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Képeslap – az útról
Algyô: sziget, kedves húgom! Felsô csúcsán a Tiszát keresztezi a 47-es
út és a vasút, a háromszögszerûen kitárulkozó déli részét pedig az ipartelepi út határolja.
Az északi csúcsban záruló „felvég” csupazöldjét dél felé bôvülve bordó-piros-szürkés tetejû házak tarkítják és bôvítik-szélesítik, majd megtorpan a falu, az „alvég” a földgáz-táplálta és örökké lobogó fáklyáktól, a
fémesen csillogó olajkutaktól, a színesre mázolt gömbölyû tartályoktól
szabdalt ipartelepre alapozódik. „Felvég” védett tájjal érintkezik, „alvég” kirabolt mezôre támaszkodik. Frissítô emelkedettség és nyers matéria – ha fölülrôl nézed. Mert így is lehet.
Algyô mellôl repülôgépek is fölemelkedtek egykor: a hangár még áll,
ahonnan Szent-Györgyi Albert pilótaként elindult. Az egyetlen olyan tudós, aki a Magyarországon, pontosabban a szegedi egyetemen végzett kutatásaiért kapott Nobel-díjat, Algyôn indult el egy úton – itt tanult repülni. Lehet ennek valamiféle jelképes értelme is? Ezt magamtól kérdezem.
Elképzeltem az algyôi repülôgép-hangár elôtt a pilótasapkás Szent-Györgyit, erre fölidézôdött bennem Képíró Ibolya messzire nézô, kéklô-okos
szeme. Képíró Ibolya algyôi, az itteni iskolából indult el, s fizikusként a
lézer bûvöletébe kerülve a szegedi egyetem Optikai és Kvantumelekronikai Tanszékén kutató, de most nyáron az Egyesült Királyságba, a londoni Imperial College-ba – repül. Lenyûgözô e szárnyalás, mégis: engem a
belsô út érdekel. A „Miért?” és a „Hogyan?” – de errôl majd késôbb.
Büszke Algyô – például arra, hogy mióta ismét önálló és immáron
nagyközség, itt minden belsô útja szilárd burkolatú. Ha már az asszociációknál tartunk, úgy is mondhatnám: itt már nem süppedôsen és mélybehúzóan lágy, hanem vágtázásra és elrugaszkodásra alkalmasan szilárd az
út. De a szegélyek, a keretek hiányosak. Szó szerint: a fôút szélén sincs
padka, így elmosódik a szürke bitumenes csík és a fekete föld határa; a
mellékút meg kátyús, zötykölôdôs. Másképp: egyszer fent, máskor lent –
egyszer lent, máskor fent. Egyszer az itteni szenteknek is maguk felé hajlik
a kezük, máskor viszont áldozatokat hoznak. Áldozatot például a földönfutókká lettekért, akiket a gátak-szabta határait áttörô víz, az áradás sodort
el. Algyô a bajba jutott bánsági testvéreinek, az Újvár kormányozta magyarlakta falvak árvíz-sújtotta lakóinak elsôként segített és segít. A „Miért?” érdekel? Az algyôiek génjeikben hordják annak tudását, milyen az,
mikor a gátak közt kordában tartott vízi út föllázad, mikor a folyó átlép a
töltéseken, és tengerként uralja a vidéket. Amit az algyôiek 126 éve átéltek, most a romániai Újvárhoz tartozó falvak lakóinak tragédiája. A „Hogyan?” még egyszerûbb: az önkormányzat mozgósítja tartalékait, az algyôiek pedig adakoznak.
Talán tudják ezen az utak határolta szigeten, kedves húgom, hogy az
életút értelme nem a megérkezés, hanem a vándorlás, az úton levés.
Ölel nôvéred:
Ágnes
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Az éltetô és pusztító víz – szökôár, felhôszakadás, megáradt folyók

„Cunami“ Temesben, ömlik a víz
Április 22.: Soha nem tapasztalt víz öntötte el a Bánság romániai
és szerbiai részét.
Április 25.: Magyarországról elsôként Algyô nyújtott kezet a romániai Újvárnak – testvértelepülésének –, és vitt takarókat, ásványvizet,
konzerveket. Az Újvárhoz tartozó, zömmel magyarlakta Óteleket
szinte teljesen elöntötte a víz. Magyarszentmárton is vízben áll, több
száz ház összedôlt. Kritikus a helyzet Jánosföldén és Aurélházán is.
Április 27-én Algyô újabb segélyszállítmánnyal kelt útra, és segítséget nyújtott a kitelepítésnél is.
Az algyôiek, a Tisza-menti népek át tudják érezni az árvízsújtotta
emberek lelkiállapotát, hiszen 126 évvel ezelôtt Algyôt is elöntötte a
folyó. Ilyen esetben gyors segítségre van szükség, éppen ezért Algyô
Nagyközség Önkormányzata számlát nyitott: a Temes megyei
árvízsújtotta testvértelepülések újjáépítéséért.
Számlaszám: 12067008-00190442-01400007
Kérjük a társadalmi szervezeteket, a vállalkozókat, a gazdasági társaságokat és a magánszemélyeket, hogy adományaikat a fenti számlaszámra fizessék be. Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatalban,
telefonszám: (62)517-517.
*
Gyûjtés
Aki segíteni akar a romániai testvértelepülésünk lakóinak, megteheti. A Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolgálat várja a takarókat, ruhanemûket. Kérjük, hogy csak kitisztított, jó állapotban lévô, használható ruhákat adományozzanak! Telefonszám: (62) 267-866, Ingyenes
zöld szám: 06-80-820-024

Kárpát-medencei költôtalálkozó Algyôn
A faluház emeleti klubtermében május 12-én, csütörtökön 18 órától
várunk minden kedves irodalom iránt érdeklôdô algyôit, hiszen elsô
alkalommal rendezünk a Kárpát-medencében alkotó kortárs költôk
találkozóját. Vendégeink lesznek: Farkas Árpád (Sepsiszentgyörgy,
Erdély), Vári Fábián László (Beregszász, Kárpátalja), Göncz László
(Lendva, Muravidék), Ferenczes István (Csíkszereda, Erdély) és Buda
Ferenc (Tiszakécske). Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület és a faluház
közös szervezésében tisztelettel várjuk Önöket!

Oláh Ernô:

Fa
(Madarak és fák napjára)
Kis magonc hull a termékeny földre,
Gyökeret ver, növekszik csak egyre,
Tépi vihar lombját, gyökerét szaggatja.
Lombot bont a fáradt vándor számára,
Elringatja a kisdedet, vigyáz az álmára.
A fák nem halnak meg, örökké élnek,
Téged szolgálnak akkor is, ha égnek.
Körül vesz, ez ágyad, asztalod, széked,
Ha jön az elmúlás, átölelve eltakar téged.
Jön egy új élet, szíved ne nyomja bánat,
Kérlek tiszteld, szeresd mindenhol a fákat.
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…1945. augusztus 25. Parancs
érkezik a gyûjtôtábor feloszlatására. Elôzôleg azonban minden embert kartotéklappal látnak el. Ez a
kartotéklap lesz késôbb a hadifogságban az egyetlen igazolványunk. A kartotékolás augusztus
25-én kezdôdik.
Augusztus 27. Az ezredtörzs
állományába tartozó egyik társunk feleségének kisgyermeke
születik. Az ezred szûkös anyagi
viszonyok között élô tagjai 1233
RM-át gyûjtenek össze segélyezésére.
Augusztus 31. Elmegy a zászlóalj kötelékébôl a sebesült csoport is.
Szeptember 2-6. Elôkészület a
zlj. téli szállására való áttelepüléshez. Lovak leadása, marhavágások, raktárok kiosztása, csomagolás, más táborokba indulóktól búcsúzkodás, s várakozó, reménykedô bizakodás, hogy végre talán
mégis csak elindítanak bennünket
- haza.
Nagy magyar csoportok mennek Bocholtba, a Köln melletti
Delibr-be, Hammba, Unnaba és
Borgholtz városokba.
„…Szép hazámba ismerôsök
mennek,
Jó anyámnak tôlük, mit izenjek,
szóljatok be, földiek, ha lészen,
Utazástok háza közelében.
Mondjátok, hogy könnyeit ne
öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse.
Óh, ha tudná, mily nyomorban
élek,
Megrepedne szíve szegénynek…“
Szeptember 6. Hosszas várakozás után végre elôáll a szerelvényünk. Az angol létszámellenôrzés után beszállhattunk a vagonokba. Másfélnapos út kezdôdik.
Menetvonal: Heido, Itzeho, Hamburg, Bucccoltz, Rotenburg, Bremen érintése nélkül tovább rohan
velünk a szerelvény Diepholz,
Osmabrück, Rheine, Coesfeld,
Borken, Bocholt felé. Minden útba esett város merô romhalmaz. A
háború totális pusztításának nyoma mindenfelé. 7-én délután érkezik meg a mi csoportunk. A fegyveres ôrség és a drótakadályok az
elsô pillanatban megdöbbentenek,
de azután megbátorodunk. Kibírjuk ezt is - vigasztaljuk magunkat.
Az angol ôrség felügyelete mellett vonulunk szálláshelyeinkre.
Szeptember 8. Ismerkedünk a
táborral, napirenddel, felállunk
sorakozóra délelôtt és délután, s
ez így megy ezután nap, mint nap.
A tábor valamikor osztrák emigránsok kiképzô tábora volt, mely
tábor cirka 65 kat. hold területen
fekszik és fölépítményei az építészet modern vívmányait viselik
magukon. A tábor mellé épült ún.

Múltidézô
Lakatos Mihály

Napló (1944-1946)
4. rész
„Mária Valéria“ telep már hadifoglyok számára készült silányabb kivitelezésû fabarakkokból
állt, melyet erôs drótkerítés zárt el
a nagyvilágtól. A tábor Bocholt
várostól mintegy 2 kilométerre
szép fenyôerdô közepén fekszik.
Szeptember 14. Megkezdôdik
a külsô munka. A munkások legnagyobb részét benzintöltô munkára viszik az angolok. Emellett
fairtás, kôtörés, hídépítési munka
is van. Soha életünkben nem láttunk még ilyen fantasztikusan
nagy mennyiségû benzines kannát, ilyen nagy benzin utánpótló
apparátust. A szállítmányok százai viszik innen a hatalmas rakományokat a zóna minden részébe.
Szeptember 16. Elôször szólal
meg számunkra a budapesti rádió.
Kimondhatatlan örömujjongással
hallgatjuk a hazai hangokat.
Hosszú-hosszú hónapok óta ez az
elsô hang, amely összeköt szép
hazánkkal.
Szeptember 29. A tábor létszáma hat és félezerrel növekszik.
Megnyílik a tábori stúdió, s napról-napra meghatározott program
szerint közvetíti e naptól kezdve a
magyar nyelvû rádióállomások híreit, s emellett önálló mûsorukkal
is szórakoztatják a tábor lakóit.
Október 1. Kimenôt engedélyez a parancsnokság a tábor lakóinak. Minden nap más zászlóalj
kap kimenôt. Hetente egyszer
mindenki kimehet. Most látjuk
elôször Bocholt város romhalmazát. Az angol bombázók igen
nagy pusztítást végeztek.
Október 20. A szökések szaporodnak. Naponta 15-20 ember
megy el a táborból. Nagy esemény Tasnádi Aladár gh. és Adorján István honv. felvételezô szökése. Rengeteg levelet visznek
magukkal, és viszik a zászlóalj
teljes névsorát azzal, hogy otthon
a vöröskereszthez, illetve a rádióhoz juttassák el, hogy az értesítse
a hozzátartozókat.
Október 21. Autókarambol
következtében hat magyar ember
meghalt. A szállító autót az erdélyi átvágásnál felborítja egy szerelvény nélkül haladó mozdony.
Az angolok saját halottaik mellé
temetik a magyarokat is, s a temetésen küldöttséggel jelennek meg.
Október 22. Angol rendelkezés értelmében mindenkit német
nyelvû pótzsoldkönyvvel kell ellátni.
November 5-ig mindenki írhat
egy vöröskeresztes lapot Magyarországba, s ezt a Genfi Vöröskereszt közvetíti. Egyébként a magyar vöröskereszttel nem vagyunk
megelégedve.
…Kialakul a táborélet: slág-
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vortokban összefoglalva… sörözések… pokrócosztások… kályhaszerzés a romokból. Van itt a
táborban iskola, óvoda, templom,
gazdasági elôadássorozat, tanfolyam, „teleki téri“ zsibvásár,
sakkverseny, ládagyár, pokrócruha-készítô vállalat… bevetések.
Hollandiába és egyéb helyekre…
A Mária Valéria telep lakói sok
foltot ejtenek a magyar hírnéven,
folyik az erdôirtás, s egy-egy futballmérkôzés igen nagy érdeklôdést vált ki.
December 1. Horváth Sándor
ezredestôl Vaska István ezredes
veszi át a táborparancsnokságot.
December 5. Az elsô pokrócrazziát tartják az angolok.
December 10. E napon érkezik
Károlyfalvi Olga, Károlyfalvi Béla ev. lelkész húga Magyarországról, és hat hónapon át a táborban
marad. Viszi a tábor névsorát, és
rengeteg levelet.
December 25. Karácsony… A
karácsony esti hangulat emésztô
honvágyat, és a legmelegebb érzéseket fakasztja fel lelkünkbôl. A
karácsony utáni napokon kezdi a
budapesti rádió a zászlóaljunk
névsorát beolvasni. Ezt a névsort
Károlyfalvi Olga vitte haza.
December 31. Szilveszteri
ajándékként öt darab cigarettával
kedveskednek az angolok. Bizakodva nézünk az új év elé, s a reménység népe akarunk maradni
továbbra is.
1946. január 15. Az angolok
elrendelik, hogy mindennap mindenkinek egy órát kell a szabadban sétálni. Pár nap múlva ez is
ellaposodik, s alig van valaki, aki
komolyan venné ezt a parancsot.
Január hónap egyébként a nagy
bevetések idôszaka, és ekkor indul a kosárfonás és értékesítés is
fantasztikus méretekben.
Január 25. A bocholti táborunkban sok tisztnek és honvédnek a hozzátartozói is elhelyezést
kaptak. A mi zászlóaljunkkal
nyolc hozzátartozó volt, 6 aszszony és 2 gyerek. E napon hoszszas készülôdés és mendemondázás után az összes olyan egyént,
akinek a hozzátartozója vele volt,
Lintorfi (bei Düsseldorf) táborba
szállították át. Így e napon zászlóaljunkat elhagyta Pap András százados zászlóaljparancsnok is. Az
új zlj. parancsnok Csikós András
fôhadnagy lesz.
Február elsô hete: A hetes esô
árvízzel öntötte el Bocholt jelentôs részét. A táborban napokon
keresztük vízhiány okoz nehézséget, s emiatt napokon keresztül
nem volt villanyszolgáltatás sem.
Február 22. Elindul a zászlóalj Eselheide-be. Ugyanezen a napon a budapesti rádió a Bocholt-i
táborról tart riportszerû beszámolót Károlyfalvi Olgával.
(Folytatjuk.)

