem:  Szabó
Brigitta (7. a): 30 m-es fu-
tás. Vér Krisztina (6. b) jó
helyezést ért el hármasug-
rásban és 30 m-es futás-
ban.

Ficsór Barnabás
testnevelô tanár

Január 26-án részt vet-
tünk a Deszken megrende-
zett Körzeti Diákolimpián,
ahol a „Játékos Sportver-
senyben” iskolánk a III. he-
lyezést érte el. A versenyen
a következô tanulók vettek
részt: Kis Evelyn (3. a), Bí-
bor Viktória (3. a), Boldi-
zsár Gréta (3. a), Borza Bi-
anka (3. a), Rozgonyi Niki
(3.a), Gombos Emese (4. a),
Pataki Zsófia (4. a), Bús
Bettina (4. a), Németh Niko-
lett (5. b), Pap Vilmos (3. a),
Jani Zoltán (2. a), Kovács
Roland (3. a), Ibriksz Ro-
land (3. a), Bakos Sándor
(3. a), Zsoldos Norbert (5.
b), Poprádi Szabolcs (4. b),
Rózsa Norbert (4. b). 

Varga Ágnes
testnevelô tanár

Föl(d)kiáltás
Az algyôi iskola Föld napi rendezvé-

nyeire már elôzetes feladatokkal is ké-
szülnek a diákok.

Tablókészítés:
5. osztály: 
a., Lakóhelyünk természeti értékei
b., Hazánk Nemzeti Parkjai

6. osztály: 
a., Biodiverzitás (biológia sokféle-

ség) Növény- és állatritkaságok Magya-
rországon és szûkebb környezetünkben,
Algyôn.

b., Földünk a világegyetemben
7. osztály: 

a., Embertípusok a Földön
b., Szélsôséges idôjárás a Földön

(éghajlatunk változásai az utóbbi 100 év-
ben)

8. osztály: 
a., József Attila tájköltészete, életé-

nek fôbb állomáshelyei és azok termé-
szeti értékei.

b.,  A népesség eloszlása a Földön
Egyéni pályázat: Magyar kutatók és

felfedezôk a világban.
Elôadások, rendhagyó órák szakembe-

rek bevonásával: Dél-Alföld természetes
és természetközeli értékei – Csehó Gá-
bor. A világ állatkertjei – dr. Ilosvay
György. Csongrád megye természeti ér-
tékei – dr. Molnár Gyula. Magyarország
Nemzeti Parkjai – Bojtos Ferenc. Csak
egy Földünk van – Móra Ferenc Múze-
um. Szakvezetés a Szegedi Vadaspark-
ban. Kirándulás a Szegedi Csillagvizsgá-
lóhoz. Ádám Ferenc kecskeméti meteo-
rológus elôadása.

Fórum: április 21.
Meghívott vendégek: dr. Piri József,

Algyô polgármestere, dr. Ilosvay György,
szülôk.

Témája: Biológiai sokféleség.
Zárónap: április 22.
Helyszín: Ásotthalom
Program: Akadályverseny, tesztek. Az

egy hónapos munka értékelése.

Továbbtanulás – 2005.
Február 18. volt a nyolcadikosok

továbbtanulásra jelentkezésének ha-
tárideje. Iskolánk mind az 52 vég-
zôs tanulója jelentkezett valamelyik
középfokú intézménybe. Egy tanu-
ló több iskolát is megjelölhetett,
egy-egy iskolán belül több tagoza-
tot is. Tanítványaink idén is 24 kö-
zépiskolába adták be jelentkezésü-
ket Szegedre, Hódmezôvásárhelyre
és Ásotthalomra. Összesen 152 je-
lentkezési lapot postáztunk, ennek
28%-át gimnáziumba, 58%-át szak-
középiskolába, 14%-át pedig szak-
iskolába.

Osztályfônökök

Alapítványi bál
Február 12-én rendezte meg iskolánk alapítványa ha-

gyományos bálját. Örömmel vettük, hogy a Faluház
zsúfolásig megtelt vendégekkel. Közöttük üdvözölhet-
tük a külföldrôl érkezett ótelekieket is. A mûsort 8. osz-
tályos tanítványaink táncmozaik bemutatója nyitotta,
majd pom-pom tánc, néptánc, bajor tánc, modern tánc
és tornabemutató szórakoztatta a közönséget. A mûsort
a Fiesta Tánc Kht. táncosainak produkciója zárta. A bál
hangulatát az óteleki Elka zenekar biztosította. A felkí-
nált süteményeket és a tombolatárgyakat az alapítványt
támogatók ajánlották fel.  

Köszönjük mindenkinek, aki a bál szervezésével, le-
bonyolításával, felajánlásával hozzájárult a rendezvény
sikeréhez!

Kuratórium

Kazinczy 
szépkiejtési verseny

Szatymazon  a Kistérségi szépki-
ejtési versenyen az algyôi iskolából
két tanuló, Török András (6. b) és
Papp Anita (8. a) vett részt. Papp
Anita az 5. helyen végzett.

Farsangi mulatság
Iskolánk tanulói február 18-án vidám hangulatú far-

sangi mulatság részesei voltak. Lázas elôkészületek
után osztályonként vonultak fel a maskarások. Kreatív,
ötletes jelmezeknek tapsolt a közönség.

A felvonulás után, osztálykeretben, mókás játékok
vártak a diákokra. Szülôk és gyerekek együtt játszottak.

Köszönjük a szülôk segítségét, közremûködését! Iga-
zi farsangi hangulatban telt a délután!

Diákok

Már hagyomány, hogy minden tanév-
ben megrendezzük a nagysikerû napkö-
zis mesedélutánunkat. Az idén, január
25-én 14 órától mutatták be a napközis
csoportok kis produkciójukat. Ezt meg-
elôzôen már hetekkel megindult a lázas
készülôdés. Sok mindent számba kellett
venni. Melyik mesét adjuk elô? Kik le-
gyenek a szereplôk? Milyen díszletre és
jelmezre lesz szükség?

Ilyenkor mindig nagy az izgalom. Iz-
gulnak a gyerekek és a nevelôk, hisz nem
könnyû egyeztetni a próbákat. Délutá-
nonként nem maradhat el az egy órás ta-
nulási idô, tanítványaink különbözô szak-
körökre járnak, és egyéb programokban
vesznek részt. Szinte összeegyeztethetet-
len, hogy minden szereplô együtt tudjon
lenni. De mégis szép idôszak volt ez a
felkészülés! A gyerekek már várták az
együttléteket, örültek, jól érezték magu-
kat. Öröm ilyenkor látni ôket!

Elôször kis elsôseink mutatták be „A
kiskakas gyémánt félkrajcárja” címû me-
sét. Jól mulattunk a kitömött hasú török-
császáron (Nagy Berta Roland), a kedves
és erôszakos kiskakason (Bús Ferenc).
Csodálkoztunk a mesélô (Mandász Vivi-
en) báján, szép és bátor mesélésén. Ötle-
tes volt a kút és kemence, melyeket gyer-
mekek elevenítettek meg. Felkészítôjük
Leléné Gonda Irén volt.

A második csoport „Grimm: A suszter
manói” címû mesét dramatizálta. Ked-
ves, fegyelmezett játékuk, pontos és biz-
tos szövegtudásuk, begyakorolt mozdu-
lataik megérdemelten arattak nagy sikert.
A fôbb szerepekben Kis Franciska, Pin-
tér Felícia, Szalai H. Enikô és Tösmagi

Dávid volt látható. Felkészítô tanáruk
Magosi Krisztina volt.

A harmadik csoport „A kôleves” címû
mesét dramatizálta. A fôszereplô
(Kotogán Sándor) és a mellékszereplôk
szövegtudásukkal, bátor és határozott
fellépésükkel kápráztatták el a nézôket.
Meglepetésként Pallagi Annát is láthat-
tuk szerepelni, aki egyben a csoport fel-
készítô tanára is volt. Az egyik kislány
megbetegedett és így gyorsan átvette a
kolléganô a szerepet. A szép díszlet és
kellékek emelték a produkció sikerét.

