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Képeslap – a szúnyogról
Aki a Tisza közvetlen közelébe költözik, az a szúnyogosban
lakik, kedves húgom.
Aki ellágyul a Tisza folyó mással össze nem hasonlítható illatát
beszippantva; aki az év minden napján talál felfedezni való
részletet az ártéri erdôre pillantva; aki megtelik életerôvel a
vízparti madarak tavaszi koncerjének hallatán, az tûrjön, mikor
megjelenik a szúnyoghad!
Gondoljon arra például, hogy ez az élôsködô nem csak a víz
partján élôket zaklatja. A szúnyog száz kilométert is repül valami
jófajta vérû élôlényért.
Vagy gondoljon arra, hogy a szúnyog élôsködô, de hasznos is.
Elég csak a cikázó fecskéket nézni, milyen élvezettel kapkodják az
apró lényeket, vagy a a halakról, békákról tanultakat fölidézni. A
hasznosság melletti érveket gyûjtöketve az egyik gyerek úgy
emlékszik, a szúnyognak köszönhetjük a kakaót – a Varázslatos
iskolabusz címû rajzfilmben legalábbis mintha ezt mondták volna.
Aztán eszünkbe jut „A part alatt“, ahol „három varjú kaszál“ és a
„róka gyûjti“, ott a „szúnyog kévét köti...“ De mindez a
szúnyogcsípéstôl pettyezett bôrû utódokat nem vigasztalja, hiába
énekelem nekik Gazdag Erzsi versét, amit Kodály Zoltán zenésített
meg – „Árkot ugrott a szúnyog, kitörött a lába, Szaladtak a
szúnyogok szúnyogpatikába,⁄ Szúnyog úr, a patikus maga rakta
sínbe, nem vitték a kórházba, kint fekszik a színbe,⁄ Jönnek is a
rokonok, ismerôsök sorra, Gyûlik a sok sütemény, rétes, béles,
torta,⁄ Meg is gyógyult egykettôre, összeforrt a lába, S örömében
fölmászott a jegenyefára...“ –, vakarózunk feszt. Aztán
megegyezünk: mivel a szúnyog nem mászik, ezért mi nem leszünk
„versbélien“ jók e röpülô rovarokhoz.
Elhúzott már felettünk a repülô többször is, de a szúnyogirtás
nem túl eredményes az idei vizes tavaszon. Az úgynevezett
biológiai módszer pedig pénz híján kudarcba fulladt. Ezért a
magunk „gyérítési módszereit“ vetjük be: szúnyoghálót az
ablakra, elektromos repülôrovar-gyûjtôt a mennyezetre, éjjelre
kütyüt a konnektorba; a teraszra szúnyogriasztó mécsest, és
illatanyagcsapdát; kertbéli munka idején szúnyogriasztó krémet a
bôrre. De a májusi-júniusi naplementés alkonyatban ez is kevés,
oly heves a szúnyoghad támadása, hogy alkalmazni kell az ôsi
módszert: a csapkodást, s az elvétett mozdulat utáni vakarózást,
vagy kenekedést a hûsítô krémmel.
Valamit valamiért! Így biztatjuk magunkat ilynetájt, amikor
megjelenik a vérszívó-had, s kellemetlenkedésével viszketeggé tesz
mindenkit. Ha hiszed, ha nem, kedves húgom, jó a Tisza partján
lakni - ilyenkor a szúnyogtámadások szezonjában is!
Ölel nôvéred,
Ágnes
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A Tisza él – az öt évvel ezelôtti ciánszennyezés után

Mészáros Balázs 91 kilós harcsája
Rekord született Algyôn: május
6-án Mészáros Balázs halász 91 kilós harcsát fogott a Tiszán. A méretes jószág felszínre kerülése azt
is jelzi, hogy – a 2000 januári ciánkatasztrófa ellenére is – él a Tisza.