Az élôk kötelessége
az emlékezés...
Tari Zakar János honvéd; Algyô, 1898. (1888.) Bús
Erzsébet; Idôs tartalékosként
1942. júniusában mozgósították és Szegedre a 40. bevonulási központba vonult be. Itt
az V. kmsz. (kisegítô munkaszolgálatos) zászlóalj által
Bácskatopolyán felállított
105⁄11. tábori munkásszázadhoz keretôrzô honvédnak osztották be. Alakulatával elôbb
Kárpátaljára vonult, majd
szeptemberben 2-án a magyar
hadsereg Don menti arcvonalába került. Itt Jugyinoban helyezkedtek el. A szovjet csapatok 1943. január 12-i offenzívája idején, visszavonulás
közben, január 29-én eltûnt.
Valószínû a fagyhalál végzett
vele. Neve a hôsi halottak emléktábláján szerepel. (HL.
Veszteséglajstrom 9. köt.)
Terhes András ôrvezetô;
Algyô, 1920. január 8.; Zakar
Anna - Terhes József; lh.:
Algyô, 323.; A miskolci 13.
gyalogezred II. zászlóaljában
teljesített katonai szolgálatot.
1942. júniusában alakulatával
a 2. magyar hadsereg Don
menti arcvonalába került.
Részt vett a doni hídfôcsatákban. Az 1943. január 12-i
szovjet offenzíva idején a támadás harmadik napján a
Scsucsjérôl kiindult harcokban január 16-án hôsi halált
halt. Neve a hôsi halottak emléktábláján szerepel. (HL.
Veszteséglajstrom 9.köt.)
Terhes András György;
Algyô, 1913.; Belovai Teréz Terhes András; fel.: Elekes
Anna; lh.: Algyô, Kassai u.
12.; 1944. július 25-én
Szeged-Kiskundorozsmára a
mozgósított szegedi 9. gyalogezred I. zászlóaljába vonult
be katonai szolgálatra. Alakulata augusztus 25-én Galíciában az 1. hadsereg arcvonalába került, majd szeptember
végén már a Vereckei szoros
védelmében súlyos harcokat
vívott. A Kárpátokban folyó
harcokban eltûnt. 1951-ben
holttá nyilvánították és a Szegedi Járásbíróság, utolsó életjele alapján, 1944. november
15-i idôpontban jelölte meg
elhunytát. Neve a hôsi halottak emléktábláján szerepel.
(Algyô, HA. 25⁄1951. sz. és
Szegedi Járásbíróság Pk.
23953⁄2⁄1951. sz.)
Következnek:
Terhes Sándor
Tombácz (Tombác) Mihály
Tóth András
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Bérletárusítás
A Szegedig érvényes autóbusz
bérleteket júniusban 1-jén, 2-án,
3-án vehetik át az arra jogosultak
a polgármesteri hivatalban 9-tôl
17 óráig. Ugyanott és ugyanakkor megvásárolható a Szegeden
belüli tömegközledkési jármûvekre érvényes bérlet is.

Önkormányzat

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban
Minden szerdán 14-17 óra között várják az
algyôieket a polgármesteri hivatalban.
Képviselôk:
Május 4. Bakos András és Borbély János,
Május 11. Herczeg József és Süli Z. Mariann,
Május 18. Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede,

Szemétszállítás
A képviselô-testület április 28-i ülésén döntött a köztisztasági rendelet módosításáról. Ennek megfelelôen 2005. május 1-jétôl az alábbi szolgáltatási díjak érvényesek:
Szervezett települési hulladékszállítás díja (gyûjtôedényzetbôl
ürítve és elszállítva heti egy alkalommal):
- 110 literes edény
972,-Ft⁄hó⁄db + áfa
- 240 literes edény
1635,-Ft⁄hó⁄db + áfa
-1100 literes edény
8840,-Ft⁄hó⁄db + áfa
Köztéri hulladékgyûjtô ürítése, elszállítása heti egy alkalommal:
- edény
884,-Ft⁄hó⁄db + áfa
Háromfrakciós - mûanyag, papír, üveg szelektív hulladékgyûjtô
konténerben gyûjtött - hulladék:
- 1100 literes edény
8840,-Ft⁄hó⁄db + áfa
Felhívjuk a figyelmet, hogy házanként 12 db ingyenes zsák vehetô
át az ügyfélszolgálatnál, a GYEVIÉP Kht-nál.
Az ügyfélszolgálat minden hónap második hetének szerdai napján
13-15 óráig fogadónapot tart a Faluházban.
Az elsô fogadóóra: május 11-én (szerdán) 13-15 óráig.

Az érték a mérték
Május 29.: Pálinkaminôsítés
A gyümölcspálinka hagyományos magyar ital. Elôállítása az
évszázadok során nem változott
jelentôsen. Ma is a hagyományos
„kisüsti“ berendezésekkel állítják elô.
A pálinka elôállítása és fogyasztása hagyománnyá vált a
magyar gasztronómiában. Igazi
értékké, nemzeti kincsünkké lett,
kimondtuk rá: hungaricum. Étkezés elôtt mértékkel fogyasztva a
gyümölcspálinka hozzájárul
emésztésünk serkentéséhez,
egészségünk megôrzéséhez.
Jó pálinkát csak kiváló gyümölcsalapanyagból tudunk készíteni. Algyôn is egyre több lakos érzi, nem a mennyiségre, inkább a jó minôségû párlat elérésére kell törekedni.
E megközelítés elismerésére,
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segítésére szervezi meg a faluház
az algyôi pálinkaminôsítô versenyt. Benevezni akár több minta
leadásával is lehet a faluházban.
A minôsítô bírák két kategóriában hirdetnek eredményt. A tiszta párlat kategóriában a lágyabb
íz és illatvilággal rendelkezô,
csak egy gyümölcsbôl készült
párlatok indulnak. Más csoportot
alkotnak az erôteljes ízzel, karakteres illattal bemutatkozó vegyes törköly és borpárlatok.
Mindkét csoport gyôztesének bizonyára nagy meglepetést fog
okozni a két elsô díj, ami a további pálinkakészítésnél nagy
segítségükre lesz.
Reméljük, nagyon sok algyôi
embernek nyújt igazi kikapcsolódást ez a május végi (29-i) vasárnap délelôtt a hangárnál!
Herczeg József

Reklámhely bérbe vehetô
a körforgalomnál és a sportközpontnál elhelyezett
kerékpártárolón.
Érdeklôdni a GYEVIÉP Kht. irodájában személyesen
vagy a 62⁄267-567, illetve a 20⁄9134-602 telefonszámon lehet.

Május 25. Bakos József és dr. Gonda János.
Polgármesteri fogadóóra:
május 4-én és 18-án.
Alpolgármesteri fogadóóra:
május 11-én és 25-én.

Eboltás
Tájékoztatom Algyô nagyközség lakosságát, hogy Algyô területén az ebek szervezett veszettség
elleni védôoltása az alábbi idôpontokban történik:
Május 6-án (pénteken) 7-tôl 10
óráig: Polgármesteri Hivatal udvara, 11-tôl 12 óráig: Ladik utca
(volt labdarugó pálya), 17-tôl 19
óráig: Polgármesteri Hivatal udvara.
Május 9-én (hétfôn) 7-tôl 8
óráig: Mázsaház (Korsó u.), 17-tôl
18 óráig: Nagyfa.
Pótoltás: Május 25-én (szerdán) Polgármesteri Hivatal udvarán.
Atkasziget, Gyevi tanya, Farki-

rét, Rákóczi és Csergô telepen a
tartási helyén történik az ebek oltása. Májusban a körzeti állatorvos, dr. Major József a rendelési
idôben minden nap a rendelés helyén, valamint bejelentésre a tartási helyen is elvégzi az oltást.
A veszettség elleni oltással egy
idôben történik az ebek kötelezô
féregtelenítése.
Az oltás költsége súlytól függô:
30 kg súlyig 2.000,-Ft. Házaknál
és a rendelôben végzett oltásoknál
egyéb költség is felmerül.
Kérjük, hogy az eboltási könyvet hozzák magukkal!
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Autóval, motorral a gáton
Az árvízvédelmi töltésen a
fenntartó hozzájárulása szükséges a jármûközlekedéshez a vizekrôl és a közcélú vízi létesítményekrôl szóló 120⁄1999. (VIII.
6.) Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése értelmében. A Tiszai
Vízrendészeti Rendôrkapitányság szabálysértési eljárást kezdeményez mindazokkal szemben,
akik engedéllyel nem rendelkeznek.

Az engedélyt az Atikövizig
Szegedi Szakmérnökségén (Tápé, Folyamos telep, telefon: 0662-426-377), vagy az Atkai Gátôrháznál lehet kiváltani. Az engedély megszerzéséhez szükséges adatok: név, lakcím, személyi igazolvány szám. Az engedély egy naptári évre szól, ára:
2.700 Ft
Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Ápolni kell a fákat, nyesni a bokrokat!
Közterület ellenôrzés során
megállapítottam, hogy az ingatlanok elôtt a fák, bokrok, sövények
ágai akadályozzák a gyalogos
közlekedést.
Algyô Nagyközség Képviselô
Testülete az 37⁄1998.(XII.28)
sz.-ú Önk. rendelete a köztisztaságról szabályozza a fák, bokrok,
sövények nyesésével kapcsolatos
feladatokat.
E rendelet 7.§ 1⁄c.bekezdése
szerint az ingatlan és a közút közötti részen a fák, bokrok, sövények nyesését, ápolását rendszeresen úgy kell elvégezni, hogy

azok a járdán, és az úton a gyalogos- és jármûközlekedést ne zavarják, az elektromos légvezetékhez ne érhessenek.
Kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy a fák, bokrok, sövények nyesését, ápolását a rendeletben rögzített módon elvégezni
szíveskedjenek!
Az elektromos légvezetéket
veszélyesen megközelítô ágak
levágásához a Polgármesteri Hivatal, illetve a Démász Rt. segítséget nyújt.
Molnár Lajos
közterület-felügyelô
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Édesanyák
köszöntése
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Madarak fák napja

„Szavam kevés! Mit mondhatnék?
Méltó módon hogy’ szólhatnék?
Anyák napja: csoda-ünnep,
hiszen kedves a szívünknek.“
Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!

A Madarak és fák napja alkalmából május 13-án délelôtt
kirándulásokat szervezünk az óvoda környékére, hogy a
gyermekekkel közösen megfigyeljük, tanulmányozzuk a fák,
bogarak életét.

Kihívás napja
Mozogjunk együtt öt percet! – május 25-én délelôtt. Közös tornára hívunk minden algyôit – az egészségünkért és településünkért.

Gyermeknap az óvodában

Térítési díj befizetése Dohányzás elleni világnap

Május 27-én délelôtt az óvodai gyermeknapi programon
meglepetések várják a gyerekeket. A rendezvényt a Boldog
Gyermekkor Alapítvány támogatja.

Az óvodai ellátás esedékes havi
díjának befizetési idôpontja:
május 4. (szerda),
június 6. (hétfô),
július 5. (kedd).

Május 31-én az oviban felnôttek beszélgetnek a gyerekekkel a dohányzásról mint rossz szokásról. A gyermekek
mese segítségével megismerkedhetnek
a dohányzás káros következményeivel.

Játszunk egy jót!

Iskolába induló ovisok

A nevelési év utolsó napján, június
3-án délelôtt a gyermekek és óvó nénik közös játékokkal búcsúznak egymástól az óvoda udvarán. Délután 16
órától vidám kerti-partit (sütéssel, fôzéssel, zenével, tánccal) tartanak a
családokkal együtt.

Az iskolába beíratott, az algyôi óvodába járó gyermekek száma: 50 fô. Ebbôl az Algyôi Általános Iskolába beíratott gyermekek száma: 39 fô. A különbözô szegedi iskolákba iratkozott: 11
kisgyerek.

Takarítási szünet
Idén augusztus 1-jétôl 31-ig (4 hétig) tart zárva a Szivárvány Óvoda a nyári takarítás miatt. Az óvónôk kérik a
szülôket, hogy ezen idôszak alatt a gyerekek felügyeletérôl
szíveskedjenek gondoskodni! Akinek gondot jelent gyermeke elhelyezése, írásban jelezze igényét az óvodavezetônél.

Nyári sporttábor
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány támogatásával a helyi
szabadidô központban a nyári szünidôben sporttábort rendeznek: augusztus 1-jétôl 5-ig: óvodásoknak, augusztus
8-tól 12-ig iskolásoknak. Bôvebb tájékoztatás és jelentkezés: az intézmények gazdasági irodájában.