Végül a negyedikesek mutatták be azt
a mesét, amit magam írtam, direkt erre a
délutánra. Tanítványaim választották
meg a címét is: „A tudás mindenek fe-
lett”. Méltatásként Iván Zsuzsanna igaz-
gatónô szavait szeretném idézni: „Igazi
színházat mutattak be a gyerekek. Mi né-
zôk nagyon jól éreztük magunkat. Tanul-
ságos, tanító célzatú, esztétikai, környe-
zeti, etikai nevelésû mese volt, jó zenei
válogatással tûzdelve. Látszott, hogy a
gyerekek nagyon jól érezték magukat a
szerepükben”. (26 tanuló közül 24 vállalt
kisebb-nagyobb szerepet.) Kiemelkedô
volt Fehér Vivien, Hakucsák Zsófia,
Szvetnyik Nikolett, Gasparics Nikolett,
Barta Gábor játéka.

Örültünk annak, hogy vendégeink jól
érezték magukat ezen a délutánon. Tanít-
ványaink nem gyôzték fogadni a dicsére-
teket. Kis szívünk tele volt örömmel és
boldogsággal. Ezért érdemes ilyen prog-
ramokat szervezni! Jövôre újra megpró-
báljuk!

Dobó Gyöngyi
tanító, napközis nevelô

Mesedramatizálás a napköziben
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Választás az ÖBK-ban
Az idôsek még emlékeznek

rá, hogy az erdôk, mezôk vi-
rágai és növényei nem csupán
táplálkozási célokat szolgál-
nak, hanem gyógyhatásuk ré-
vén különféle betegségek
gyógyítására is alkalmasak.

Az alábbi összeállításból
megtudhatjuk, hogy néhány
ismert növény, milyen beteg-
ségek gyógyítására alkalmas
– a néphit szerint. 

Lassan véget ér a természet
vegetációs idôszaka, és ismét
megújul a növényzet. A ta-
vasz elsô színes virága az Il-
latos ibolya (Viola odoratae)
gyümölcsösökben, lombos
fák alatt, bokros helyeken
gyakori. Kerekded levele és
ibolyaszínû virága egyaránt
felhasználható.

Nyálkahártya bevonó,
gyulladáscsökkentô, köptetô,
vértisztító, lázcsillapító hatá-
sa van. Használják torokgyul-
ladásra, felsô légutak megbe-
tegedésére, idült száraz köhö-
gésre. A friss növények tartal-
mazzák a legtöbb gyógyha-
tást, amelybôl készíthetünk
teát, friss levet, tinktúrát. 

A teakészítés módjai: 
•  Forrázat: A megmosott,

összevágott friss növényt (1
teáskanálnyi) 2 dl vízzel le-
forrázzuk, 1 percig állni
hagyjuk, majd leszûrjük. A
napi adagot elôre is elkészít-
hetjük, és langyosan fo-
gyasztjuk. A szárított növé-
nyek forrázása 2-3 percig tör-
ténik. Az így készült tea kel-
lemes ízû, világos színû, és a
szemnek is tetszetôsebb. A
gyökereket hidegvízbe tesz-
szük, felforraljuk, majd 2-3
percig állni hagyjuk, leszûrve
fogyasztható a tea. 

•  Friss lé készítése: A
gyógynövények friss leve al-
kalmas arra, hogy teába cse-
pegtetve, vagy külsô bedör-
zsölésre, borogatásra használ-
juk. Préseléssel, centrifugá-
lással nyert levet a hûtôszek-
rényben, lezárt üvegekben 3-
4 hétig is tárolhatjuk. 

•  Tinktúra készítése: A
gyógynövényt zárható üvegbe

töltjük, lazán rétegezve,
amelyre 30-40%-os gabona
pálinkát töltünk. 2 hétig me-
leg helyen, vagy napon érlel-
jük. 14-16 nap után leszûrjük,
teába csepegtetve, vagy kül-
sôleg használjuk fel. 

A legtöbb gyógynövénybôl
készült tea kis mennyiségben
(napi 1-2 csésze) biztonság-
gal fogyasztható folyamato-
san. Akadnak azonban olyan
füvek, amelynek tartós fo-
gyasztása nagy mennyiségben
fölhalmozódó hatással ren-
delkezik, így károsíthatja a
szervezetet. 

Népi gyógymódok
Asztma, fulladás esetére:
- naponta 1 kanál frissen

reszelt ecetes tormát kell en-
ni;

- kék katlankóró szárított,
reszelt gyökerébôl 1 kis ka-
nálnyit kell bevenni;

- egyen minél több mézet;
- iszogasson mocsármentá-

ból fôzött teát;
- mosogassa mellét ecetes

vízzel, jobb lábát hideg vízbe,
bal lábát meleg vízbe tegye, a
vízbe kerüljön 1 kanál só;

- tartózkodjon száraz he-
lyen, igyon jó meleg kamillát,
tegyen mellkasára állott vizes
borogatást;

- fullánk virágjából fôzött
teát iszogasson;

- a szárított, összetört mák-
gubó törmeléket parázsra kell
szórni, füstjét beszippantani;

- bodzavirágból fôzött tea
gyakori iszogatása is hatásos;

- készülhet a tea pasztilla
fûbôl is, sokaknak tett jó
szolgálatot: felaprózott
csonárgyökérzetbôl fél ma-
réknyit 2 l vízbe kell tenni,
mész hozzáadásával fel kell
fôzni, leszûrve, fulladási ro-
ham esetén jó gyógymód;

- köhögési rohamra acsala-
pulevélbôl, izsófûbôl kell teát
fôzni, mézzel ízesíteni, 2-3
nap alatt megszünteti a köhö-
gést;

- a veronikafûbôl fôzött,
mézzel ízesített tea sok bete-
gen segített.

Fûben –fában orvosság
Letelt a mandátuma a régi vezetôségnek, ezért az Ôsgyeviek

Baráti Köre (ÖBK) annak újjáválasztására készül.
A választás idôpontja: 2005. április 2., 10 óra. 
A választás helye: faluház.
Az ÖBK alapszabálya szerint a választást küldött közgyûlés

keretei között tartják.
A választás résztvevôi:
- alanyi jogon vesznek részt az alapítótagok (20 fô),
- a tagság küldöttei a 2004-es felmérés szerint (11 fô),
- a választás lebonyolításában résztvevô bizottságok tagjai:
a) elôkészítô bizottság (4 fô),
b) jelölô bizottság (4 fô),
c) mandátumvizsgáló bizottság (4 fô).
Az elôkészítô bizottság tisztelettel kéri a meghívottakat,

hogy jelenlétükkel segítsék elô a választás sikerét!
Karsai László 

elôkészítô bizottság, elnök

Farsang után húsvét
Az Algyôi Mûvészkör szer-

vezésében idén is megünne-
pelhették az algyôi gyerme-
kek a farsangot. A népi ha-
gyományokkal való ismerke-
dést farsangi játszóház követ-
te, ahol a szervezôk legna-
gyobb örömére színültig meg-
telt a faluház elôtere. A közel
50 fôs gyermekközösség far-
sangi maszkokat készített kü-
lönféle technikákkal, a bát-
rabbak pedig szellemalakot is
ölthettek. Az Algyôi Nyugdí-
jasklub tagjainak köszönhetô-
en – a farsangi mulatozás ha-

gyományait követve – a kis
bendôk is megteltek igazi,
farsangi szalagosfánkkal. Az
asszonyok jó szándékát és
munkáját minden kicsi és
nagy nevében szívbôl köszön-
jük! A játszóházi foglalkozás-
sorozat természetesen folyta-
tódik, március 19-én, szomba-
ton 15 órától már a húsvétra
készülünk. Tisztelettel számí-
tunk minden kedves érdeklô-
dôre!

Az Algyôi Mûvészkör 
tagjai

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

„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 Algyôi VSM BT. 

konténeres törmelék- és  sittszállítást vállal 

2200 Ft⁄m3-es áron.

Telefon: 06-20-9823-107,  20-9791-088

Megint eltelt egy év
Kemény hideggel köszöntött ránk az idei farsang. A mínu-

szok csak úgy zörögtek a hômérôkön. Az ember szinte meg-
fagy ettôl a rendkívüli „váratlanul” jött téltôl.

De lám, mégiscsak csoda történik, a megfagyott szívek is
sorra kiengednek attól a lelkes és forró hangulatú farsangi ve-
télkedôtôl, ami a Varjúvár Garabonciás Társaskör és a faluház
szervezésében február havának elsô szombatján, 5-én volt.