Szabadságot kért az algyôi önkormányzat mezôôreként dolgozó
Mészáros Balázs április végén-május elején, hogy rendbe szedje a
varsáit. Algyôn mindenki tudja,
hogy a halászcsaládba születô,
hosszú éveken át a halászatból élô,
egykor a halászati szövetkezet elnökeként is ismert Mészáros Balázsnak – sok társához hasonlóan –
egyéni tragédiája is volt a Tiszát
2000 januárjában ért támadás. A
ciánszennyezés ellehetetlenítette a
folyami halászatot, ezért öt évvel a
katasztrófa után Mészáros Balázs
is szinte csak megszokásból állítja
föl varsáit.
Két országos napilap újságírói
azért látogattak május 6-án
Algyôre, hogy megismerjék Mészáros Balázs életét és véleményét.
Épp arról beszélgettek, hogy talán
van igazság a földön: a ciánszenynyezést okozó cég mûködését 85
százalékban letiltották, mikor a
vendégek azt kérték, üljenek ladikba, mert riportjukhoz fotókat szeretnének készíteni a híres algyôi
halászról. Nem remélt zsákmányt a
halász, ezért felszerelés nélkül ültek vízi jármûbe, s végig látogatták
a varsákat. Az utolsó állomáshoz
érve a „megbukott” karó jelezte,
más ez a hely, mint máskor, hisz
várt rájuk a csoda: 91 kilós harcsa
akart találkozni Mészáros Balázszsal, aki babonásnak mondja magát, ezért azzal magyarázza a nagy
fogást, hogy spontán indultak el, a
nadrágszíjon kívül még csak egy
madzag se volt náluk. Nagy küzdelem árán, a vendégek és kísérôk segítségével került partra a bajszos
jószág.
„Életemben nem láttam ekkora
halat – mesélte a kaland után a halász. – Nagyapám 1942-ben egy

103 kilósat fogott ki a Tiszából.
Aztán 86 kilós halat már én is kiemeltem, egyszer meg együtt fogtam egy 80 és egy 64 kilós harcsát.
De a halászati szövetkezet 1952beli alapítása óta bizonyos, hogy a
Tisza hozzájuk tartozó 98 kilométeres szakaszán ez a 91 kilós harcsa a rekord.”
A halászok lelkiismeretes munkájának tudja be zsákmányát Mészáros Balázs, aki arra emlékeztetett, hogy a katasztrófa hírére homokzsákokkal zárták el az árterületen a fokokat, így azokban átvészelhették a ciánszennyezés levonulását a halak, így ez az öreg harcsa is. Ugyanis magáznia illene e
halat Mészáros Balázsnak is, aki a
szegedi egyetemre vitt a halcsontból, hogy szakemberek állapítsák
meg a rekorder korát, s kiderült: 52
évesen került felszínre a harcsa. A
különleges halat Mészáros Balázs
öt halászcsárda fônökének kínálta,
de a lanyha fogadtatást és az arcátlan ajánlatokat hallva úgy döntött,
a halhús legyen az Algyôi Faluvédô Egyesületé. A civil szervezet e e
hal húsából készített lakomát a május végi algyôi repülôs napon.
A. H.
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„Fogcsikorgató türelemmel,
Összeszorított szájjal,
Nem csodálkozva már és csodálkozva
mégis,
Hogy rajtunk ez, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlan,
Kínszenvedést virágzó életet.
…Ahogy lehet…”
(Reményik)
1946. február 22. Elindul a zászlóalj Bocholtból, hogy annyi rémhír,
mendemonda, találgatás és várakozás
után áttelepüljön a „hirhedt” Eselheide-i gyûjtô-, illetve leszerelô táborba.
Útvonal: Wesel, Dorstein, Münster,
Widerbrück, Bacwede, Eselheide.
Hóviharban érkezik meg a zászlóalj a
tábor területére… Ez a tábor már valódi, hamisítatlan, félremagyarázhatatlan fogolyéletbe juttat bennünket.
Vasbarakkok, rossz fabarakkok, nagyon rossz élelmezés fogad bennünket. Napi élelmezésünk 1993 kalória.