Nyelvtan-helyesírás verseny
alsó tagozatos tanulóknak
Március 22-én nyelvtan-helyesírás versenyt szerveztünk
az alsó tagozatos tanulóknak. A gyerekek évfolyamonként
mérték össze tudásukat. Eredmények: 1. osztály: I. Szekeres
Dzsenifer, II. Varga Alexandra, III. Mandász Vivien; 2. osztály: I. Molnár Krisztián, II. Kômûves Brigitta, III. Szûcs
Lilla; 3. osztály: I. Molnár Dóra, II. Kiss Márk Milán, III.
Papp Andrea; 4. osztály: I. Gábor Zsuzsanna, II. Gasparics
Nikolett, III. Poprádi Szabolcs
Szebeni Lászlóné

Közlekedési hét az óvodában
Szirénázás hangja zavarta meg az óvodaudvar csendjét
április 19-én és 21-én. A gyerekek nagy érdeklôdéssel szaladtak ki és állták körül a megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármûveket. Tágra nyílt szemmel nézték a hatalmas tûzoltó autót, amibe be is ülhettek, és minden tudományát kipróbálhatták. Magukra ölthették a tûzoltók védôfelszerelését, gyakorolhatták a tûzoltás nehéz mesterségét. Megtapasztalhatták a vízsugár erejét. Csütörtök délelôtt a rendôrök munkájával ismerkedtek. A rendôrautó közelsége felkeltette kíváncsiságukat. Mi lehet az autóban? Kezükbe vehették a különbözô felszerelési tárgyakat (gumibot, bilincs,
URH rádió). Élményeiket rajzaikban továbbélték, és örömmel mesélték szüleiknek, hogy mi történt az óvodában.
Köszönjük a tûzoltóknak és rendôröknek, hogy örömet
szereztek a gyerekeknek!

Véget ért az óvodai beíratás
Az algyôi Szivárvány Óvodában a 2005-2006. tanévre beírt új gyermekek létszáma: 30 fô. Ebbôl: 2005. augusztus 31-ig a 3. évet betöltött gyermekek száma
22 fô. Az elôfelvételre jelentkezett gyermekek száma: 8 fô. Az elôjegyzésbe vett
gyermekek száma: 10 fô.

Mahnalla gyönyörû vidékén
Finnország egyik nagy városába Tamperebe április 1-jén délelôtt autóbuszszal utaztunk tovább. A tanár nénikkel bejártuk a város központját, ahol csodálatos látnivaló tárult elénk. Érdekes volt az északi város kultúrája. Sok épületet megcsodáltunk.
Tamperebôl Mahnallába mentünk, ahol a másik Comenius-programban
résztvevô iskola található. Az ottani igazgató madárlesre vitt minket: hattyúkat láttunk szállni a nagy befagyott tó felett. Mire leértünk a madárkilátóból,
már várt minket a család, Rikka és a szülei, akik nagy szeretettel fogadtak
minket. Bea és Eszter az igazgató bácsi vendégei voltak.
A bemutatkozás után végigjártuk az udvart, megnéztük az állatokat. Érdekes, hogy nincsenek kerítések a házak körül.
Másnap délelôtt három iskolát látogattunk meg, melybôl az egyik egy mezôgazdasági iskola, ahol három éves oktatás folyik, és ahol biotenyésztés és
termesztés mûködik. A másik egy középiskola volt, aminek az udvarán Sillanpää finn Nobel-díjas író szobra állt. A mahnallai iskolában ebéddel vártak.
A hely jellegzetes ételeit szolgálták fel. A szakács nénik elégedettek voltak,
amikor újra meg újra repetáztunk. Ebéd után az igazgató bácsi bemutatta az
iskolát. Minden nagyon tetszett. Néhány tanuló is bejött az iskolába, szombat
ellenére azért, hogy találkozhassanak velünk.
A délutáni programot újra a családdal töltöttük, majd figyelmesen bepakoltunk és tele élménnyel készültünk a másnapi utazásra, ezúttal haza.
Neparáczki Katalin, Szabó Brigitta (7. a)
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CSEMETE Eurorégiós Tábor
Április 11-15. között az Algyôi Általános Iskola 7. és 8. osztályos
tanulói közül 8 diák, 2 tanár kíséretével vett részt a CSEMETE
Eurorégiós Természetkutató Táborában, melyet a CSEMETE Bugaci
Oktatóközpontjában tartottak. A programon nemcsak algyôiek, hanem
két szomszédos ország magyarok által is lakott városából (Szabadkáról
és Temesvárról) is jöttek gyerekek és tanárok. A tanulók a 4 napos
táborban sok érdekességgel ismerkedhettek meg hazánk élôvilágáról
és nemzeti parkjainkról.
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Területi versmondó
verseny Ásotthalmon
Iskolánkat a területi versmondó versenyen Lengyel Bettina 2.a és Rácz Kristóf 4.a
osztályos tanuló képviselte. Rácz Kristóf I.
helyezést ért el, így továbbjutott a megyei
versenyre, ahol III. helyezett lett. (Felkészítô tanára Torma Tiborné.)
Szebeni Lászlóné

Finnországi partneriskola találkozó
Nyelvrokonainktól tanultunk
Március 30-án utaztunk Finnországba,
hogy részt vegyünk a partneriskola találkozón. A Socrates-Comenius pályázat része
volt ez a tanulmányút az Algyôi Általános
Iskola négy tanulójával együtt, akiket a
finn partnerek kérése alapján a 7. osztályos
tanulók és az angol nyelvet legjobban beszélô gyerekek közül választottuk ki. Így
utazhatott Finnországba Kotogán Beatrix
(7.b), Szabó Eszter (7.b), Neparáczki Katalin (7.a) és Szabó Brigitta (7.a.).
A megérkezésünk napján a gyerekeket a
városban található Sorilla Iskola
(Valkeakoski) diákjai, illetve azok a szülôk
várták, akik vendégül látták ôket. Partneriskoláink tagjai már nagy szeretettel fogadtak minket Valkeakoskiból, Mahnallából
(Finnország), Londonból (Anglia), Klampuciaiból (Litvánia) és Schweiggersbôl
(Ausztria).
Másnap a Sorilla Iskolában a gyerekek
egy kedves elôadással fogadtak bennünket.
Órákat látogattunk, majd városnézésre indultunk. A város papírgyárának múzeumát
tekintettük meg. Ebéd után egy erdômérnök kalauzolt el bennünket a város közeli
erdejébe, ahol igazi északi téli táj fogadott
minket. Meglepetésünkre Mikulással is találkoztunk. Este nemzetközi vacsorát tartottunk: minden ország jellegzetes ételeibôl
kóstolgathattunk.
A péntek délelôtti programunk Voipaalaba, egy mûvészeti központba vezetett, ahol
a tehetséges finn gyerekek, ill. más mûvészek alkotásait láthattuk. Útban Tampere
felé megálltunk Sääksmäkiban egy középkori templomnál.
Tamperébôl autóbusszal utaztunk tovább
Hämeenkyrö körzetbe. A 3 órás buszozás
ideje alatt lenyûgözô látványban volt részünk: jégpáncéllal borított tavak, itt-ott
hótól foltos legelôk, haragoszöld fenyvesek
váltották egymást.
Még szikrázó napsütésben érkeztünk
meg a Sarkilla tavi madárleshez, ahol
Hannu Järvien, a mahnallai iskola igazgatója várt bennünket. Elbeszélései és illusztrációi alapján betekintést nyertünk a környék madárvilágába, közelebbrôl pedig egy
hattyúcsaládot vizsgálhattunk meg távcsövön keresztül.

Másnap Osara helység jól mûködô biogazdálkodással foglalkozó iskolájába látogattunk. Az iskolában bionövények termesztésével, betakarításával és értékesítésével is foglalkoznak. Állattartásuk szintén
bio körülmények között történik. Igényes,
tiszta tehenészetüket és lovardájukat mutatták be. Elvittek abba az értékesítési központba is, ahol minden termék kézzel készült, természetes anyagból. Akinek kedve
volt, helyben készített vegetáriánus ételek
fogyasztásával koronázhatta meg az élményt.
Délután alaposabban is megismerhettük
a mahnallai természetvédelmi iskolát. Az
igazgató úr fotókkal, diákkal, videofelvételekkel mutatta be az iskola életét. Szombat
lévén sajnos csak kevés kis önkéntes tanulóval találkoztunk. A gyerekek elvezettek
bennünket osztálytermeikbe, s a maguk készítette használati tárgyakkal büszkélkedtek
(madáretetôk, puffok, stb.).
A gazdag program után este újabb, tipikusan finn jellegzetességgel találkozhattunk Sasiban: a „füstös“ szaunával, mely
természetesen fából épült.
A találkozó során szerzett tapasztalatokat egy kellemes – fôleg zöldségekbôl,
gyümölcsökbôl álló – vacsora mellett osztottuk meg partnereinkkel.
A tanítás integrált osztályokban folyik,
ami azt jelenti, hogy a normál képességû
gyerekek között tanulnak a tanulásban akadályozott tanulók. Egy-egy osztály 1-3
ilyen képességû tanulót fogadhat. Az osztálytanítók munkáját asszisztensek segítik,
akik minden óra teljes idôtartamában aktívan részt vesznek az oktató munkában. Ôk
fôleg terapeuták, szociálismunkások vagy
gyógypedagógusok. Természetesen a tanórán kívüli tevékenység során is a gyerekek
rendelkezésére állnak.
Nagy gondot fordítanak az írásbeli feladatok elkészítésére és megôrzésére. Minden ilyen jellegû munkát saját mappában
ôrzik a tanulók. Különös jelentôséget kap
minden tanórán a gyerekek kommunikációs
képességének fejlesztése.
A szakkörök, szabadidôs tevékenységek
nem az iskolában folynak, hanem egy-egy
regionális képességfejlesztô központban,
amikért a szülônek fizetnie kell.
A látogatás során tanítványaink is bete-

kintést kaphattak a finn iskolában folyó
munkába. Barátságot kötöttek a tanulókkal,
részt vettek az angolórákon, lehetôségük
volt az angol nyelv használatára. Csodálattal tapasztalták az iskola gazdag eszközfelszerelését.
Élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza mindannyian.
Ficsórné Réti Emese, Jánó Judit

Finnországban jártunk
A húsvéti locsolkodás után, március 30án nagy izgalommal vártuk elsô repülôutunkat a csodálatos északi vidékre, Finnországba.
A helsinki repülôtérrôl busszal utaztunk
Valkeakoskiba, ahol leszállás után érezhettük, hogy a tél karma még erôs ezekben a
napokban. A Sorilla Iskola tanárai vártak
bennünket, illetve azok a gyerekek a szüleikkel együtt, akikkel leveleztünk és fogadtak minket. Meglepetésünkre mi már a családokkal maradtunk, velük töltöttük a nap
maradék részét, és ettôl a pillanattól kezdve
az angol nyelvtudásunkat kellett használnunk.
Az elsô este ismerkedéssel telt el. Bea és
én (Eszter) Sani Helin családjánál voltunk.
Kata és Brigitta pedig Kaisanál, akinek
édesanyja a Sorilla Iskolában tanít. Másnap
elsô utunk az iskolába vezetett, ahol az
egyik 6. osztály egy rövid kis elôadással
kedveskedett. Ezt órák látogatása követte,
majd megnéztük a kisvárost, és ellátogattunk a papírgyár múzeumába. Az iskolában ebédeltünk, ahol sokféle ételbôl választhattunk. Ezután részt vettünk egy változatos elôadáson, amit az osztályok adtak
elô vendégeiknek. Mûsoruk után mi is
megleptük ôket egy rövid jelenettel, amit
angolul tanultunk meg, és a növények szeretetérôl szólt. Délután úszni és szaunázni
mentünk. A szauna a finnek hagyománya,
és minden családnál megtalálható, akik magánházban laknak.
Aznap este bepakoltunk, mert másnap
továbbutaztunk, és még sok kellemes program várt ránk.
Kotogán Bea, Szabó Eszter (7. b)
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Lássunk tisztán - a nyugdíjas kor biztonságáról!
Bizonyára Ön is sokat hallott, olvasott
a magyar nyugdíjrendszer állapotáról,
válságáról és jövôjérôl. Azonban nagyon
sok tévhit kering a köztudatban, amelyek
jó része a tájékoztatás hiányának eredménye. Ezért fontos, hogy tisztán lássunk.
Szinte mindenki tudja, hogy a magyar
nyugdíjrendszer felosztó-kirovó elven
mûködött, azaz, azt a pénzt fizetik ki
nyugdíjként, amit éppen járulékként beszednek az aktív dolgozóktól, tehát
ahogy jön a pénz, úgy megy is.
Azonban 1998-ban áttértünk a tiszta
tb-rendszerrôl a vegyes nyugdíjrendszerre, mely a magánnyugdíj-pénztárak elôtérbe kerülését eredményezte, hisz ettôl
az idôponttól kezdve a pályakezdôknek
kötelezôvé tették a pénztári belépést, a
már aktív dolgozóknak, pedig lehetôségként kínálták fel.
A problémát a hazánkban is végbeme-

nô demográfiai átrendezôdés okozza,
amely rávilágított a tiszta tb-rendszer hibáira. Egyre kevesebb gyerek születik,
ezáltal csökken a jövôbeni aktív dolgozók száma, akik fizetnék a nyugdíjjárulékot, ezzel szemben viszont egyre többen
érik meg a nyugdíjas kort, az orvostudomány fejlôdésének köszönhetôen, akiket
az államnak el kell tartania. A nyugdíjpénztárakkal szembeni negatív kritikáknak pedig az ígért hozamok elmaradása
adott alapot, mely bizalomvesztéssel járt,
de a jövôben is meghatározó eleme lesz a
rendszernek
Általában a nyugdíjrendszer három
pillérét különböztetik meg. A kötelezô
állami, a kötelezô magánnyugdíj és az
önkéntes magánnyugdíj-pillért.
De szükség van még egy pillérre. A
kulcsszó az ÖNGONDOSKODÁS.
Gondolkodjunk elôre, nézzünk szembe
a tényekkel. Magunknak kell gondoskod-

nunk még aktív dolgozó idôszakunkban
a nyugdíjas éveinkrôl, hogy ne kelljen
majd nélkülöznünk, hogy megfelelô
szinten élhessünk. Hogyan érintené Önt,
ha szûkös anyagi lehetôségei miatt nem
tudná megvenni unokájának azt az ajándékot, amit nagyon szeretne? Ha nem
tudná kifizetni a szükséges gyógyszereket, amiket az orvos felírt? Ha ápolásra
szorulna, de nem engedhetné meg magának, hogy egy szakápoló gondoskodjon
Önrôl, viszont más pedig megteheti?
A megoldást egy jól átgondolt és precíz nyugdíjtervezés jelentheti, mely a
pontos adatok ismeretében tiszta képet
ad arról, hogy milyen anyagi juttatásban
részesülünk életünk alkonyán. Tegyen
Ön is annak érdekében, hogy nyugdíjas
évei nyugalomban és anyagi biztonságban teljenek és megadhasson mindent
szeretteinek!
Bite Tamás (30⁄605-6988)