Nyolc csapat vágott bele a vetélkedésbe. A civil szervezetek
színe-java képviseltette magát. Megtelt a faluház, a versenyzôk
pedig sokszor izzadásig megdolgoztak a feladatokkal. Sokszor
a súgások segítettek át bennünket az egyre nehezebbé váló kér-
déseken és feladatokon.

A farsangi fánk helyett sütött farsangi „csôrege” is finom
volt.

A kialakult végeredményen azért látszik, hogy ez a vetélke-
dés sem az idôsebb korosztály mûfaja. A helyezések sorrend-
ben: 1. Faluház Baráti Köre (126 pont), 2. Mûvészkör (124
pont), Gyevi Art Egyesület (89), kézilabdás lányok (88), Falu-
védô Egyesület (87), algyôi postások (86), lovasklub (77), Ba-
ba-mama klub (71).

Az eredményen azért látszik – és tényleg nem a rosszmájú-
ság hozza ki belôlem -, hogy a mûvészkör és a faluház csapata
„hátszéllel indult”. Egy-két „profi” tag jelenléte azért sokat ja-
vított az eredményen.

A zsûri - Sun City zenekar - is a helyzet magaslatán érezhet-
te magát, hisz egyrészt fent voltak a színpadon, másrészt igaz-
ságosan pontoztak. Az utolsó számnál esett szét csak az addig
töretlenül együtt haladó verseny, ugyanis ennél a feladatnál a
felvett és levetett ruhák darabszámát adták hozzá az addig elért
pontokhoz.

Elmaradt viszont a jelmezbe való beöltözés pontozása, pedig
keresztkomám unokája – Szôke Barnabás – igencsak megiz-
zadt az oroszlán jelmezben. A vetélkedô végére már ki is bújt a
bôrébôl, nem bírva tovább a forróságot.

Barnabást kárpótoltuk a megnyert aranyhallal, és örömmel,
jókedvûen mentünk haza. Megfogadtuk, hogy jövôre mi is a fi-
atalabb faluvédôket állítjuk csatasorba.

Köszönjük a szervezôknek és a résztvevôknek a kellemes
délutánt.

Borbély János

Aprók
Fogyasztásra alkalmas

burgonya eladó, 300,- Ft
⁄kg. UT2-es vetômag eladó:
50,- Ft⁄kg  Kovács Ferenc

Algyô, Hóvirág u. 13.
Tel.:268-353

*
Redôny, reluxa, harmoni-

kaajtó, szalagfüggöny készí-
tés. Tel.:06-30-953-03-95

*
Horvátországi nyaraló ki-

adó. Érdeklôdni: 06-20-54
26 260

Új házak építését, régi

házak felújítását, burkoló

munkát vállalok.

Keresztes István

kômûves

Algyô, Kôfal u. 19.

Tel.: 06-20⁄574-55-98

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.

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

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

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

30⁄488-6543

Hétfôtôl csütörtökig: 
8–16 óráig

Pénteken: 8–14 óráig

Halottszállítási ügyelet: 
0–24 óráig

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

szolgáltatással!
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Az algyôi termálfürdô
azért épül, hogy ott úszások-
tatására alkalmas, valamint az
idôsek reumatikus panaszait
enyhítô termálmedence szol-
gálja a nagyközségben és a
vonzáskörzetében élôket. 

A termálfürdô épületét a
sportpálya közelében húzzák
föl, körülötte parkolókat ala-
kítanak ki – Hajós Tibor ve-
zetô tervezô és Pecze Ágnes
építész munkatárs elképzelé-
sei alapján. A termálfürdô és
a gyógyfürdô épülete közös
fedett térbôl nyílik. 

Az épület két része: a

lapostetôs kiszolgáló épült és
a nagy belmagasságú, kis
hajlású tetôvel fedett meden-
cetér. Az elôcsarnokban talál-
ható a büfé és egy kis pihe-
nôsarok, mely lehetôséget
biztosít a szülôknek, hogy a
várakozás idejét kellemesen
töltsék. A ruhatár és a pénztá-
rak közvetlenül kapcsolód-
nak az elôcsarnokhoz. A be-
léptetô rendszeren keresztül
jutunk egy olyan folyosóra,
ahonnan az öltözôk nyílnak.
A mozgáskorlátozottak ré-
szére külön öltözôt biztosíta-
nak. 

Az orvosi szoba egyaránt

megközelíthetô a medencék
irányából és az elôcsarnok-
ból. 

A medencetérbe lépve egy-
szerre pillantjuk meg a két
külön épületrészben elhelyez-
kedô tanmedencét és az él-
ményelemekkel gazdagított
ülômedencét. Innen közelít-
hetô meg a szauna – a hozzá
tartozó merülômedencével és
pihenôrésszel.

A pihenést nem csak a me-
dence körüli tér biztosítja, ha-
nem a büfé melletti csigalép-
csôn megközelíthetô galéria
is. 

Az épület kialakításában
fontos szerepet játszott az
energiatakarékosság. A me-
dencetér külsô falait úgyneve-
zett nagyobbkiülésû, illetve
elôtetôvel árnyékolják. A lé-
tesítmény fûtéséhez, illetve
légtechnikájához a fürdô saját
termálkút vizének hôenergiá-
ja szolgál. A tartalék energia-
ellátás érdekében, biztonsági
szempontból gázellátás is ké-
szül. 

A termálfürdô földszintje
közel 1300, galériája 146
négyzetméteres. A vízforga-
tóval ellátott tanmedence
200, az ugyanígy felszerelt

Termálfürdô Algyôn: 
az úszásoktatásért és a gyógyulásért

fedett élménymedence 120
négyzetméteres. Mindez a
második ütemben, vagyis
hosszú távon kiegészülhet

egy nyitott élménymedencé-
vel, egy többcélú termálme-
dencével, s egy kültéri úszó-
medencével is. 

A látványterv önmagáért
beszél. A tervdokumentáció
része a helyszínrajz, a föld-
szinti alaprajz, a (keleti, nyu-

gati, déli, északi) homlokzat
rajza, valamint az épület és a
medencék lapunkban is kö-
zölt látványképe.



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

Megnyílt üzletem!

Kéz- és lábápolást, 
valamint mûkörömépítést 

(zselés, porcelán francia épített és tippes
technika) vállalok.

Bejelentkezés: 06⁄30-218-2929
Hevesiné Sebôk Andrea

Téglás u. 42

Kutya,- Macska,- Díszállat Eledel, 
Felszerelés,

Horgászcikk,  Csali Szaküzlet

Kínálatunkból
Fôtt csirkefej, csirkeláb, vegyes csirke.

Panírozott húsdarabok.
Kutya- macska szalámi (100,-Ft-os)

Sült kacsa.
Libatepertô

Száraztápok, konzervek.
Erôsítô tabletták, kozmetikai cikkek.

Pórázok, nyakörvek.

Horgászbotok, orsók.
Damilok, horgok, ólmok, úszók.

Merítôszákok, haltartók
Csalik.

Bojlis horgászathoz igény szerinti tanácsadás, felszere-
lés beszerzés! 

(Porok, aromák, stb.)

Várjuk kedves vásárlóinkat 
a Téglás u. 95 alatt.

Nyitva :  08 - 18 óráig
Szombat :  08 - 13 óráig.

Temetô melletti  „Icu”Virágüzlet

2005. március 8-án nyit.

Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig  8-12-ig

Temetés alkalmával a temetés idôpontjáig.

Kapható az üzletben:

Nônapra tavaszi virág, szálas és cserepes.

Selyemvirág.

Tápoldatok, virágföldek, virágcserép.

Temetésre telefonon is felveszek rendelést.

Tel.szám: napközben : 06-20-328-4659

Este: 62-419-775

Várom kedves régi és új vásárlóimat!
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Sírkô – mûkôkészítés

Sírkövek készítése gránitból, 
márványból, mûkôbôl, 

egyedi elképzelések alapján is.

Vállalunk:
kripták készítését,

sírtisztítást,
betûvésést,

felújítást, és teraszvázák készítését.

Érdeklôdni az algyôi temetô melletti
sírkô részlegnél.