A fûtés gyenge, a vasbarakkok oly hidegek, mint az alagutak. Az ezekben
elhelyezett emberek éjszakai nyugalom helyett csak gyötrôdnek és dideregnek. A zsúfoltság igen nagy… Kimenô nincs…
Az angolok a lehetô legszigorúbb
bánásmód mellett tartják fenn a rendet. A tábort körülvevô 16 figyelôtorony ôrségváltása hernyótalpas páncélkocsin történik. Ilyen harckocsik
járják körül a tábort nappal is a legkülönbözôbb idôpontban. Kezdetben
a munkára indulókat is ilyen kocsi kísérte munkahelyükre és onnan vissza.
Sok a „bevetés” itt is. Éjjelenként
csoportosan mennek a szigorú ôrség
ellenére is, valósággal életük kockáztatásával, az emberek dohányért, élelemért és egyéb cikkekért.
Március 1-jén megszûnik a zászlóalj régi szervezete is, s nappal megalakul a zászlóalj állományából a 6.
és 7. munkásszázad. Egy század létszáma 318 fô.
Március 15. Hajnalban agyonlônek az angolok egy bevetésre induló
fiatal katonát a drótkerítés alatt…
Utána még három sebesülés történik
a következô napokban.
Április 1. Levelezni lehet Németországból Magyarország felé is, de
sajnos csak angol, francia, orosz vagy
német nyelven.
Harminc embert a századtól kihelyeznek állandó mezôgazdasági munkára. A szabad élet, a szabad levegô,
a jobb táplálkozási lehetôségek miatt
a század többi tagjai is vágynak hasonló kihelyezésre.
Április 5. Leszállítják az élelmezést napi 1200 kalóriára. Sohase hittük, hogy ilyen kevés koszt mellett is
élni tud az ember. Az éhezés szemmel
láthatóan gyötri az embereket. Az általános testi kondíció leromlik annyira, hogy a délutáni létszámellenôrzô
sorakozón naponta 5-6 ember esik
össze. Az emberek a hiányzó reggelit
alvással pótolják, s ébresztôt közvetlenül az ebédkiosztás elôtt tartanak.
Április 15. A sok szökés miatt az
angolok elrendelik a mindennapi parádét, magyarul létszámellenôrzést.

Múltidézô
Lakatos Mihály

Napló (1944-1946)
5. rész
Április 21. Életünk legszomorúbb
húsvétja. Semmiféle kedvezményt,
ajándékot, csomagot nem kapunk. E
napon érkezik Belgiumból, a Brüszszeltôl cc. 40 km-re fekvô Edingen-i
táborból 3021 magyar hadifogoly
bajtárs. Lerongyolódva, testben és lélekben összetörve érkeznek a táborba,
s bizony megrendítô dolgokat mondanak a már átélt szenvedésükrôl.
Április 25. Megkezdôdik az Entlassungschein-nek kiállítása. Ez az elsô lépés a hazafelé vezetô úton. A
várva-várt szabadon bocsátás most
már mindenki elôtt bizonyossá vált.
Az életkedv visszatér az emberekbe,
s esténként a barakkokban nótázást is
lehet hallani.
Április 28. Az angolok 75%-kal
feljavítják az élelmezést. E naptól
kezdve napi 1800 kalória körüli ételeket kapnak a tábor lakói.
Május 3. Elindul az elsô szállítmány. Kimondhatatlanul boldog a tábor. A szerelvények 1500-1500 fôvel
indulnak Magyarország felé.
Szeptember 5. Megkapjuk ruhánkat, amiben hazamehetünk: 2 nyári
öltöny alsóruha, 2 téli; 2 öltöny felsôruha, angol egyenruha: 1 festett barna, 1 fekete; 1 ôszi-tavaszi kabát; 1
pár bakancs vagy cipô; 1 pár kesztyû;
1 törülközô, 1 doboz fogkrém; 1 csomag cigaretta: 10 db; 1 csomag borotvapenge: 10 db; 1 db gyapjú, szürke pokróc.