Tehetségkutató verseny

Úszás az egészségért

Május 9-én, hétfôn 17 órakor kezdôdik a faluház színháztermében a tehetségkutató versenyre jelentkezettek elsô, bemutatkozó mûsora. A jó hangulat megteremtésérôl a Parlando
Énekegyüttes gondoskodik, majd a beérkezett képzômûvészeti
alkotásokat véleményezik. A versenyzôk három kategóriában,
zsûri elôtt mérik össze tudásukat, mûvészi képességeiket. Az 56 perces produkciókat a zsûri értékeli, és tovább juttatja a
döntôbe. A döntôt, azaz a Gálamûsort május 13-án, pénteken
18 órától tartjuk, ahol a közönségszavazatok alapján dôl el,
hogy ki kapja az „Algyô Legtehetségesebb Ifja“ címet. A
gyôztesnek ünnepélyes keretek között Algyô nagyközség
polgármestere, dr. Piri József adja át az értékes pénzjutalmat. A
gálamûsorban fellépnek a Fiesta Tánc Kht. táncosai. Mindkét
programunkra sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt,
szereplôt, szurkolót!

A gyermekek részére rehabilitációs úszására nyílik lehetôség, melynek részleteirôl az Algyôi Hírmondó idei áprilisi számában írtunk.
Az úszás szakorvosi javaslattal vehetô igénybe.A Szivárvány
Óvoda kéri, hogy a gyermekek egészségét szolgáló úszásra az
igényeket az intézmény gazdasági irodájában jelezni.

Idén is megyei program lesz
a repülôs emléknap
A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezzük a volt
hangár, azaz a szabadidôközpont területén (Téglás u. 151.) a II.
Algyôi Repüléstörténeti Emléknapot, Családi Gyermeknapot,
megyei népi kirakodóvásárt. A rendezvénysorozat részeként
május 28-án, szombaton 19 órától a Rádió7 diákmulatsággal
vár minden fiatalt és érdeklôdôt. Jegyek 300 forintos
egységáron vásárolhatók a faluházban munkanapokon, illetve a
helyszínen. Másnap, május 30-án vasárnap reggeltôl késô
délutánig tartanak a látványos és érdekes légi bemutatók, népi
kirakodók és vásárosok, harci bemutatók programjai. Az
Algyôi Mûvészkör tagjai népi játszóházat tartanak, az
Egyesített Szociális Intézmény munkatársai pedig sok-sok
gyermeknapi játékkal és meglepetéssel készülnek. Átadjuk a
bôvített repüléstörténeti állandó kiállítás újabb részlegét, 16
órától pedig a Bojtorján Együttes élô koncertjére várunk
minden kedves érdeklôdôt!

A Pro Musica Mûvészeti
Iskola bemutatója
Május 20-án 16 órakor a faluház színpadán a Pro Musica
Mûvészeti Iskola óvodás korú gyermekei bemutató vizsgaelôadást tartanak. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak. A
Pro Musica Mûvészeti Iskola március 23-án rendezte meg házi
versenyét Szegeden. Szûcs Lilla (zongora elôképzô), Jakab Anita és Székács Krisztina (furulya 1. osztály) arany minôsítést szereztek. Növendékeink fellépnek az Algyôi Általános Iskola „Suli
Koncertjén“. Iskolánk köszönetét fejezi ki a diákönkormányzat
tagjainak (Bakos Gabriella, Kiss Anikó, Kiss Andrea, Gábor
Petra, Nagy Lilla) a megyei versenyen nyújtott segítségükért.
*
A Pro Musica Mûvészeti Iskola a 2005⁄2006-os tanévben a
következô tanszakot indítja. Zenei elôképzô: heti 2 (a tanításhoz csatlakozó) órában.
Egyéni hangszeres szakok (zongora, szintetizátor, furulya,
gitár): heti 4 órában. Az egyéni hangszeres oktatásért térítési
díjat kell fizetni. Csoportos mûvészeti oktatás (néptánc, modern tánc, kézmûves szak):
– elôképzô foglalkozás heti 2 órában
– az ezt követô évfolyamokban heti 4 órában
A csoportos mûvészeti oktatásért térítési díjat kell fizetni.
Érdeklôdni Zomboriné Gergely Klára tanárnônél a Sárga iskolában (267-220).
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Taggyûlés az Algyôi Nôegyletben
Rendhagyó módon márciusban a hónap elején, negyedikén találkoztunk mi,
nôegyleti tagok. Nônap tájékán mindig
összegyûlünk egy kis házi ünnepség keretében A cél, hogy jól érezze magát a már
61 fôre emelkedett tagságunk. Ezt mindenki meg is érdemli, hisz év közben sokan kiveszik a részüket a tennivalókból.
Kovácsné Budai Éva a Nôegylet elnöke ismertette az Algyôi Önkormányzat
képviselôtestülete által jóváhagyott és elfogadott 2005. évi programunkat és a
ránk váró feladatokat is. Örömmel tájékoztatott bennünket arról, hogy ebben az
évben is, az elôzô évhez hasonló mértékû pénzösszeggel támogatja a képviselôtestület mûködésünket, melyet tisztelettel megköszönünk. Jó érzéssel töltött el
valamennyiünket Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester asszony elismerô
szavai, amelyek megerôsítettek minket
abban, hogy munkánk és tevékenységünk fontos a településen.

Vezetôségválasztás
az ÔBK-nál
Az Ôsgyeviek Baráti Köre (ÖBK) 2005.
április 2-án megtartotta a vezetôségválasztó küldött közgyûlését a faluházban.
A választás Németh Józsefné elnökségével zajlott. A levezetô elnök ismertette a jelölés alapelveit: „A cél az volt, hogy konkrét munkához kerestük meg az alkalmas
személyt és nem fordítva! A másik cél az
volt, hogy a munkában elfáradt, megromlott egészségi állapotú vezetôket újakkal
pótoljuk.“ A vezetôség kilenc fejezetre tagolt beszámolóját Karsai László ismertette.
A meghívottak 78%-os megjelenése mellett a küldött közgyûlés titkosan 5 év idôtartamra, egyetlen ellenszavazat nélkül elfogadta a Jelölô Bizottság javaslatát.
Így az ÔBK új vezetôsége a következô:
elnök: Karsai László;
titkár: Karsai Lászlóné;
gazdasági felelôs: Pálföldi Mártonné,
rendezvény felelôs: dr. Rádyné Kecskeméti Ilona, intézményi összekötô: Molnárné Vida Zsuzsanna, civil vezetôk klubjának képviselôje: Bakosné Fekete Mária,
technikai szervezô: Fejes Imre, szervezôk:
Czirok Imre, Pálföldi Márton; ellenôrzô
bizottsági elnöke: Németh Józsefné, bizottsági tagok: Kormányosné Paulisz Gizella,
Herke István.

Ünnepségünkre meghívót kapott dr.
Varga Ildikó jegyzôasszony is, aki elôször látogatott el hozzánk. Vendégünk
volt Újszászi Ilona újságírónô, aki több
cikket is írt már a Nôegyletrôl.
A továbbiakban vezetônk ismertette a
soron következô feladatokat: a templom
húsvéti nagytakarításának idôpontját,
valamint megbeszéltük a három napos
kirándulást, melyet ebben az évben a
Mátrába tervezünk. Ezt követôen a szórakozásé volt a fôszerep, melyrôl a Parlandó énekegyüttes igazán magas színvonalon gondoskodott. Az elhangzott
dallamok legtöbbje rólunk és nekünk
szólt - szerelemrôl, barátságról és a boldogságról.
Az esten a lelki táplálékon túl hódolhattunk a kulináris élvezeteknek is. Itt
szeretném megköszönni a résztvevôk nevében Vámos Zoltán cukrászmesternek
azt a finom, és felejthetetlen esztétikai
élményt nyújtó gyümölcsökkel díszített

csodálatos sütemény költeményt, melyet
számunkra készített.
Ez a néhány óra, amit együtt töltöttünk, sajnos gyorsan elröpült, de úgy hiszem valamennyien vidáman mosolyogva, jó hangulatban indultunk haza. Kedves kis ajándékot szorongatva a kezünkben: színes papír, selyem szalaggal átkötve, melyre egy szívhez szóló üzenet volt
írva „Lassú tánc“ címmel. Reméljük,
hogy otthon a család többi tagja is profitál majd ebbôl, ha néhányszor elolvassuk.
Szeretném megköszönni tagságunk
nevében Évinek, a Nôegylet vezetôjének
ezt az estét, a szervezést, és az egész eddigi, immár kilenc éve tartó lelkes munkáját. Hiszem, hogy ez az idézet Zay Istvántól kifejezi egész lényét, tevékenységét: „Az élet teljességét nem években
mérik, hanem ÖRÖMÖKBEN. Kinek kinek annyit ér az élete amennyi örömöt
szerez másoknak.“
Vidácsné Bera Edit

Iparmûvészek találkozója
Mindig nagy öröm egy új tárlatot megnyitni. Kiváltképp, ha Algyôn elsô alkalommal
mutatkoznak be a nagyközönség elôtt Csongrád és Békés megye, illetve Erdély alkotói,
népi iparmûvészei. Április 21-én, a Faluház Galériában Nagy Vera néprajzkutató, a hódmezôvásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója nyitotta meg a Dél-alföldi régió népi
iparmûvészeinek, valamint az Algyôi Mûvészkör tagjainak közös kiállítását. Kifejtette,
mennyire fontos a hagyományôrzés folyamata, illetve a kihalófélben lévô kismesterségek
megtanulása, átadása. Algyô is büszke lehet népi szôtteseire, valamint figyelmet kell fordítania a halálra ítélt kosárfonásra, fazekasságra, lószerszámok készítésére is. A mûsor részeként az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar népdalcsokrot nyújtott át szép számú
közönségének. A kiállításon megtekinthetô a vásárhelyi és szentesi fazekasok, Ambrus
Sándor és Bitó György kerámiája, bemutatkozik fafaragásaival a szegedi Bovatsek Mihály, a vásárhelyi Varga Sándor, jelen van hímzéseivel a makói Erdei Gáborné, a szegedi
Fetter Ferencné is. Csipkéivel elkápráztatja közönségét a szegedi Gilicze Istvánné, a csuhés kisteleki Jójárt Rozália, a szegedi Répási Jánosné, kiállította gyékénytárgyait a szegedi Kiss Lászlóné is. A szentesi népi bútorfestô, Kovács Ivánné már nem elôször jár
Algyôn, ugyancsak a vásárhelyi citerakészítô, Szakál László. A csongrádi „halas bicskák“
messze földön híresek, alkotójuk Tarjányi József, de hungaricum lett a szegedi papucs is,
készítôje, Rátkai Sándor töretlen – közel 70 éves szigorú munkája által. A hangszerkészítô Korom Pál Baksról érkezett Algyôre, de a tárlaton bemutatkozik a csongrádi ács és bútorkészítô, Lekrinszki Mátyás is. Üllésen is népi kismesterség a szövés, itt Miksi Sándorné a jeles képviselô, de Szegedrôl is érkeztek kiállítók, Szabó Ferenc és Szabóné Gyuris Zsuzsanna személyében. A bôrmûvesség a magyar nép ôsi mestersége, most a kiszombori Budai Sándor munkáiban gyönyörködhetünk. A csongrádi Szabó Éva tojásfestô alkotásai pedig ôsi népi ornamentikát tükröznek. A gyöngyékszerekrôl sem feledkezhetünk
meg, Vargáné Varga Annamária Vásárhelyrôl hozta el díjazott alkotásait. Erdélybôl Lázár
Éva érkezett. Az Algyôi Mûvészkör tagjai is megmutatták: felveszik a versenyt a megye
népi iparmûvészeivel. Kiállított: Gálné Nagy Ildikó népi iparmûvész, Tessényiné Fogarasi
Margit, Apjok Sándorné, Oláh Ernô, Bakó Tibor, Hatvani Márta Ágnes, Gonda Károlyné,
Magyar Józsefné, Nyári József, Fodor Jánosné, Süli-Zakar Zita és Klug Zsuzsanna.
A tárlat megtekinthetô május 27-ig, munkanapokon 8-20 óráig.
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Algyôi bibliotéka