Telefon:  20/323-0118 (napközben)  
62/419-775 (este, lakás) 

Kovács Mihály
sírkô-mûkôkészítô

Mi az ország kedvenc regénye? Pályázat: „Olvasd el Te is!”
„Legkedvesebb könyvem

– Olvasd el Te is!” címmel
az algyôi könyvtár pályázatot
ír ki könyvajánlás készítésére.

Bizonyára mindenkinek
van kedvenc könyve, melyet
szívesen ajánlana másoknak
is elolvasásra. Nos, itt a lehe-
tôség! Azt kérjük leírni, hogy
Önnek, Neked miért tetszett,
éppen az a regény. Maximum
2 gépelt oldal terjedelemben

várjuk az olvasmányélménye-
ket, ajánlásokat. Apályázaton
bárki részt vehet. Az írásokat
a könyvtárba (Kastélykert u.
63.) kérjük beküldeni vagy
behozni május 20-ig.

Az értékelést a „Tollforga-
tók Köre” tagjai végzik.

Jutalmazás: könyv, bögre,
póló, sapka.

Eredményhirdetés: június
elején, az ünnepi könyvhéten.

„A Nagy Könyv” mozgalom 2005 egyik legjelentôsebb kul-
turális eseménye. 

Az olvasókat, tévénézôket, rádióhallgatókat, szavazásra szó-
lítjuk fel: nevezzék meg kedvenc külföldi és kedvenc magyar
regényüket. A szavazás módja változatos: a könyvesboltokban,
iskolákban, könyvtárakban, színházakban, mûvelôdési intéz-
ményekben elhelyezett, ingyenesen beküldhetô szavazólapok,
és az internetes honlap egyaránt rendelkezésre áll.

Szeretnénk, ha az algyôiek is minél nagyobb számban sza-
vaznának. A könyvtárban leadott szavazatokat regisztráljuk, és
a játékban résztvevôk között sorsolást rendezünk: 10 játékost
jutalomban (könyv, bögre, póló, sapka) részesítünk.

Az internetes szavazást díjmentesen biztosítjuk használóink-
nak. Közöttük szintén sorsolást tartunk, és 10 fô 2 óra ingye-
nes internethasználatot nyerhet.

Szavazni március 15. és április 23. között lehet.
Sorsolás április 25-én 18 órakor a könyvtárban. A sorsoló

bizottság: az „Algyôi Tollforgatók Köre” tagjai.
Könyvtárosok

„Képregény” pályázat
A „Kedvenc könyvem képekben” címû „képregény”-pá-

lyázat 14 év alatti gyerekeknek szól. A kedvenc könyv „elme-
sélését” képekben – rövid szöveggel, vagy anélkül – kérjük be-
küldeni. A képek A4-es méretben készüljenek, s legyen cím-
lapja is a kedvenc „könyvnek”. Terjedelme 3-10 oldal. Igény
esetén a rajzok spirálozását térítésmentesen vállaljuk.

Beküldési határidô: május 20.
Az értékelést a „Tollforgatók Köre” tagjai végzik.
Jutalmazás: ajándéktárgyak, könyvek, bögre, póló sapka.
Eredményhirdetés és kiállítás: június elején, az ünnepi

könyvhéten.

Nôköszöntô a könyvtárban
„Szerelem egykor és most” címmel képeslap kiállítás nyílik

Sebestyén Imre gyûjteményébôl a könyvtárban március 8-án
fél 6-kor, majd Kilyén Ilka marosvásárhelyi elôadómûvész új
önálló estjét mutatja be „Jött egy csoda” címmel. Minden ér-
deklôdôt szeretettel várunk!

Ingyenes EU-vonal a könyvtárban
A könyvtárban elhelyezett külön telefonkészülékrôl a láto-

gatók egyetlen gombnyomással léphetnek kapcsolatba az EU-
vonallal. Információkat kérhetnek külföldi szolgáltatásokról,
munkavállalásokról, tanulásokról, ösztöndíjakról, sürgôsségi
egészségügyi ellátásokról, pályázatokról, gépkocsik forgalom-
ba helyezésérôl, tartózkodási engedélyekrôl stb.

Az EU-vonal igénybe vétele INGYENES, a könyvtár nyit-
vatartási idejében bárki számára hozzáférhetô.

Élô adásban
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

A www.emagyarorszag.hu portálon Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök a következô hónapokban hallgatói fórumokat tart
vidéki és fôvárosi felsôoktatási intézményekben. Az elhangzot-
takat az interneten a www.emagyarorszag.hu oldalon élôben
nyomon követhetik, és észrevételeiket a portálon megírhatják.

Kölcsön újság
A könyvtárba az alábbi újságok, folyóiratok járnak, melyek-

nek régebbi számai kikölcsönözhetôk:
Autó Motor, Best, Bravó, Buci Maci, Délmagyarország,

Ezermester, Game Star, Hvg, Ifjúsági Magazin, Házi Jogta-
nácsadó, Kapu, Kerti Kalendárium, Kiskegyed, CD Jogtár,
Magyar Nemzet, Népszabadság, Nôk Lapja, Otthon, PC
World, Romana, Story, Számítástechnika, 168 Óra, Szabad-
föld, Szép Házak, Tappancs, Természetbúvár, Vadon, Witch

Ismét megrendeltük a ROMANA sorozatot.

Adategyeztetés
A Tájház tárgyainak pontos leltárba vételéhez szükséges az

adományozókkal történô adategyeztetés, ezért kérem az ado-
mányozókat, hogy egyeztetés céljából fáradjanak be a Tájház-
ba. Nyitva tartás: Hétfôn, szerdán, pénteken 13-17 óra; csütör-
tökön 9-12 óra; kedden 9-12 és 13-17 óra. Telefonszám:
62⁄268-220

Köszönöm: 
Molnár Adél

a tájház vezetôje

§ §
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Havonkénti rendszerességgel
Filmklub indult a könyvtárban.
Értékes, klasszikus filmek szere-
pelnek a programban, majd a
film után kötetlen beszélgetést
tervezünk a filmrôl, rendezôrôl,
korról.

A következô film: A Napfény
íze.

A kubfoglalkozás helye és
idôpontja: könyvtár, március 18.
17 óra.

A NAPFÉNY ÍZE egy ma-
gyarországi zsidó család három
generációjának története és egy-
ben Magyarország elmúlt bô
száz évének a története is: titkolt
szenvedélyek, tragikus árulások,
nagy szerelmek és nagy barátsá-
gok históriája. Tragédia és hu-
mor, romantika és véres valóság
keveredik benne – mindaz, ami
megtörténhetett egy családdal és
egy országgal Kelet-Európában,
a XX. században.

A történet – melyet Sonnen-
schein Iván mesél el – Manó bá-
csival, Iván dédapjával kezdôdik.
Sonnenschein Manó, egy falusi
kocsmáros fia, csupán egyetlen
esélyt lát arra, hogy biztosítsa
családja jólétét: és az abban a re-
ceptkönyvben van, mely egy

gyógylikôr elkészítésének titkát
ôrzi. A likôr neve: Napfény Íze.
A család kezdeti megalapozottsá-
ga azonban a történelem folya-
mán szertefoszlik, s a recept-
könyvvel együtt a remény is el-
veszni látszik…

*
A Napfény íze receptjét mi

sem találtuk meg, helyette azon-
ban Oláh Ernô olvasónk rendel-
kezésünkre bocsátotta a Meggy-
lelke receptjét.

Íme!
A borkészítéshez nagyon sok

szeretet, szív és nagy-nagy tisz-
taság kell. 

S ami még nem árt, ha van:
- csak érett cigánymeggybôl

lehet jó bort készíteni,
- a szár nélkül leszedett megy-

gyet össze kell csumiszolni, eset-
leg 1 napig így hagyni,

- ha van centrifuga, megköny-
nyíti a lé kinyerését.

Arányok:
- 1 liter szín meggylé, 
- 1 liter viz (cukorral együtt), 
- 70-80 dkg cukor.
A cukorból szirupot fôzünk, s

hozzáadjuk a meggyléhez. Az
elôkészített levet olyan edénybe
tegyük, amelybe kitehetjük a tû-

Zord februári napon búcsúztunk Tôle.
Sírja mellett halk zene szólt, s látva az
arcokat, mindenki az emlékeket kereste,
mert nem egyszerûen testvér, rokon,
szomszéd, barát, ismerôs volt, nagyon
sokan mondhatjuk el magunkról, hogy
van személyéhez kapcsolódó emlékünk.