Véget ért „A Nagy Könyv“ játék I.
fordulója, melyben közel 400 ezren szavaztak kedvenc könyvükre. A legtöbb
szavazatot Gárdonyi Géza: Egri csillagok
címû mûve kapta. Második lett Molnár
Ferenc Pál utcai fiúkja, míg a harmadik
helyezést Tolkien: Gyûrûk ura címû regénye érte el.
Az algyôi olvasók is szavaztak kedvenc könyvükre. Az „Algyôi TOP12“:
Egri csillagok, A két Lotti, A kôszívû
ember fiai, Légy jó mindhalálig, A Pál
utcai fiúk, Abigél, Vuk, Sorstalanság,
Harry Potter, A 22-es csapdája, Az aranyember, Ida regénye.
A könyvtárban elsôsorban a 14 év felettiek és a nôk szavaztak. A játék elsô
fordulójának végeredményeként kialakult 100 regénybôl álló listán 45 olyan
mû szerepel, melyet az algyôiek is kedvencükként neveztek meg.
A TOP 100-as lista a könyvtárban és
az interneten, a www.anagykonyv.hu
honlapon megtalálható, sôt: a regények –
11 mû kivételével – az algyôi bibliotéká-
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Top 100 könyv
ból kikölcsönözhetôek. Ebbôl a 100 regénybôl kerül ki a játék második fordulója végén a Top 12-es lista. Vagyis ezentúl
szavazni már csak a száz mû közül valamelyikre lehet. A szavazatokat 2005. április 24-e és június 11-e között lehet leadni telefonon, SMS-ben, interneten és szavazólapon. Ám nemcsak egy magyar és
egy külföldi regényre, hanem akár tizenkettôre is voksolhatunk. A szavazat akkor
is érvényes, ha csak egy vagy pár mûvet
jelöl meg a játékos. A tizenkét szavazatot
egyaránt leadhatják magyar vagy külföldi
regényre, de nem lehet mind a tizenkettôt
egy mûre adni. Ebben a szakaszban a
szavazólapokat 2005. június 3-ig lehet
bedobni a könyvtárban elhelyezett szavazóládába, de adott a lehetôség a térítésmentes postai feladásra is. A könyvtárban szavazók között ismét könyvjutalmat
sorsolunk ki június 13-án 18 órakor. Jó
tudni, hogy 2005. június 4. és 11. között
már csak a www.anagykonyv.hu webol-

dalon, SMS-ben és telefonon lehet szavazni.
Köszönjük olvasóinknak az eddig beérkezett szavazatokat, és
hogy velünk játszottak!
Kérjük, hogy a II. fordulóban is játsszunk
együtt!
Április 25-én az Algyôi Tollforgatók Köre tagjainak jelenlétében könyveket sorsoltunk ki szavazóink között. Személyesen vehetik át jutalmukat a könyvtárban a szerencsés nyertesek: Török Márta (Téglás u. 71.), Szilágyi P. Katalain (Vadvirág u. 33.),
Garajszki Éva (Bartók B. u. 19.), Kovács
Sándorné (Bartók B. u. 39.), Kiss Nóra
(Téglás u. 119.), Barsi Gézáné (Hódmezôvásárhely), Karsai Lászlóné (Fûzfa sor
7.), Csenki József (Szeged), Laczi Hajnalka (Süli A. u. 12.), Golhovics Mária
(Dália u. 10.)
Az interneten szavazók között 2 óra
internet használatot nyert: Sándor Eliza.

Még több újság

Filmrôl a könyvtárban

Bôvült a könyvtár újságkínálata a Magyar Nemzettel, a Szabad Földdel,
a Rubicon címû történelmi folyóirattal, a Házi Jogtanácsadóval, a Kerti
Kalendáriummal és a Históriával. A periodikák régebbi számai ingyenesen
kölcsönözhetôek.

A Filmklub soron következô filmje május 6-án
18 órakor: Szinbád. A forgatókönyvet Krúdy Gyula
regénye alapján Huszárik Zoltán rendezte. Szereplôk: Latinovics Zoltán, Dayka Margit, Ruttkai Éva,
Nagy Anna, Szegedi Erika.

Számítógépes és újságíró tábor
A könyvtárban idén is lesz számítógépes és újságíró tábor, ahol a gépkezelés és újságírás fortélyai mellett lehetôség lesz sok számítógépes és hagyományos játékra, versenyre, vetélkedésre, mozgásra, kirándulásra. Ismét
összeállítjuk az Algyôi Hírmondó Telenyár mellékletét, mely József Attila
100. születésnapjának állít majd emléket.
A tábor idôpontja: augusztus 1-6. (6 nap).Részvételi díj: 5000,- Ft⁄fô
Bôvebb felvilágosítás a könyvtárban, telefonszám: 517-170.

Jegyzôkönyvek a könyvtárban
Az önkormányzati ülések jegyzôkönyvei, az önkormányzati rendeletek
és határozatok a könyvtárban hozzáférhetôek.

Internet világnap: május 18-án
Ezen a napon a teleházban és a könyvtárban maximum 1 óra idôtartamra
az internet ingyenesen vehetô igénybe.
Ingyenes jogi tanácsadás és segítségnyújtás Algyôn
az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támogatásával, melyre szeretettel 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.
Elôzetes bejelentkezés: tel: 62⁄267-026, mobil: 30⁄9852-564
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Május közepéig elkészülhet a pályázat

„Legkedvesebb könyvem – Olvasd el Te is!“
E pályázati felhívás könyvajánlás készítésére buzdítja a játékos kedvû olvasókat. Mert bizonyára mindenkinek van
kedvenc könyve, melyet szívesen ajánlana másoknak is elolvasásra. Nos, itt a lehetôség! Azt kérjük leírni, hogy Önnek,
Neked miért tetszett, éppen az a bizonyos regény. Maximum 2 gépelt oldal
terjedelemben várjuk az olvasmányélményeket, ajánlásokat.
A pályázaton bárki részt vehet. Az írásokat a könyvtárba (Kastélykert u. 63.)
kérjük beküldeni vagy behozni május
20-ig!
Az értékelést a „Tollforgatók Köre“
tagjai végzik. Jutalmazás: külön értékeljük a felnôttek és gyerekek pályázatait.
Az 1–3. helyezett tárgy- és könyvjutalomban részesül (5000, 4000, 3000 forint). További 3–3 helyezett díja ajándékkönyv, a 6–10. helyezetteké pedig 5 óra
Internet-használat. Eredményhirdetés:
június 3-án (pénteken) 18 órakor a
könyvtárban. Minden résztvevô „A Nagy
Könyv“ emblémával ellátott emléklapot
kap.
„Kedvenc könyvem képekben“
E „képregény“-pályázat 14 év alatti
gyerekeknek szól, akik kedvenc könyvüket „elmesélhetik“ képekben – rövid szöveggel, vagy anélkül. A képek A4-es méretben készüljenek, s legyen címlapja is a
kedvenc „könyvnek“. A pályázat terjedelme 3–10 oldal lehet. (Igény esetén a rajzok spirálozását térítésmentesen vállaljuk.) Beküldési határidô: május 20.
Az értékelést a „Tollforgatók Köre“
tagjai végzik. Jutalmazás: a 10 legjobb
alkotó tárgy- és könyvjutalomban részesül, helyezéstôl függôen 5000–1000 Ft
értékben. Eredményhirdetés és kiállítás
június 3-án (pénteken) 18 órakor a
könyvtárban. Minden résztvevô „A Nagy
Könyv“ emblémával ellátott emléklapot
kap.

A NAGY KÖNYV
Závada Pál: Jadviga párnája
Miért a kedvencem?
Ez a napló formában írt regény gyermekkori emlékeket idéz fel bennem. Akkor még élt a nagyapám, aki sokat mesélt a szülôfalum történetérôl. Mert nekem a szlovák származás inkább tradíció, élettörténeti tény; és mint ilyen, fontos nekem. Mert fontos a családom története, a falumé, a szlovák kultúra – az
építészettôl a kolbász receptjéig. És persze a nyelv úgy, ahogy otthon beszélik,
ahogy magam is értem és beszélem, sok
magyar szót keverve bele....
Závada Pál könyvében a fentiek köszönnek vissza. Persze könnyû úgy,
hogy a családunk egy tôrôl fakad, hiszen

Závoda Pál anyai nagyapja és az én apai
nagyanyám édestestvérek voltak. Ezek
után kinek meglepô, ha tetszik a Kossuth-díjas unokatestvérem alkotása?
Dr. Tóth Mária
*

Asperján György:
Rohanj velem
Már óvodás koromban a könyvtár lelkes látogatója voltam, mivel nagymamámnak (aki 50 évig tagja volt a könyvtárnak) cseréltem könyveket, folyóiratokat kéthetente. Eleinte csak a képeskönyveket nézegettem, majd betûzgettem, s
ábécés könyvem mellé már vihettem haza néhány alkalommal egy-egy nagybetûs könyvet is. Büszke voltam az otthoni
„könyvtáramra“, amely kisiskolás koromban már 20 könyvbôl állt.
Egyszer meglátogatott egy idôs rokonunk, s neki is büszkén mutattam a bizonyítványom mellett, hogy milyen sok
könyvem van, s hogy az egyiket az iskolában kaptam a tanévzárón, mert egész
évben jól tanultam. Hogy ô akkor mit
válaszolt, már nem emlékszem, de 1980
karácsonyán újfent ellátogatott hozzánk,
és egy sárguló papírzacskóból elôhúzta
Asperján György Rohanj velem! címû
könyvét. Nagyon megörültem neki, de
rögtön a többi közé tettem, mérete szerint a sorba.
Harmadik osztályos korom óta ugyanis csak delfines könyveket voltam hajlandó elolvasni, meg ami kötelezô volt. De
akkor, 1981 nyarán, a hosszú nyári szünetben kezembe akadt ez az ifjúsági regény, amely egy fiú megrázó kamaszkori
életérôl, vívódásairól szól. (De nemcsak
a ‘80-as években élô kamaszoknak, hanem a mai és jövôbelieknek is ajánlom.)
Ilyen lázongó kamasz voltam akkor én
is, s kerestem sok kérdésre a választ.
Mondhatom azt, hogy az elsô „komoly“
könyvem a fantázia és mesék világa
után. Beleképzeltem magam a fôszereplô
fiú helyébe (írhatta volna az író lány fôszereplôvel is), könnyes szemmel olvastam a nagymama leveleit a nevelt unokájához. Megtudtam, milyen monoton az
élet egy iskolaszanatóriumban, amit én
annak idején csak intézetnek könyveltem
el magamban. Tízévesen úgy gondoltam,
hogy ideális családban élek. Furcsa volt
számomra az, hogy a fôszereplô kamaszt
a nevelôapja édesanyja nevelte, édesanyja kiskorában elhagyta, de új családot
alapítva boldogan éli életét másik két
gyermekével. Megválaszolatlan kérdések
kavarodtak az agyamban. Azok miért vele vannak, s ô miért nem? Családi veszekedések? Különköltözés? Milyen érzés
volt neki szembesülni a halállal, olyan

valakinek az elvesztésével, aki igen közel állt hozzá? Hogyan dolgozza fel, fel
tudja-e dolgozni egy kamasz a halál tényét? Új közösség, alkalmazkodás, gyerekcsínyek, bántalmazás, hazugságok,
füllentések – Hol a határ felnôttek és
gyerekek között?
Beszélgetések a halálról – szeretetrôl
– szerelemrôl! Mertem otthon én is kérdezni, mert úgy véltem, hogy a
könyvben leírt dolgok megtörténtek, élô
szereplôkrôl van benne szó, nem a nyuszi és a medve harcol már egymással a
történetben.
Kibeszélni magunkból, megbeszélni
valakivel a bennem felmerült kérdéseket,
tényeket. Csupa olyan dolgokról esik szó
a könyvben, amelyeket abban az idôben
én is átéltem, elképzeltem, vagy ha nem
is vált valóra, de igen elgondolkodtató
volt számomra.
Ebben az idôben alakult ki bennem is,
hogy nemcsak a látszat alapján ítéljük
meg az embereket, hanem alkalmazkodjunk az idegenekhez, és próbáljunk kapcsolatot kialakítani velük. Beszélgessünk, s majd ha egy kicsit jobban megismerjük ôket, csak ezután alkossunk véleményt róluk, akár felnôttekrôl van szó,
akár gyerekekrôl. Beszélgessünk – mintha egy külön világ volna – a lázadó kamaszok világáról!
Mindenre választ ad a könyv. Megbizonyosodtam róla, hogy jó volt, hogy annak idején az osztálytársaim közül nemcsak a lányokkal, hanem a fiúkkal is barátságot lehet, és tudtam is kialakítani.
Hogyan kötôdnek barátságok? Kötôdhete egyáltalán barátság fiú és lány között?
Korkülönbség? Ôszinteség? Egymásra
figyelés… Hûség… Csalódás? Az elsô
csók? Mi a boldogság? Mi a szerelem?
Zavarba jönni, ha valaki a szexrôl beszél, ébredô szexualitás szégyenletes
kínját és gyönyörét élni át? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaptam
a könyvbôl, illetve arra, hogy egy kamasz fiú, aki még nem töltötte be a 14.
életévét hogyan ábrándozik a lányokról,
a szerelemrôl, a testi érintkezésekrôl!?
Kifelé közömbösséget mutat a körülötte
levôknek, de belül gyötrôdik, hogy miért
vele történnek így a dolgok, hogy mi
lesz így ôbelôle, hogyan tovább, hogyan
alakul az élete? Félelem a haláltól, félelem a boldogságtól - ezek elôl el lehet-e
rohanni? Ha igen, akkor
„ROHANJ VELEM“, s hogy „most
kisfiú vagyok vagy nagyfiú?“ – megtudhatják, ha elolvassák a regényt!
Szeretettel ajánlom - nem csak kamaszoknak:
Garajszki Éva
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Benzinmotoros fûnyíróval és szegélynyíróval fûnyírást
vállalok, valamint láncfûrésszel favágást.
Érd.: Vidács Ferenc 06-30⁄9760165

Személy és kisteherautók javítása,
vizsgára felkészítés, vizsgáztatás.