Az egykori hadifogoly, hazatérve
Algyôre, a kemény munka mellett hamar
bekerült a falu kulturális vérkeringésébe
is.

Alapító tagja volt a Hagyományôrzô
Együttesnek. A régi Kultúrház ódon falai
közt tanította a fiatalokat citerázni. Nem
csak termete, de hangja is tiszteletet pa-
rancsolt. Gyermekként egy kicsit féltünk
is Tôle, pedig ma már tudjuk, hogy bár
neki nem volt gyermeke, Ô mindig is
szeretett bennünket.

Nagy szerelme volt a sakk, amit háza
is tükrözött.

Még halála elôtt néhány héttel is hozzá
tartozott a faluház mindennapjaihoz.
Keddenként próba a Hagyományôrzô
Együttessel, szerdán Sakk-klub, csütörtö-
kön Nyugdíjas klub. Szinte valamennyi

rendezvény állandó látogatója volt. Tisz-
teletbeli tagja volt a nemrég alakult Mû-
vészkörnek is, hisz valamikor Ô volt a
Háziipari Szövetkezet egyik csoportveze-
tôje, s talán Ô volt az utolsó a falunkban,
aki csuhé-lábbelit tudott készíteni. Kéz-
mûves vásárainkon sokat mesélt a régi
dolgokról, s mikor egy néprajzi vetélke-
dô kapcsán kismonográfiát kellett írnunk
Algyô kismesterségeirôl, Ô volt az egyik
forrásunk.

Amolyan ezermester volt, aki nagyon
sok dolgot meg tudott „bütykölni” maga
körül.

Amíg egészsége engedte, méhészke-
dett. Jártunk hozzá mézért, telente saját
készítésû savanyú káposztáért, beszélge-
téseinkkor mindig ellátott jó tanácsaival
is.

Nem csak a falon lógó, Tôle kapott,
általa készített citera, néhány üveg méz
ôrzi emlékét, hanem mindaz az emberi
érték, szellemiség, amit képviselt. Na-
gyon sokan, nagyon sokat kaptunk, ta-
nulhattunk tôle, de legfôképpen a nyitott-
sága, közösségi élete volt példaértékû.

Mai, rohanó világunkban is sokszor
elegendô lenne egy ôszinte mosoly, egy
jó szó, egy meleg kézfogás, amit Tôle
mindig megkaphattunk, hogy az emberek
ne menjenek el egymás mellett.

Szekeres Pista bácsi, élt 85 tartalmas
évet. Emlékét tisztelettel ôrizzük.

Gál Tibor, Gálné Nagy Ildikó

*
Szomorú szívvel vettük tudomásul,

hogy Szekeres Pista bácsi örökre itt ha-
gyott bennünket. Alapító tagja volt a
nyugdíjasklubnak, a Hagyományôrzô
Együttesben citerázott, Ô vezette a sakk
klubot. Személyét, bölcs helyreigazítása-
it, harmonikás jókedvét mindnyájan hiá-
nyoljuk. A sírjánál állva eszembe jutott
egy szomorú nóta: „nem muzsikál soha
sem már, csendes lett a vén cigány”.

Köszöni a nyugdíjas klub minden tag-
ja Pista bácsinak és a hozzátartozóknak,
hogy még halála elôtt is gondolt ránk egy
utolsó ebéddel.

Emlékünkben megôrzünk, Pista bácsi!
Nyugdíjas Klub

Filmklub a könyvtárban: A Napfény íze

Szekeres Pista bácsi, élt 85 évet…

A Golf Autósiskola gyorsított
személygépkocsi
motorkerékpár

segédmotor
tanfolyamot indít Algyôn.

20.000 Ft kedvezménnyel
március 18-án pénteken 17 órakor

Jelentkezni: Borbélyné Gyöngyi
T.: 06-20⁄398-1137

zô napra forrni. Amikor a bor túl-
van a zajos erjedésen, tegyük
olyan edénybe, amit le tudunk
zárni úgynevezett kotyogóval.
Erre azért van szükség, hogy az
erjedés folyamán káros gombák
ne tudjanak bejutni az erjedô
borba. Amikor a bor nagyjából
kiforrt (leülepedett a seprû egy
része), le kell fejteni a már tisztu-
ló bort. Még mindig a lehetô leg-
melegebb helyen erjesszük. Ami-
kor már szemmel nem észlelhetô
a forrás, el lehet helyezni megfe-
lelô nyugodt helyre, ahol el lehet
kezdeni a bor kezelését. Innen

kezdôdik a bor fûszerezése: 10 li-
terenként 60 dkg mazsolát, 0,5 li-
ter 60%-os rumot, 0,5 csomag
darabos fahéjat, 10-20 szem tö-
rött meggymagot adjunk a
nedühöz. (Aki szereti az enyhén
kesernyés ízt, fehérüröm vagy
ezerjófû ízlés szerinti hozzáadá-
sa.)

Innen a további erjesztés csak
megfelelôen záró kotyogóval tör-
ténhet. Egy hónap múlva már le-
het kóstolgatni, fogyasztani
azonban csak akkor, ha teljesen
letisztult.

Mindenkinek egészségére!

Pályázati pénz is fejleszti Algyôt
Egyre jelentôsebb a pályázati munka

Algyôn – bizonyítják a múlt évet jellemzô
számok.

A nagyközség önkormányzata 9 pályázata
közül 3 nyert, 2 még esélyes lehet, mert nem
bírálta el az arra jogosult testület. Környe-
zetvédelmi célokra és útfelújításra az önkor-
mányzat összesen 7 millió 914 ezer 350 fo-
rintot nyert, amit a 10, 50, 40 százalékos ön-
erô tovább növel. A környezetvédelmi mi-
nisztérium felhívására benyújtott, eredmé-
nyes pályázatnak köszönhetôen Algyô 320
fával gyarapodik – magyarázta Molnárné
Vida Zsuzsanna alpolgármester, az önkor-
mányzati pályázatok koordinátora. A zaj és a
porártalom mérséklése a célja annak, hogy –
többek között – az Egészségház elôtt, a Bar-
tók Béla, a Tiszavirág, a Fazekas utcán 320
ôshonos fát ültetnek el. A több mint 3 millió
forint értékû fatelepítés márciusban, a 3
ajánlat elbírálását követôen kezdôdik el.
Ugyancsak a környezet védelmét szolgálja,
hogy a 3,6 millió forint értékû pályázati tá-
mogatás eredményeként szelektív hulladék-
gyûjtô szigeteket alakítanak ki Algyôn. A
papír, mûanyag és üveg hulladékot a község
várhatóan 6 különbözô pontján helyezhetjük
majd el. A  településüzemeltetési bizottság
ülésén döntenekarról, hogy hol legyenek e

15-17 négyzetméteres szigetek, a szakembe-
rek alkalmas helyszínnek jelölték meg: a
Vásárhelyi-Korsó, a Kastélykert-Géza, a
Téglás-Bartók Béla, az Egészségház-Búvár,
a Kastélykert-Téglás, a Szamóca-Kastélyk-
ert utca sarkát, továbbá a szabadidôközpon-
tot. A képviselôk arról is döntenek majd,
hogy a szemétszállítási szolgáltatást az arra
pályázó három cég (a szegedi központú és
eddig Algyôn is tevékenykedô Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft., a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht., valamint a vá-
sárhelyi A.S.A. Kft.) közül ezentúl melyik
végezhesse. A 3. nyertes pályázat eredmé-
nyeként közel 2 millió 800 ezer forint pályá-
zati pénz segítségével az Apród, a Dália ut-
ca, a Fûzfa sor, a Görbe, a Patkoló, a Törpe
utca burkolatának felületét két rétegben le-
zárhatja az önkormányzat. 

Az intézmények is sikeres pályázónak
számítanak Algyôn. Az általános iskola 10
nyertes pályázata 2 millió 325 ezer forinttal,
9 ezer 949 euróval (kb. 2 millió 400 ezer fo-
rint) járult hozzá a pedagógiai program
megvalósításához. Az algyôi gyerekek a si-
keres pályázatoknak köszönhetôen – többek
között – egészségfejlesztési és drogmegelô-
zési, erdei iskolai, környezet- és természet-
védelmi, valamint sport programokon ve-

hetnek részt. Az uniós pályázatok (Socrates
Comenius) révén pedig gazdagíthatják kap-
csolataikat, látókörüket – az országhatár-
okon túl.

A Szivárvány Óvoda, az Egyesített Szoci-
ális Intézmény is figyelemmel kíséri a pá-
lyázati kiírásokat, de a múlt évben nem volt
támogatást nyert elképzelésük.

Kulturális eseményekre 1 millió 350 ezer
forint nyert a múlt évben 5 pályázatával az
Algyôi Faluház és Szabadidôközpont. A pá-
lyázati támogatás – többek között – a Móra
Ferenc Népszínház mûködését, délvidéki és
Rákóczi-turnéját tette lehetôvé, továbbá a
május 1-jei EU-s programokat szolgálta.

Sikeres volt az Algyôi Könyvtár és Tájház
valamennyi (összesen 12) benyújtott pályá-
zata, mely 2 millió 841 ezer forinttal növelte
az intézmény mozgásterét. A könyvtár akti-
vitásának eredménye például az eMag-
yarország Pont, a Rákóczi emlékév alkalmá-
ból szervezett programok és a tábor, az in-
ternetes tanfolyam, a Ki kicsoda Algyôn? ki-
advány összeállításának elkezdése, a tájhá-
zas Szent Iván-éj.

A végsô mérleg, imponáló: a múlt évben
több mint 16 millió 800 ezer forint pályázati
forrás gyarapította Algyôt. A munkát folya-
matosan végzik.

Húsvét – Feltámadás
Születés 
Történt egyszer, hogy az anya-

méhben fiúikrek fogantak. Teltek
a hetek, és a fiúcskák növeked-
tek. Ahogy növekedett a tudatuk,
úgy nôtt az örömük is: 

- Mondd, nem nagyszerû,
hogy fogantattunk? Nem csodá-
latos, hogy élünk? 

Az ikrek elkezdték felfedezni
világukat. Amikor megtalálták a
magzatzsinórt, amely összekötöt-
te ôket anyjukkal, és eljuttatta
hozzájuk a táplálékot, énekeltek
az örömtôl: 

- Milyen nagy anyánk szerete-
te, hogy megosztja velünk saját
életét! 

Ahogy azonban telt-múlt az
idô, és a hetekbôl hónapok lettek,
az ikrek hirtelen észrevették,
mennyire megváltoztak: 

- Mit jelentsen ez? - kérdezte
az egyik. 

- Ez azt jelenti - felelte a má-
sik -, hogy tartózkodásunk ebben
a világban a végéhez közeledik. 

- De én egyáltalán nem akarok
elmenni innen - viszonozta az
elsô -, szeretnék mindig itt ma-
radni! 

- Csakhogy nincs más válasz-
tásunk - felelte a másik. - Talán
van élet a születés után is! 

- Milyen lehet az? - kérdezte
kétkedve az elsô. - El fogjuk ve-
szíteni az életet jelentô magzat-

zsinórt, és a nélkül hogyan élhet-
nénk? Azonkívül mások is el-
hagyták már ezt az anyaméhet, és
senki sem tért ide vissza, hogy
megmondja nekünk, van-e élet a
születés után. Nem a születés a
vég!? 

Egyikük mély bánatba merült,
és így szólt: 

- Ha a fogantatás a születéssel
végzôdik, mi értelme van az élet-
nek az anyaméhben? Értelmetlen
az egész. Talán még anya sem lé-
tezik. 

- De kell, hogy legyen! - tilta-
kozott a másik. - Különben ho-
gyan kerültünk volna ide? És ho-
gyan maradhattunk volna más-
képpen életben? 

- Láttad-e valaha anyánkat? -
kérdezte az elsô. - Talán csak a
képzeletünkben létezik! Mi gon-
doljuk ki magunknak, mert így
jobban megérthetjük életünket. 

Így teltek az utolsó napok az
anyaméhben, telve kérdések özö-
nével és nagy félelemmel. Végül
is elérkezett a születés pillanata,
amikor az ikrek elhagyták addigi
világukat, és kinyílt a szemük.
Tele tüdôbôl felordítottak. Amit
láttak, meghaladta legmerészebb
elképzelésüket. is. 

(Forrás: Internet)

Keresztjeink
A szenvedés gondja egyidôs az

emberiséggel. Egy ember lelki
érettsége lemérhetô a szenvedés-
sel való kapcsolatán. A
szenvedésrôl, a keresztrôl nem-
csak a hívô ember töpreng. Mióta
ember az ember, azóta gondosko-
dik élete, sorsa, szenvedése és ha-
lála értelmén. Íaz ember szertné
megfejteni magát, szeretne vá-
laszt kapni arra az alapvetô kér-
désre, hogy miért tartozkodik a
földön, ha az ittlét annyí bajjal jár.

A keresztek nem egyformák,
és a kereszteket világnézeti beál-
lítottságuk szerint másképp érté-
keljük.

A nem hívô keresztje olyan,
mint Sziszüphosz szenvedése. Ez
a szenvedô éjjel-nappal egy értel-
metlen cselekvés áldozata, hiszen
a kô, amit a hegyre felcipel,
ugyis legördül a mélybe, s akkor
kezdheti elôlrôl a munkát… Le-
het-e ennél iszonyúbb sors? Ab-
ban a tudatban élni és cselekedni,
hogy „minden mindegy”, a vilá-
gon úgysem változtathatunk.

Gyurkovics Tibor ezt a
kôkemény tehetetlenséget még
fokozni tudja, s azt írja egyik
versében, hogy „már nem is
Sziszüphosz vagyok; hanem ma-
ga a kô.”

Élhetünk-e emberi életet
kôként?

Otromba sorstól gördített szik-
la lenne csupán az életünk?

A hívô keresztje is nehéz,
gyötrelmes fájó súly, csupán ab-
ban különbözik a nem hívô
kereesztjétôl, hogy egy szeretet-
bôl felajánlott élet van rajta.

Amíg Sziszüphosz tehetetlen-
sége süket tehetetlenség, addig a
hívô tehetetlenségnek, a hívô
szenvedésnek füle van! A hívô
dörömbölni tud a szenvedés ka-
puján, s hisz abban, hogy valaki
meghallja ezt a dörömbölést. A
hívô panaszkodni tud, elmond-
hatja valakinek élete gyötrelmeit,
áramszünetnek érzi a rászakadó
sötétséget s nem végleges bebo-
rulásnak.

A hívô számára a szenvedés:
egész lényünket lenyelô cethal,
amely egyszercsak partra köp
bennünket, hogy tisztábban,
szebben, igazabbul menjünk kül-
detésünk teljesítésére.

Jézus keresztje szégyenfa he-
lyett dicsôségünk jele lett, s ez
annak bizonysága, hogy „mi em-
berek egy olyan mindenségben
élünk, szenvedünk és hullunk el,
aminek titkát az értünk és velünk
szenvedô Isten törheti fel egyedül
számunkra”- mondja Pilinszky
János.

Enzsöl Ellák nyomán
összeállította a Hírmondó



Meg nem tudnám mondani, hogy hány év-
vel ezelôtt kezdôdött az a rendezvénysorozat,
melyben Csongrád megye települései össze-
mérik különbözô kulturális tevékenységben
megnyilvánuló képességüket. Ebbôl Algyô
sem akart kimaradni, és élve a lehetôséggel,
évrôl-évre deszkára lépett. Hogy ez mennyire
igaz, mi sem bizonyítja jobban, mint a febru-
ár 19-én megrendezett deszki (szerbül
Deszka-i) bemutatkozás. Bár a hozott, illetve
vitt anyaggal soha sem kellett szégyenkez-
nünk, mégis a csere-produkciók idônként
nyújtottak számunkra is elismerésre méltó él-
ményeket, melyek igazán vérfrissítô hatással
voltak ránk idôrôl-idôre.