Könyvelést vállalok
teljes körû
ügyintézéssel
számlaképesen.

Féktárcsák, betétek, vezérmû szíj,
vízpumpa, AC pumpák, kerékcsapágyak olajcseréje, ABS, injektorok,
elektromos- gyújtások, önindítók
felújítása.
Üveg és karosszériagravírozás UV
PERMANENTMARK rendszerrel.

Érdeklôdni:
Kazánné Hôdör Anikónál
6750 Algyô, Korsó u. 10 sz.
18 óra után.
Mobil: 06-20-448-0618
egész nap.

Üzlet és mûhely: Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax:62⁄452-750
Szeged,Vasas Szent Péter u. 27⁄A.
Tel⁄fax:62⁄55-77-68 ; 55-77-69
Nyitva: H-P.: 8–17 Szo.: 8–12
Rádiótelefon: 20⁄9258-386

Apróhirdetés

Egyéves tojótyúkokra az

Kánna (piros virágú ) eladó
Ár: 80 - 100,-Ft⁄tô Telefon: 267102, 06-30-3534351
Redôny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés. Tel.:
06-30-953-03-95
VARRÁSZAT! Szakképzett
varrónô – ruhajavítást, varrást,
átalakítást vállal Mészáros Tünde
06-20⁄3869650 14 óra után
1 hektárnyi szántóföldet keresek megvételre, a falu közelében,
szilárd burkolatú út mellett. Tel.:
06-20⁄4273653
A horvát tengerparton Zadar
közelében nyaraló kiadó. Érd.:
06-20⁄542-62-60 telefonon.

elôjegyzést megkezdtük.
Kiárusítás: 2005. május
végétôl.
Cím: Simon János, Algyô,
Pesti u. 33.
Tel.: 267-041,
06-30/525-0958

Egyéves barna tojótyúkra

Bálázás

az elôjegyzést megkezdtük.

széna, szalma, lucerna

Kiárusítás kezdete június 3.

(nagy kôrbálás)

Kézimunkázók
Kalocsai elônyomott
kézimunka kapható,
elônyomást vállalok.
Gonda Károlyné
Algyô, Lôrinc u. 1.
Tel.: 268- 556
06-30⁄6231538

Az Algyôi VSM BT
Konténeres
törmelék- és
sittszállítást vállal.
2200 Ft⁄m3-es áron.

1 db fitnesz gép

Tel.: 06-20-9823-107,

ár: 30.000,- Ft

20-9791-088

Telelefon: 06-30⁄597-8295

– új állapotban –

eladó,
10 mûveletre képes,
kis helyen elfér,
nôknek alkalmasabb,

TELJESKÖRÛ
SZEMÉSZETI
VIZSGÁLAT
Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)

400,- Ft/db.

SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA

Érdeklôdni: Molnár János

TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA

és

mindenféle
mezôgazdasági
bérmunkát vállalunk
egész évben
Tel.: 06-20⁄59-18-848

Algyô, Kócsag u. 3.
Telefon: 268-500
06-20-378-3022

Szeged, Tisza L. krt. 75.
Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642
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A tavasszal található gombákról

Fûben fában orvosság

Vidékünkön, itt a Dél-Alföldön a tél végi havazással sok csapadék
hullott erdeinkre és a rétekre. Ebben az idôszakban sok-sok finom
ehetô, különleges termôtestû gombafajt találhatunk az erdeinkben és
a réteken.
Vegyes lomberdôkben leghamarabb a Cseh kucsmagomba (Ptychoverpa bohemica) világos tejeskávé színû és kissé sötétebb változatát találjuk meg nagy mennyiségben. Nehezen lehet észrevenni ezt
a gombafajt, mert színe beleolvad a száradó avar színébe. Finom ehetô gomba, de könnyen romlik, ezért ajánlatos gyûjtés után 25-30 perces párolás-fôzés után elfogyasztani. Nyersen fogyasztani tilos, mert
nem várt allergiás rohamot okoz. Ez a gombafaj is összetéveszthetô a
hasonló termôhelyen növô Redôs papsapkagombával (Gyromitra
esculenta), amely súlyosan mérgezô faj. A másik, vidékünkön növô
ehetô kucsmagomba faj a Fattyú kucsmagomba (Mitrophora semilibera), amellyel áprilistól májusig vegyes lomberdôkben, azok erdôszélein nagy mennyiségben találkozhatunk. Itt is be kell tartani a fôzési
idôt, különben a gomba allergiás tüneteket okoz. Összetéveszteni az
elôzô ehetô és súlyosan mérgezô gombafajokkal szokták.
A homoktalajú nyárasokban tömegesen találunk a Homoki papsapkagomba (Helvella leucopus) mérgezô példányaiból, úgyszintén a
hasonlóan mérgezô Fodros papsapkagombával (Helvella crispa) is
találkozhatunk, hiszen éppúgy nô tavasszal is, mint nyáron, nagyobb
esôk után. Kidôlt bodzafák és más, korhadó fatönkökön, ágakon esôs
idôben, nagyobb mennyiségben találunk a vörösesbarnás, okkerbarnás-szûrkés színû, kissé nyálkás állagú Júdásfülgombát (Auricularia
auricula-judae). Ez a gombafaj március végétôl egészen a tél eleji fagyokig megtalálható. Finom, ehetô, gyógyhatású (véralvadást gátló)
gomba. Jól szárítható. Összetéveszthetô a talajon növô, de ehetô Barna csészegombával (Peziza badia). Gyakran találkozhatunk vegyes
lomberdôkben és réteken növô nagyobb termôtestû krémszínû, erôsen liszt szagú és ízû, ízletes ehetô Májusi pereszkegombával (Calocybe gambosa), amelyet szentgyörgygombának is hívnak sokhelyütt
az országban, mert Szent György napja körül nô elôször nagyobb
mennyiségben. Ez a gombafaj is összetéveszthetô a mérgezô Téglavörös susulykagombával (Inocybe patouillardi) és az ehetô Tejpereszke gombával (Leucopaxillus lepistoides).
Vidékünkön a legnagyobb (több mázsányi) mennyiségben növô,
erdôkben és réteken a rózsafélékhez kötôdô (így a kökény és a galagonya alatt, a kajszibarack és a szilvafák gyökérzete mentén) az ehetô Tövisaljagombával (Entoloma clypeatum) találkozhatunk. Erôsen
lisztszagú és ízû gomba. Sûrû, sós-borsos palacsintatésztába forgatva, forrón kisütve kiváló csemege. A Tövisaljagomba és a Májusi pereszkegomba gyorsan kukacossá válik, nem szabad napokig még hûtôben sem tárolni, mert a kukacok szétmásznak. A Tövisaljagomba
összetéveszthetô a mérgezô Zöldesszürke döggombával (Entoloma
rhodopolium), ezért május 15-e után már nem érdemes gyûjteni!
Áprilistól novemberig a lomb- és fenyôerdôkben (Dóc és Sándorfalva) korhadó faanyagon, fatönkök szélein növô gyakori ehetô faj a
Barna csengettyûgomba (Pluteus atricapillus). A kalapja kissé púpos,
sötétszürkés- vagy sárgásbarnás színû, a kalap húsa puha, vizenyôs.
Szaga enyhén retekszerû, íze jellegtelen. Összetéveszthetô az elôbbiekben említett Zöldesszürke döggombával és a Széleslemezû
fülôkével (Oudemansiella platyphylla), amely erôs fanyar íze miatt
nem ehetô. Május végén, a melegebb idôkben megjelenik a Gyilkos
Galóca! Felhívom a gombagyûjtô és a gombát fogyasztó lakosság figyelmét, hogy még mielôtt a gyûjtött gombákból a végzetes, ízletes
ebédet, vacsorát elkészítenék a család számára, a saját életük védelme érdekében a frissen gyûjtött gombafajokat minden alkalommal ellenôriztessék és vizsgáltassák meg bizonyítvánnyal rendelkezô gombaszakértôvel!
Algyô Nagyközségben egyetlen gombavizsgáló szakellenôr végzi
munkáját munkanapokon hétfôtôl péntekig 14-tôl 18 óráig, szombaton és vasárnap 9.30-tól 18 óráig a Korsó utca 16. és a Forrásköz 7.
számú sarki portán. A gombavizsgálat mindenki számára ingyenes!
Telefon bejelentkezés is lehetséges a 62⁄267-107-es számon.
Hajdú Mihály
mikológus, gombavizsgáló szakellenôr

A méz
A méz az egyik legôsibb és legkedveltebb csemegénk. A történelem folyamán mindig különleges táp- és gyógyerôt tulajdonítottak neki. Volt szerelmi bájital, és volt az örök ifjúság
elixírje.
Azonban nem csak a világ elsô édesítôszere, hanem az alkoholtartalmú italok alapja is, hiszen vízben feloldva pár óra
alatt erjedésnek indul és rövid idôn belül sörré érik. Régen a fiatalasszonyok az esküvôjük után egy hétig ezt itták, mert úgy
vélték, hogy növeli termékenységüket. Talán innen származik
a mézeshetek elnevezés is.
A méz és más méhészeti termékek (méhpempô, propolisz,
virágpor) egyaránt kiváló erôsítô, frissítô szerek. Segítségükkel
megelôzhetôk a betegségek illetve a betegség esetén segítik,
gyorsítják a lábadozást, a szellemi-fizikai energiák visszanyerését, a felépülést, gyógyulást.
A mézben lévô hormonok mint a szívmûködést, vérkeringést szabályozók játszanak szerepet, óvják a vesét és a májat.
A legújabb kutatások szerint vérnyomást csökkentô hatásuk is
van, s fékezhetik a rák elterjedését a szervezeten belül. A méznek sebek, gyulladások gyógyításakor tapasztalt baktériumölô
hatását már ôsidôk óta ismerik.
Ha a bôr sérüléseit mézzel kenjük be, az lakkszerû hártyát
képez rajta, s remekül lepecsételi, fertôtleníti a sebet. A mézzel
kezelt seb háromszor olyan gyorsan tisztul, mint a nem mézelt
kezelt, s a sérülés hegtelenül tûnik el. Méz hatására a sérült
szövetekbôl gyorsan kitisztul a vizenyô. A méz kiöblíti a sebet,
serkenti a sejtképzôdést, megöli a baktériumokat.
A méz erôsíti az idegeket, az immunrendszert, az emésztést,
méregteleníti, tisztítja a szervezetet, mert a máj sokkal könynyebben, jobban és gyorsabban dolgozza fel, mint a cukrot. A
méz tizenötször annyi B2 vitamint tartalmaz, mint az alma.
Ezenkívül jelentôs mennyiségû nátrium, kalcium, vas és foszfor is található benne. Jótékonyan hat a fiatal szervezetre a
csontképzô hatása miatt. Legtöbb családban meghûlés, influenza, nátha esetén mézes teát fogyasztanak. Két evôkanál méz
forró teába, tejbe keverve, csillapítja a köhögési ingert.
Minden vidéknek megvan a maga jellegzetes mézfajtája
(akácméz, hársméz, repceméz, erdei virágméz stb.). Ezeknek
mások az alkotóelemei. Az akácméz kalciumban gazdag mézfajta. Segít a mészhiányos betegeken, ellensúlyozza az izomgyengeséget. Az erdei méz sok vasat és rezet tartalmaz. Elsôsorban a vérszegényeknek hasznos. A virágmézben szintén sok
kálium található, szívpanaszok, szívgyengeség esetén hatásos
szer lehet. A repceméz gyógyítja a gyomorsav túltengést. A
hársméz hörghurutra kiváló, alkalmas lázas betegségek enyhítésére és görcsoldásra is. A gesztenyeméz rendszeres fogyasztása akadályozza a trombózisok kialakulását, alkalmas visszértágulat mérséklésére is. A fenyômézben sok foszfor és mangán
található, azoknak ajánlható, akik nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ásványi anyagok hiányában szenvednek.
Egy igazi csemege: a törökméz
Hozzávalók:
30 dkg cukor, 3⁄4 pohár víz, 15 dkg méz, 1 citrom leve, 25
dkg dió vagy mogyoró, 4 tojás fehérje, nápolyi-lapok.
Elkészítés:
A vízbôl és cukorból vastag szirupot fôzünk, kavargatással
hozzátesszük a mézet, úgy, hogy nehogy színt váltson. Beletesszük a citrom levét és a diót. Levesszük a tûzrôl, addig kavargatjuk, míg vastagabb lesz. Felverjük a tojásfehérjét, lassan
összekeverjük a masszával, nápolyi-lapra öntjük, elegyengetjük, ráhelyezünk egy másik lapot, deszkával s mégegy nehézséggel lenyomatjuk. Kihûlve vizes késsel daraboljuk.

12

Hirdetés

„Icu“ Virágüzlet
az algyôi temetô mellett
Vállal: ❀ koszorú, családi koszorú
❀ sírcsokor, sírpárna
❀ kézicsokor készítést temetésre.
Temetésre rendelést felveszek telefonon is.
Kapható az üzletben:
❀ szálas virág (alkalmi csokor),
selyemvirág
❀ virágcserép, balkonláda, tápoldat
❀ csomós virág
❀ muskátlik, egy nyári, évelô, sziklakerti növények.
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TULIPÁNFA , DÍSZFA
TUJA, SÖVÉNYNÖVÉNY, LEANDER
ÁFONYA, CITROMFA, KIVI, FÜGE

Sziklakerti, tavi és fûszernövények, clematisok
(iszalagok) kúszó loncok, lilaakác, hortenziák,
pünkösdi rózsa, virágzó díszcserjék, íriszek, pampafû.
Oszlopos, gömb és kúszó tuják, leyland ciprus, cédrusok, törpefenyôk.
Selyemakácfa, vérlevelû nyírfa, páfrányfenyôfa, fûzfa, nyírfa,
gesztenyefa és még 200 fajta kerti dísznövény és növényritkaság.
Szeged, Körtöltés u. 31. Tescótól 100 m.
Ny.: H–P. 9–18 , szo.: 8–14 Tel.: 06-20-518-0038

Anyák napjára, ballagásra rendelést felveszek!
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: de. 7–12-ig, du. 1–4-ig
szombat, vasárnap: 7–11-ig

Adóbevallások készítését vállalom.

Várom kedves vásárlóimat!
Tóth Ilona
virágkötô, mérlegképes könyvelô
Tel: napközben 06-20/328-4659, este 62/419-775

„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

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!

Okleveles közgazdász,
pedagógiai gyakorlattal

korrepetálást
vállal Algyôn.

Sírkô – mûkôkészítés
Sírkövek készítése gránitból,
márványból, mûkôbôl,

Alsó tagozatosoknak:
– általános felkészítést
idôsebb diákoknak:
– angol, matematika,
számítástechnika
oktatást.
Telefon: 30-93-98-537

DOBOKTATÁS!
– nemzetközi módszerekre épülô
tananyag
– átfogó képzés kezdôtôl- haladó
szintig.
– felkészítés különbözô zenei stílusokra.
– teljes körû ütéstechnika
– play-along zeneanyag használata
– hangszigetelt dobszoba.
Kovács Zsolt
06-20⁄9184496

egyedi elképzelések alapján is.
Vállalunk: kripták készítését, sírtisztítást,
betûvésést, felújítást, és teraszvázák készítését.
Érdeklôdni az algyôi temetô melletti sírkô
részlegnél.
Részletfizetés is megoldható
Telefon: 20/323-0118 (napközben)
62/419-775 (este, lakás)
Kovács Mihály sírkô-mûkôkészítô
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Algyôi arcok

Látogatás az Idôsek Otthonában
Régóta ismerem Jani bácsit, aki
az algyôi idôsek otthonának egyik
gondozottja. Több, mint 60 évig
kertszomszédok voltunk. Nemrégiben töltötte be 90. életévét.
Ebbôl az alkalomból meglátogattam, és kértem, meséljen életérôl.
Huszonöt évet dolgozott a vasútnál, váltókezelô volt. Sajnos a
lábai egy idô után felmondták a
szolgálatot, és még fiatalon ott
kellett hagynia munkahelyét.
Késôbb a szüleitôl örökölt földeket mûvelte. A második világháborúban mint egészségügyis katona teljesített szolgálatot. Sok történetet mesélt a háború borzalmairól, a bombázásokról, a sebesültekrôl. Még ma, 90 évesen is
kitûnô a memoriája, napra pontosan emlékszik az eseményekre.
Feleségével 57 évet élt le példás házasságban. A háború után
született kisfia, sajnos, 13 hónapos korában meghalt járványos
megbetegedésben. Akkoriban
mintegy 30 kis csecsemôt vitt el a
betegség a környéken orvos és orvosság hiányában. Kislányukat,
aki 44-ben született, sikerült felnevelniük.
Tizennyolc éves korától közel
hetven évig vôfélyeskedett
Algyôn és vidéken. Büszke arra,
hogy ezek a lakodalmak minden
nézeteltérés nélkül zajlottak le.
Felidézve a régi lakodalmi szokásokat, arról is szót ejtett, hogy akkoriban a menyasszony nemcsak
egy alkalommal viselte a fehér
ruhát, hanem fiatalasszony korában is többször fölvette még ünnepnapokon. Természetesen abban az idôben a menyasszonyi ruha nem talpig ért.
Visszatérve a családi élethez,
Jani bácsi elmesélte, hogy feleségével sokat segítettek az onokák,
majd dédonokák felnevelésében.
Amikor ôk fölnôttek és önállósodtak, felesége pedig meghalt, ô
egyedül maradt. Három és fél
évig élt magányosan. Sokszor

Új házak építését, régi házak felújítását, burkoló
munkát vállalok.
Keresztes István
kômûves
Algyô, Kôfal u. 19.
Tel.: 06-20⁄574-55-98

megzavarták a nyugalmát betolakodó idegenek, tudván, hogy
egyedül él a házban. Súlyos beteg
lett 90-ben, a telet lányánál töltötte. Egy véletlen folytán került
az otthonba, ahol már több, mint
két éve él. Sajnos járni már csak
két bottal tud, de szellemi frissessége még kifogástalan. Érkezésemkor épp egy háborús könyvet
olvasott.
Érdeklôdésemre, hogyan érzi
magát az otthonban, csak a legjobbakat mondta: jó az ellátás és
a gondozás, a szobatársaira sincs
panasza. Az intézmény rendjéhez
alkalmazkodniuk kell, de megvan
a szórakozási lehetôség is. Színes
tv, olvasás, beszélgetés, pihenés
tölti ki napjaikat. Ünnepnapokon
hol a lánya, hol az unokája viszi
haza ebédre, lánya naponta keresi
meg telefonon. Lelki segítséget
Mihály atyától kapnak. Rendszeres orvosi ellátásban részesülnek.
Sajnos, be kellett fejeznünk a
beszélgetést, mert Jani bácsit vacsorához szólították. Verssel búcsúztam el tôle, amit ismeretlen
költô írt a húszas-harmincas
években az akkori idôk magukra
maradt idôs embereirôl.
„Öregember ül magában otthon,
Nem tudja, hogy sírjon-e vagy
imádkozzon. Nincs neki senkije,
csupán a vén szíve. Rég elhagyta
élte párja, Nincs nála szomorúbb
madárka. Odakint fúj a szél,
Ô meg csak üldögél.
Kis lámpását ha meggyújtja este,
Úgy tesz, mintha valamit keresne,
Valamit, ami rég Eltûnt. Mint a mesék. Vacsorája kis száraz kenyérke,
Könnyeivel megáztatja szépen.
Mint a sír gyöngyei
Hullanak könnyei.”
Jani bácsit úgy meghatotta a
vers, hogy kérte, írjam le neki,
beteszi az imakönyvébe. Templomba járó volt egész életében,
amíg bírt menni. Marika
gondozónô kísért ki, aki szintén
elégedetten szólt munkájáról és a
gondozottakról: „Végre van egy
nyugodt munkahelyem!”
Jó érzéssel távoztam, azzal a
gondolattal, hogy talán nem igaz
egyeseknek az a feltevése, miszerint azért teszik be az idôs családtagokat az otthonba, hogy megszabaduljanak tôlük – hanem
azért, hogy jól érezzék magukat
életük hátralévô éveiben.
Éva óvó néni
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Pályázatfigyelô
Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet környezetvédelmi civil
szervezetek tevékenységének támogatására.
Beadási határidô: június 1., szeptember 30.
*
2000 szeptemberében indította az Életpálya Alapítvány Ifjúsági
Pénzügyi Támogatási Programját (továbbiakban IPTP).
E kedvezményes pénzügyi támogatási program célja, hogy olyan,
megalapozott üzleti elképzeléssel rendelkezô vállalkozó fiatalokat
juttasson támogatáshoz, akik más forrásból (például család, bank,
kockázati tôketársaság) nem jutnak pénzhez, támogatáshoz.
Beadási határidô: 2005. július 15.
*
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság
(GVOP IH) pályázatot hirdet „Üzleti partnerek közötti E-kapcsolat fejlesztése“ tárgyában.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2005-ben: 2.500 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2005. március 1-tôl 2005. december 31ig folyamatos.
*
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség
Operatív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság
pályázatot hirdet az Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése
céljából.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2.200 millió Ft.
A jelen pályázat keretében elnyerhetô támogatás mértéke a beruházás (projekt) elszámolható költségei összegének maximum 50%-a,
de legfeljebb 150 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2005. március 1-jétôl 2005. december
31-ig folyamatos.
*
A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívása a gabonafélék 2004-2005. gazdasági évben történô intervenciós felvásárlása céljából.
Intervenciós felvásárlásra felajánlható az Európai Unió területén
termesztett, 2004-ben vagy korábban betakarított, legalább 10 tonna
mennyiségû durumbúza, illetve legalább 80 tonna mennyiségû árpa,
közönséges búza, cirok és kukorica, amely megfelel a megadott minôségi követelményeknek.
Az ajánlatok formanyomtatványon 2004. november 1-je és 2005.
május 31-e között.
*
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „Fiatal gazdálkodók induló támogatása“ pályázatára folyamatosan lehet jelentkezni 2006. december 31-ig.
A 2004-2006. között rendelkezésre álló keretösszeg összesen:
3.053 millió Ft.
A támogatásban részesíthetô pályázatok várható száma: 400-430
db.
*
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot
hirdet mezôgazdasági beruházások támogatására 2006. decemberig folyamatosan.
A támogatásban részesíthetô fejlesztések:
1.) Állattenyésztést szolgáló építési beruházások támogatása
(Kódszám: 1.1.1)
2.) Növénytermelést és kertészetet szolgáló építési beruházások
támogatása (Kódszám: 1.1.2)
3.) Új erô- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása (Kódszám: 1.1.3)
A pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatók és adatlapok a könyvtárban letölthetôk az internetrôl.
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Orvosi rendelési idôpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Május
Május
Május
Május
Május
Június
Június

02-tôl 06-ig
09-tôl 13-ig
17-tôl 20-ig
23-tól 27-ig
30-tól 31-ig
01-jétôl 03-ig
06-tól 10-ig

07.00-tôl 12.00 óráig,
12.00-tôl 16.30 óráig,
07.00-tôl 12.00 óráig,
12.00-tôl 16.30 óráig,
07.00-tôl 12.00 óráig,
07.00-tôl 12.00 óráig,
12.00-tôl 16.30 óráig.

Május 18-án 13 órától urológiai szakrendelés
és szûrôvizsgálat lesz.
Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobil telefonszáma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:
Május 02-tól 06-ig
május 09-tól 13-ig
május 17-tôl 20-ig
május 23-tól 27-ig
május 30-tól 31-ig
június 01-jétôl 03-ig
június 06-tól 10-ig

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

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

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

07.30 és 11.30 óra között,
12.30 és 16.30 óra között,
07.30 és 11.30 óra között,
12.30 és 16.30 óra között,
07.30 és 11.30 óra között,
07.30 és 11.30 óra között,
12.30 és 16.30 óra között.

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:
Május
május
május
május
május
június
június

Telefonos elérhetôség: 267-707, 06 -30/6381-863
Orvosi ügyelet
rendelési idŒn kívül:
ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
Telefon: 474-374
Hétköznapon:
16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap, ünnepnapon:
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

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

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

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
HétfŒ, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:
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Algyô Nagyközség Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálata
6750 Algyô Egészségház utca 42.
Tel.efonszám: (62) 267-866.
Ingyenes zöld szám: 06-80-820024.
Ügyfélfogadás:
Hétfôtôl csütörtökig: 8.00 és
15.00 óra között.

02. és 06. között
09. és 13. között
17. és 20. között
23. és 27. között
30. és 31. között
01. és 03. között
06. és 10. között

12.30-tôl 16.30 óráig,
07.30-tól 12.00 óráig,
12.30-tól 16.30 óráig,
07.30-tól 12.00 óráig,
12.30-tól 16.30 óráig,
12.30-tól 16.30 óráig,
07.30-tól 12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08
Pénteken: 8.00 és 10.00 óra között.
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
Minden második héten szerdán
13.30 és 15.30 óra között, idôpont
egyeztetéssel.
Ingyenes jogi tanácsadás:
Minden hónap elsô szerdáján
13.30 és 16.30 óra között, idôpont
egyeztetéssel.

Anyakönyvi hírek
Házasság: Pataki Péter
és Herke Henrietta (2005.
04. 02.).
Születés: Hunyadvári
Évának ás Lukács Lászlónak
Péter (2005.03.24), Gulyás
Anitának és Ács Bélának
Zsófia (2005.04.07.).
Haláleset: Elekes Béla
Mihály (2005.03.23.).
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Rendezvényrôl rendezvényre
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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: www.algyo.hu⁄faluhaz E-mail: szabadidokozpont@algyonet.hu
Igazgató: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné.