Ennek hatása, megítélésem szerint most
mutatkozott meg leginkább. Megpróbálok a
teljesség igénye nélkül tükröt tartani magunk
elé, melyben remélem önmagunkra isme-
rünk. A kölcsönös beköszöntô után – Deszk
alpolgármestere, Király László és részünkrôl
Dr. Gubacsi Ede képviselô – a szónokok ki-
emelték a rendezvénysorozat nagyszerûségét
és szükségességét, s egyben sajnálatukat fe-
jezték ki mindkét település polgármesterének
betegség miatti távolmaradásáért.

Az elôadás hangulatát a Parlandó Ének-
együttes mûsora alapozta meg, a tôle meg-
szokott módon. 

A Fiesztások bemutatója ismét a megelé-

gedés jó érzésével töltötte be a táncmûvésze-
tet kedvelôk szívét.

Az általános iskola alsó tagozatos tanulói
R. Nagy Mária betanítása alapján itt is nagy
sikert arattak botos és bajor táncukkal. (Meg-
jegyzés: hova tûnnek idôvel azok a többsé-
gükben tehetséges és látszólag jól kezelhetô
gyerekek, akik a korábbi években is táncol-
tak?) 

A két gyerektánc közé sikerült beékelni
egy igazi kincset. Hogy ô egy mélytengeri
igazgyöngy, vagy a tiszta égbolt legfénye-
sebb csillaga, még nem döntöttem el, de azt
hiszem, hamarosan kiderül. A kicsi Koza
Viktória egy igazi mesébe illô mesélô.

A hazai pályán már-már túljátszottnak vélt
darab (Móricz Zsigmond: A dinnye) a mosta-
ni szereposztásban tûnt a leghitelesebbnek.
Kátó Sándor, Bakó Ferenc, Árnyas Rózsa és
R. Nagy Mária elôadásában mindig eladható
lesz.

Azt gondolom, hogy a Hagyományôrzô
Együttes mostani szereplése nagy meglepe-
tés, legalábbis számomra. Nem tudom eltit-
kolni, hogy volt idô még nem is olyan régen,
amikor egy-egy fellépés alkalmával enyhe pi-
ronkodásra okot  adó szervezetlenségbôl ká-

oszérzete támadt az embernek. De most úgy
tûnt, hogy ez már a múlté. Az együttesben új
tagként domináns szerepet vállaló
Vidovenyecz János érthetô, tiszta hegedûjáté-
kával és dirigálásával illô módon “kordában”
tudta tartani az elôadást. Asszonyaink pedig
korukat meghazudtoló módon táncolták el a
Józsi bácsi által egyeseknek még lányko-
rában betanított “háromugróst”.

A komolyzenei mûfajban elsôként Lakatos
Helgát hallottuk zongorán, aki a Zenemûvé-
szeti Fôiskola hallgatója, és alig több, mint
tíz éve lakik Algyôn. Megítélésem szerint ki-
váló teljesítményt nyújtott. Ôt követte Pataki
Andrea fagotton, Zomboriné Gergely Klára
tanárnô zongora kíséretével. Elôadásmódját
idônként már-már igazi mûvészi átélés jelle-
mezte. Ezt a közös munkát is elismerés illeti,
melynek folytatásában joggal reménykedhe-
tünk A bemutatkozás záróakkordját a citera-
zenekar követte el, méltón, régi jó híréhez. 

A deszkiek vendégszeretetét még teljeseb-
bé tette a mûsor utáni kiértékelésre is alkal-
mas közös együttlét a faluház gyönyörû ku-
polatermében, ahol ételt és italt szolgáltak fel
tiszteletünkre.

Köszönjük Deszk! Köszönjük szervezôk!
Köszönjük algyôiek!

Bakos József 
önkormányzati képviselô
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Március   01–04-ig 12.00–16.30-ig
Március 07-12-ig 08.00-12.30-ig
Március 16-18-ig  12.00-16.30-ig
Március 21-25-ig  08.00-12.30-ig
Március 29-31-ig  12.00-16.30-ig
Április  01   12.00-16.30-ig
Április  04-08-ig  8.00-12.30-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: 8.15 –14.15
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 9.00–14.00

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

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

március    01-04-ig  12.30-16.30-ig
március    07-11-ig  07.30-11.30-ig
március 16-19-ig  12.30-16.30-ig
március 21-25-ig 07.30-11.30-ig
március 29-31-ig 12.30-16.30-ig
április 01-én 12.30-16.30-ig
április 04-08-ig   07.30-11.30-ig

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

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

Telefon: 268-038:

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Március 01–04-ig 7.30–12.00-ig
Március  07-12-ig  12.30-16.30-ig
Március  16-18-ig  07.30-12.00-ig
Március 21-25-ig  12.30-16.30-ig
Március  29-31-ig  07.30-12.00-ig
Április   01   07.30-12.00-ig
Április   04-08-ig  12.30-16.30-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születések: Neer Zsuzsannának és Tóth
Rolandnak Lili Anna (2005.01.04.), Török
Anikónak és Bacsa Jánosnak Bálint (2005.
1. 23.), Török Évának és Bodó Sándornak
Dorina (2005.01.31.), Petô Helgának és
Nagy Mihálynak Rokkó Benjamin
(2005.02.01.), Borbás Annamáriának és
Canjavec Tamásnak Panna (2005. 02. 01.),

Vidács Tímeának és Bakó Gábornak Zsanett
( 2005.02.01.), Földi Ibolyának és Kéri Já-
nosnak Dominik Róbert (2005. 02. 09.),
Rekett-Nagy Sárának és Tóth István György-
nek Katalin Zita (2005.02.11.) nevû gyer-
meke született.

Haláleset: Szûki Antal 2005. 01. 10-én
elhunyt.

Orvosi ügyelet 
rendelési idŒn kívül: 

ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

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

Anyakönyvi hírek

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.   

Szomszédoló

Az Algyôi Mûvészkör és a
faluház közös szervezésében
2005. február 20-án, külön
busszal 44 algyôi jutott fel
Budapestre, a Mûcsarnok
Mestermûvek – 400 év fran-
cia festészete címû kiállításra.
A tárlaton nyomon követhet-
tük 400 év örömeit, tragédiá-
it, a mûvészet és az emberi
élet viszonyulását, a XV–
XX. század teljes színskálá-
ját. Kalandos utazásunk a
Mûcsarnokhoz való érkezés-
sel vette kezdetét, hisz az
órák óta kígyózó sorok, az
embertömeg érdeklôdése és
tisztelete a hagyományos mû-
vészet iránt megdöbbentôen
hatott. A teljes átvilágítást, a
fémdetektoros ellenôrzést, a
fôbejárat embertömegeit, a
hômérséklet-ellenôrzést túlél-
ve valóban varázslatos lát-

vány tárult elénk. Kedves Ol-
vasó, meg kell osztanunk ezt
Önnel. A hét terem mindegyi-
ke eltérô hangulatot, fénye-
ket-árnyékokat ontott magá-
ból. Csodálatos volt megis-
merni a kolduló Belizáriuszt
Desiderio festményén, része-
sei lehettünk, amint Szent
Irén ápolja Szent Sebestyént
La Tour olajvásznán, lenyû-
gözô volt Stoskopff Kosár po-
harakkal címû alkotásán az
üveg és a fény áttetszô, fi-
nom, tiszta kapcsolatára lelni.
Megrázó volt Brun lázadó an-
gyalainak bukása, rémísztô
Saint-Quentin Szókratész ha-
lálának ábrázolása. Együtt pi-
henhettünk Courbet Szajna-
parti kisasszonyaival, utazhat-
tunk Delacroix arab komédiá-
saival. Tanúi voltunk Louther-
bourg Holdfényének, vagy a

voulaire-i Vezúv kitörésének.
Pilet, a csellista Degas által
kelt életre, és komponált abla-
kából merengve. Degas New
Orleans-i gyapottôzsdéje pe-
dig a modern életre mutatott
rá. A legimpresszionistább
festô, Monet melankolikus ál-
modozásának és a helyiség
nyugalmas atmoszférájának
harmóniájába rejti Madame
Monet-t, a posztimpresszio-
nista Cézanne festménye, a
Szent Antal megkísértése pe-
dig iskolai tankönyvünk lap-
jairól köszön vissza ránk. Egy
fény-árnyék álomképvíziónak
lehettünk részesei: Monet ál-
tal Camille jelenik meg halot-
ti ágyán, Renoir Gabrielle-je
pedig rózsát tûz hajába. A
századvég párizsi éjszakáinak
“szörnye”, a mulatók és kocs-
mák, a bordélyházak hôse,

Toulouse-Lautrec szôke szo-
balánya vetkezik, majd fel-
rémlik árnyékával a katalán
matador: Picasso is. A felnôt-
tek fel-felsóhajtottak egy-egy
festményt látva, a gyermekek
pedig játékosan beszélgettek
a kép születésének idôpontja
ismeretében: ekkor voltak
Magyarországon a törökök,
jaj, túl vagyunk a Mohácsi
vészen!, már leverték Dózsát,
kitört a második világháború,
Nagy Imre halott! Sokkoló és
egyszeri élmény volt. Remé-
lem, megosztva a megosztha-
tatlan élményt, sok érdeklô-
dôt várhatunk tavaszi kirán-
dulásunkra is, mikor hazánk-
ban elsô alkalommal csodál-
hatjuk meg a Kairói Nemzeti
Múzeum sírkincseit.