Két éve élek és dolgozom Algyôn
Immár, kész a leltár
Egyszer volt, hol nem volt... kezdôdnek
népmeséink, s bármennyit is olvassunk is el
belôlük, mindig a küzdelmes, a félelmeken
felülkerekedô, bátor hôs elnyeri a királylány
kezét és a fele királyságot... Remélem, hogy
hamarosan újra fogom olvasni népéletünk
irodalmi gyöngyszemeit, mert Húsvétkor fiam született (ez a jutalom), és már régóta
sejtem: nem elég korán kezdeni az anyanyelvhez, valamint a hagyományainkhoz
kötôdô együtt gondolkozást.
Két évvel ezelôtt ismeretlenül, kívülállóként érkeztem meg a faluba, de azóta itt lakom és itt élem meg a hétköznapokat, az ünnepeket egyaránt. Mindezen személyes élményeken felül számos jó barát - és persze
néhány rosszakaró is - gyarapította tapasztalat-szerzésemet. Nagy örömmel, újra felfedeztem a Tiszát, a hajdani magyar Nílust, az
algyôi halászlét és a sült halat, a jó levegôt,
a falusi élet csendjét és nyugalmát.
A rám bízott intézmény sok mindent megtartott a régebben kialakult hagyományos
programokból, de munkatársaimmal legalább
ugyanennyi új kezdeményezéssel gyarapítottuk is azokat.
Több új közösség kezdte meg mûködését,
elôsegítettük és ösztönöztük ôket, hogy igényesen és valamennyiünknek nagy örömöt
okozva rendszeresen találkozhassanak, pl.
Életreform Klub, Algyôi Mûvészkör, 3. Part
Humanista Olvasókör, Drámamûhely, Babamama Klub, Hit és Lélek, Varjúvár Garabonciás Társaskör, Gulliver Klub stb. Az intézmény társadalmi párbeszédét elôsegítô Védnöki Tanács létesült, rendszeresen civil találkozásokat szervezünk a Civil Vezetôk Klubjával.
A megújult évadprogramok között kézmûves vásárok, játszóházak, rendszeres kiállítások, népfôiskolai programtábor, erdei
iskola, közgazdasági fórumok, repülôs emléknap, ünnepi kísérôrendezvények, népszínházi turnék a Kárpát-medencében, komolyzenei hangversenyek, fesztivál-kiállítások, országjárások, a sikeres elôfizetéses
ebédfôzésünkkel, családi és tini bálak, közösségi táborok stb. kínálatával mind-mind
arra bátorítottuk a helyi embereket, hogy
mûvelôdni jó, csak akarni kell!
Az elmúlt két év leltárához az is hozzátartozik, amit csak kevesen tudnak és láthatnak. Az intézményi mûködés feltételeinek
kialakítását, a személyi és tárgyi, dologi körülmények, a gazdálkodás rendjéhez tartozó
intézkedések sora szükséges mindahhoz,

hogy megyei kitekintésben is dobogós helyezést elérô kulturális és turisztikai szolgáltató intézményünk talpon maradhasson a
mai Magyarországon, immáron az Európai
Unión belül.
Tagadhatatlan, és jól esik ezt leírni, Algyô
Nagyközség Önkormányzata és vezetôi elôsegítették támogatásukkal, hogy a Magyar
Köztársaság országgyûlése elôtt tavasszal
beszámoló Állami Számvevôszék jelentése
követendô példaként hivatkozik majd
Algyôre, amely az elmúlt években városi
rangú és minôségû mûvelôdési viszonyokat
és lehetôségeket biztosított az algyôieknek.
Köszönet mindenért.
Lukács László
Megmérettetésen az Algyôi
Hagyományôrzô Citerazenekar

Országos sikerek
az Algyôi Mûvészkörnek
Az Algyôi Mûvészkör tagjai számos alkalommal viszik a csoport és Algyô hírnevét
szerte kis hazánkban. Március idusán
Tessényiné Fogarasi Margit festô két alkotását is bezsûrizte a szakma: „Tavaszköszöntô“ címû alkotását állították ki Budapesten,
a Westend Cityben. „Duna“ címû festményét pedig a komáromiak csodálhatták meg
áprilisban. Tessényiné Margit Szegedre is
visszajáró alkotó, az Ifjúsági Ház ismeri és
szereti, hasonlóan a pusztaszeri Alkotóház,
vagy a söjtöri mûvésztábor látogatói.
Faluházi szomszédoló
Vendégünk volt Deszk

Nagy sikerrel szerepeltek a deszki faluNagy elôrelépést jelentett zenekarunk ház csoportjai, együttesei, szólistái április 2számára, hogy 2005. április 2-án a Hódme- án, szombaton a „Szomszédoló“ rendezzôvásárhelyen megtartott 13. Térségi és Or- vénysorozat keretében. A 150 fôs szereplôszágos Népzenei Minôsítô Versenyen részt gárdát nagy szeretettel, mûsorukat lelkes
vehettünk. A zenekar tagjai: Bakó Ferenc, tapssal fogadta az algyôi közönség. A legGál Tibor, Fodor László, Suti Pál, Süli Ti- jobb produkciókra összesen 379 db szavazatot adtak le a résztvevôk. A közönségszavabor.
zatok alapján a legjobban tetszô produkciót
A háromszintû minôsítési rendszer elsô a Letye-petye néptánccsoport mutatta be,
lépcsôfokát, az igen szigorú, a szakma nagy második helyen végzett a Bánát Táncegyütneveit (a zsûri elnöke Birinyi József, a tes, a harmadik helyezett egyenlô pontszámKÓTA társelnöke, tagjai: Olsvai Imre nép- mal a Népdalkör és a Király Tamás és Kitti
zenekutató, az MTA Zenetudományi Intéze- táncpáros lett. A színvonalas mûsort, a kelletének fômunkatársa, a KÓTA tiszteletbeli mes délutánt sok-sok finomsággal, nagyszeelnöke és Kovács László népzenész, a Nép- rû vendéglátással köszöntük meg, amihez
mûvészet Ifjú Mestere.) felsoroltató zsûri maximális és önzetlen segítséget kaptunk az
elôtt, a csapat a legmagasabb, azaz: Térségi Algyôi Nôegylet tagjaitól (szebbnél szebb,
Kiváló minôsítést szerezte meg. A csapatból finomabbnál finomabb sütemények érkezFodor László, egyénileg is indult, Térségi tek), a halsütô csapattól, Dénes Istvántól és
Dicséretes minôsítést kapott.
Marikától, Borza Józseftôl, Fejes Imrétôl,
A megszerzett minôsítéssel továbbjutot- Vámos Zoltán cukrásztól. Köszönet és hála
tunk a következô megmérettetésre, az Or- minden kedves segítônek, közremûködônek!
szágos Minôsítôre, amely 2005. november
Leléné Erika
5-én Apátfalván lesz.
A zenekar ezúton is
BÁBOLNA NAPOSCSIBE ÉRTÉKESÍTÉS
szeretné köszönetét kiKözvetlenül
Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. sz. alatt a régi
fejezni támogatóinak
(Algyô Nagyközség helyen, folyamatosan már nyolcadik éve. Hús hibrid vegyes ivarú, intentojó jérce, kettôs hasznosítású falusi barna egyes ivarú.
Önkormányzatának, zívNaposcsibe
rendelés határideje: szállítás napja
Algyôi Faluház és
Május 13 -ig
június 10-én
Szabadidôközpontnak,
Május 27-ig
június 24-én
Június 10-ig
július 8-án
családtagjainknak),
Június 24-ig
július 22-én
akik nélkül ezeket az
Késô esti érkezés esetén átadás szombaton.
eredményeket nem érUgyanitt elônevelt bábolnai csirke Bábolna
hettük volna el.
és Purina tápok, szemestakarmányok, darák, korpák, kiegészítôk.
Minden érdeklôdôt
Fémzárolt vetôburgonya, esetenként akciós áron tojótyúkok, kakas, peszeretettel várunk felcsenyekacsa eladás.
lépéseinkre ezután is.
Nyitvatartási idô: H-P: 8–12; 14–17, Szo,: 8–12 óráig.
Érdeklôdjön személyesen, vagy a 06⁄30⁄529-7491 telefonon.
Gál Tibor
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Rendezvényrôl rendezvényre

Utazás a gyógyfürdôbe
A faluház szervezésében különbuszt indítunk május 26-án, csütörtökön a kiskunmajsai Gyógy- és Termálfürdôbe, ahol új gyógyászati
szolgáltatásokat is igényelhetnek az algyôiek. Jelentkezni, valamint az
árakról és kedvezményekrôl felvilágosítást kérni a 62⁄517-173-as telefonszámon, vagy személyesen a faluházban munkanapokon 10-18 óra
között Lázár Nórától lehet kérni.

Vásár a faluházban
MÁJUS 3. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 4. (szerda) 9-12 óra
MÁJUS 5. (csütörtök) 9-12 óra
MÁJUS 10. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 11. (szerda) 9-13 óra
MÁJUS 12. (csütörtök) 8-12 óra
MÁJUS 17. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 19. (csütörtök) 9-12 óra
MÁJUS 20. (péntek) 9-13 óra
MÁJUS 24. (kedd) 9-13 óra
MÁJUS 26. (csütörtök) 9-12 óra
MÁJUS 31. (kedd) 9-13 óra

Mûanyag vásár
Ruha, cipô, aprócikk
Vegyes iparcikk vásár
Mûanyag vásár
Ruha, cipô vásár
Katonai ruha és méteráru vásár
Mûanyag vásár
Vegyes iparcikk vásár
Ruha, cipô vásár
Mûanyag vásár
Vegyes iparcikk vásár
Mûanyag vásár

Nyári közösségi táborok Algyôn
A Színjátszó táborunkat június 20-június 24-e között rendezzük meg azzal a céllal, hogy a
résztvevôk személyes kommunikációját fejlesztve, képessé váljanak az üzenetváltásra és a tartalmi közvetítésre. Fontos cél a rögtönzés, a kreativitás, a konfliktuskezelés fejlesztése.
Programvezetô: Lázár Nóra és
Osztás Anett. Részvételi díj:
6.000 Ft. Jelentkezési határidô:
2004. június 6. hétfô 12 óra.
*
A Lovas- és szabadidôs tábort
érdemes választania a természetbarát és lovaglást, lovakat kedvelô gyermekeknek június 27július 1-e között, ahol cél a
gyermekek mozgáskultúrájának
és állatszeretetének aktív fejlesztése. Programvezetô: Lele
Istvánné és Papp József
Részvételi díj I. (háromszori
étkezés, lovagoltatás, kocsikázás,
kirándulás, túrázás) 8.000
Ft⁄fô+800 Ft (lovaglásoktatás
óránként)
Részvételi díj II. (szállás,
négyszeri étkezés, lovaglás, kocsikázás, kalandtúra) 10.000
Ft⁄fô+1.000 Ft (lovaglásoktatás
óránként) Jelentkezési határidô:
2004. június 13. hétfô 12 óra.
*
A mûvészet és alkotás iránt érdeklôdôket a Süli András Mûvészeti Alkotótáborunkba várjuk
július 4-8-a között. Az Algyôi
Mûvészkör és neves képzômûvészek segítségével megismerkedhetünk a népi- és iparmûvészet
vállfajaival, népi gyermekjátékokat készíthetünk, emellett többek
között lesz rongybabakészítés,
madzagszövés, algyôi hímzésfaj-

ták, szalmadíszek alkotása, tojásfestési technikák, gyertyaöntési
fajták megtanulása, kosárfonás és
ügyességi játékok.
Programvezetô: Gálné Nagy
Ildikó szônyegszövô-textiltervezô. Részvételi díj: 6.000 Ft⁄fô Jelentkezési határidô: 2004. június
20. hétfô 12 óra.
*
Az Algyôi Népfôiskola részeként határon túli magyarokat,
Algyô testvértelepüléseinek fiataljait várjuk a „Magyar táj, magyar haza“ programtáborba,
amely július 25-29-e között lesz
a szabadidôközpontban. Bemutatjuk a magyar néptörténetet a
honfoglalástól napjainkig - kirándulásos formában, elôadásokkal
színesítve - bentlakásos formában. Programvezetô: Lukács
László Részvételi díj: nincs térítési díj, meghívásos alapon.
*
A Dél-Alföldi Hagyományôrzô Kossuth Társaság elsô alkalommal hirdeti meg Algyôn az I.
Dél-Alföldi Hagyományôrzô
Kossuth Tábort július (29) 30augusztus 6. (8)-a között a szabadidôközpont területén. A tábor
célja, hogy bemutassa, megismertesse a megye településeinek
történelmét, kiemelten az államalapítást megelôzô idôket! Programvezetô: Csáki Zsolt, a DélAlföldi Hagyományôrzô Kossuth
Társaság elnöke. Jelentkezni kizárólag Csáki Zsoltnál az alábbi
elérhetôségeken: 62⁄524-996,
30⁄265-8696.
A táborokkal kapcsolatban
részletes felvilágosítás kérhetô a
faluházban Lázár Nórától vagy a
62⁄517-173-as telefonszámon.

2004. májusi Hírmondó

Faluházi programok
MÁJUS 2. hétfô 18 óra - Gazdagyûlés.
MÁJUS 6. péntek 15 óra - Drámajáték Algyôn - Önismereti és
kommunikációfejlesztô tréning kicsiknek és nagyoknak.
MÁJUS 9. hétfô 17 óra - Európa-nap Algyôn, Tehetséges Ifjak Estje (elôdöntô).
MÁJUS 11. (szerda) 13-15 óra - A Településtisztasági Kht. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).
MÁJUS 12. (csütörtök) 17 óra - Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
MÁJUS 12. (csütörtök) 18 óra - Kárpát-medencei költôtalálkozó.
MÁJUS 13. (péntek) 18 óra - Algyôi Tehetséges Ifjak Estje - Gálamûsor és eredményhirdetés.
MÁJUS 18. (szerda) 18 óra - Algyôi Gulliver Klub Vendégünk:
Mészáros Balázs, Téma: Egy tiszai halász kalandjai Ausztráliától DélKoreáig. Jelentkezni lehet elôadónak folyamatosan a faluházban. Az
élménybeszámolót tartók közül az év végén egy kétszemélyes utazást
sorsolunk ki.
MÁJUS 19. (csütörtök) - 17 óra - A Yumeiho Egészségmegôrzô
Klub szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szaktanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Katalin, V. yumeiho
terapeuta, alternatív mozgás-masszázs terapeuta. Az érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal, az átöltözési lehetôség biztosított! A
masszázs önköltséges!
MÁJUS 25. (szerda) 17 óra - Civil Vezetôk Klubja.
MÁJUS 28. (szombat) 19 óra - HANGÁR-PARTY a Rádió7 közremûködésével. Belépô: 300 Ft.
MÁJUS 29. (vasárnap) 9 óra - II. Algyôi Repülôs Emléknap, Algyôi Családi Gyermeknap, pálinkafôzô verseny, megyei kirakodóvásár és népi játszóház, valamint sok-sok meglepetés.
16 óra - SZTÁRVENDÉG: A BOJTORJÁN Együttes.

Állandó programok a faluházban
Hétfônként
13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
16-18 óra Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Keddenként
8-15 óra Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea),
17 óra Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).
Szerdánként
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza),
17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként
9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub,
17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).
Péntekenként
15-17 óra Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa),
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza).
Minden hónap elsô hétfôjén gazdaköri gyûlés (Borbély János).
Minden hónap elsô péntekén Fidelitas Klub (Pongrácz Tamás).
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
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztôség címe: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