Lázár Nóra

Egy kiállítás képei

Algyôiek a francia mestermûvek bûvöletében
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Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer  1000 példányban

Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,
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Sakkverseny Algyôn
Az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány március 12-én, szombaton dél-

elôtt 9 órától amatôr sakkversenyt szervez a faluházban. A nemrég el-
hunyt sakktárs tiszteletére ezentúl Szekeres István Emlékversenyként
az alapítvány minden évben megrendezni ezt az eseményt. A verseny
egyéni, nyílt svájci rendszerû –  a FIDE villámverseny szabályai sze-
rint. A játékidô 10 perc. Nevezni elôzetesen Tóth Mátyásnál a 06
20⁄4641076 telefonszámon lehet ,illetve a helyszínen a verseny indu-
lása elôtt fél órával.

Díjazás: az I., II. és III. helyezett 30, 20, és 10 ezer forint jutalom-
ban részesül.

Márciusi vásárnaptár
MÁRCIUS 01. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
MÁRCIUS 02. (szerda) 14-15 óra Gyapjútermék bemutató
MÁRCIUS 08. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
MÁRCIUS 09. (szerda) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
MÁRCIUS 10. (csütörtök) 8-12 óra Katonai ruha és méteráru vásár
MÁRCIUS 11. (péntek) 9-12 óra Ruha, aprócikk vásár
MÁRCIUS 16. (szerda) 9-13 óra Ruha, cipô vásár
MÁRCIUS 17. (csütörtök) 9-12 óra Egyes iparcikk vásár
MÁRCIUS 22. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
MÁRCIUS 25. (péntek) 9-13 óra Ruha, cipô vásár
MÁRCIUS 29. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár

Borkurzus 
Az elsô alkalomra 2005. április 5-én, kedden 18 órakor kerül

sor, ahol Magyarország és a Kárpát-medence borvidékeivel is-
merkedhet meg az érdeklôdô, lesz hagyományos borkóstolás
és értékelés is. Ezt követôen kéthetente találkozunk, ahol szak-
mai közremûködéssel hasznos ismereteket szerezhetünk kör-
nyezetünk borkultúrájáról. A kurzus önköltséges, további felvi-
lágosítás kérhetô a 62⁄517-173-as telefonszámon Csiszer Lász-
lótól. 

Faluházi rendezvények
MÁRCIUS 3. (csütörtök) 17 óra: az Algyôi Mûvészkör követke-

zô alkotójának bemutatkozása. Kresák András grafikai kiállítását
megnyitja Komlósi Mária fôiskolai hallgató. A kiállítás megtekinthetô
a Faluház Galériában április 1-jéig, munkanapokon 8-20 óra között.
(Az alkotót támogatta az 5áSec, Minôségi Gyorstisztító Szalon, Sze-
ged.)

MÁRCIUS 4. (péntek) 18 óra: Nôegyleti gyûlés.
MÁRCIUS 5. (szombat) 8-13 óra: Intim torna I.
MÁRCIUS 5. (szombat) 15 óra: Tavaszi Szivárvány Hívogató.
MÁRCIUS 6. (vasárnap) 8-13 óra: Intim torna II.
MÁRCIUS 7. (hétfô) 18 óra: Gazdaköri gyûlés.
MÁRCIUS 9. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kht. fo-

gadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).
MÁRCIUS 11. (péntek) 18 óra: Az Algyôi Móra Ferenc Népszín-

ház bemutatója. Jókai Mór: A földönfutó. Rendezte: Kátó Sándor.
MÁRCIUS 12. (szombat) 9 óra: Szekeres István Amatôr Sakk

Emlékverseny az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támogatásával.
MÁRCIUS 17. (csütörtök) 15 óra: Drámajáték, csoportos foglal-

kozás Algyôn (Vezeti: Lázár Nóra). Életkortól függetlenül minden ér-
deklôdôt várunk, aki önismereti és egyéb játékokat szeretne játszani.

MÁRCIUS 19. (szombat) 15 óra: József-napi kirakodóvásár, 15-
18 óra - húsvéti játszóház az Algyôi Mûvészkör szervezésében.

MÁRCIUS 19. (szombat) 18 óra: Citera-est és táncház az Algyôi
Citerazenekar szervezésében. 

MÁRCIUS 24. (csütörtök) 17 óra: A Yumeiho Egészségmegôrzô
Klub szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szaktanács-
adás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Katalin, V. yumeiho
terapeuta, alternatív mozgás-masszázs terapeuta.

Az érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal, az átöltözési lehetô-
ség biztosított! A masszázs önköltséges!

MÁRCIUS 30. (szerda) 17 óra: Életreform Klub.
Téma: Alternatív gyógymódok gyakorlati alkalmazása
Elôadók: Aradiné Bereti Márta (reflexológus, Szeged): „Talp-

masszázs alkalmazása a gyógyászatban.” Dr. Valastyán Réka (Sze-
ged): „Betegségek megelôzése és gyógyítása mágneses ékszerekkel.”
Elôadás és gyakorlati bemutató. Termékárusító: Bionet termékek

A belépés díjtalan!
MÁRCIUS 31. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör taggyû-

lése. 

Kriston féle Intim Torna
Algyôn elsô alkalommal tartanak nôi intim torna-tanfolya-

mot. Szó lesz többek között a megelôzésrôl, a záróizmok gyen-
geségérôl, a süllyedésrôl,  a problémák megoldásáról. A tanfo-
lyam végén mindenki egyénre szabott edzésprogramot kap.
Elôadó: Pintérné Molnár Erzsébet intim torna oktató, Kriston
Andrea tanítványa. A tanfolyam idôpontja: 2005. március 5-6.,
szombat, vasárnap 8-13 óra, faluház. Bôvebb felvilágosítás
kérhetô: Szalmáné Simon Évától (20⁄4111-412).

Cél: az önismeret
Gyermekeket, játékos kedvû felnôtteket és idôseket vár ingyenes

önismereti tréningjeire a faluház. A résztvevôk különféle játékokat ta-
nulnak meg, de lesz kommunikáció-fejlesztés, önismeret, dramatikus
gyakorlatok, a színészi vágyakkal megáldottaknak igazi drámapeda-
gógia – minden héten pénteken 15 órától a faluház emeleti klubtermé-
ben. A csoportot vezeti és segíti Lázár Nóra, aki kéri: „Az elsô talál-
kozásra (március 17., csütörtökön 15 óra) hozd magaddal kedvenc já-
tékszeredet, vagy tárgyadat, mely fontos kiegészítôje életednek, ön-
magadnak!” 

Pálinkabemutató
Idén elsô alkalommal nyílik rá lehetôség, hogy a pálinka-

származási bizonylattal rendelkezôk bemutathassák a nagykö-
zönség elôtt egyedi ízeiket. A május 29-én, vasárnap, a II. Al-
gyôi Repülôs Emléknaphoz kapcsolódó rendezvényen szakava-
tott zsûri kóstolgatja majd az algyôi pálinkaízeket. Két kategó-
riában várjuk a jelentkezôket: vegyes törkölypálinka, illetve
tiszta párlat (pl. szilva, barack) kategóriában. A minôsítéshez
szükséges a minimális fél liter pálinka bemutatása. További in-
formáció kérhetô a faluházban, vagy a 62⁄517-173-as telefon-
számon!