Szeptember 6. 15 óra. A gyûjtôtáborból indulunk a kb. 8-10 km-re
lévô Tabedorn kisváros állomására. A
szerelvény zárt tehervagonokból állt.
Egy-egy vagonba 38 személy szállhatott fel. Felszálláskor tudtuk meg,
hogy az angol katonák 10 fô és egy
tiszt (parancsnok) is velünk jönnek.
Elindulásunk elôtt közölték, hogy tíznapi élelem van egy fôre, ezt naponta
reggel kapjuk meg.
Este 9 óra tájt indulunk Magyarország felé. A körülményekhez képest
elég jól haladtunk. Naponta többször
is megállt a szerelvény 10-15 percre,
hogy vizet vehessünk a kulacsba. Az
indulást mindig megelôzô hosszú,
hangos füttyszó jelezte.
Szeptember 9. Elérjük az oroszamerikai zónahatárt, a Linz folyót. A
folyót átívelô híd közepén megáll a
szerelvény. A baloldalon orosz, a
jobboldalon amerikai ôrbódé. Közös
ellenôrzést tartottak. Ez abból állt,
hogy minden vagonba benéztek és
megkérdezték, hányan vagyunk. Az
ellenôrzés kb. fél órát vett igénybe és
mehettünk tovább.
Szeptember 11. Sopronnál léptük
át a magyar határt hajnali egy órakor.
Az állomáson fiatal magyar rendôrök
tartottak szolgálatot. Öröm számunkra, hogy újra magyar földre léphetünk. A szerelvény 10 percet állt. Kaposvárra öt óra tájt értünk. A szerelvényt elhagyva a laktanyába mentünk. Velünk jöttek az angol kísérôk
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is. A laktanyában magyar civilek fogadnak (elbocsátó bizottság). Ezek
átnézik a nálunk lévô holmit, és a
kincstári dolgot elvették. Ilyet nagyon
keveset találtak, mert elindulás elôtt
közölték velünk, hogy se magyar, se
német kincstári dolgot ne vigyünk haza, mert otthon le kell adni a magyar
kincstárnak. Kaposváron névsor szerinti rendben újra átnéztek minden
holminkat már angol ellenôrzés mellett. Bármilyen civil vagy az angoloktól kapott ruhát nem vettek el. Késô
délután megkaptuk a megmaradt
négynapi élelmet és az elbocsátó iratainkat. Ezután elhagytuk a laktanyát.
A laktanyából kilépve éreztük, hogy
teljesen szabadok vagyunk. Ezután
mindenki az otthona felé iparkodott.
Az állomásra érve megtudtuk, hogy
20 órakor indul vonat Budapestre. Az
állomáson sokan voltunk. A vonatra
várva megláttuk az angol katonákat,
akik velünk jöttek, és kérdeztük tôlük, hogy az elbocsátó bizottság tartott-e vissza valakit a laktanyában? A
kérdésünkre azt mondták, hogy minden ember elhagyta a laktanyát. Azzal a szerelvénnyel mentek vissza,
amelyikkel jöttünk. Minden szavukat
tolmács fordította. A vonat 20 órakor
elindult Budapestre.
Szeptember 12. Budapest. Reggel
7 óra tájt értünk a Déli pályaudvarra.
Onnan villamossal átmentünk a Nyugati pályaudvarra és délután 3 órakor
indultunk Szegedre.
Szeptember 13. Reggel 8 órakor
értünk a szegedi Tisza pályaudvarra
és elköszöntünk a tiszántúliaktól. Mi
villamossal jöttünk a körtöltésig. Leszállva a villamosról találkoztunk Hegyi Balázsnéval, és üzentem a szüleimnek, hogy itt vagyunk a Somogyi
telepi bolt elôtt, kocsival valaki jöjjön
értünk. Így 12 óra körül mindenki a
családi körében volt. Süli Ambrus
Csergôtelepre való, délután ôt is hazavittük az öcsémmel. Szülei váratlanul, de nagy örömmel fogadták.
A krónika véget ért…
A fekete hónapok aranyos hajnalhasadásba futnak. Véget ér a hontalanság útja, befejezôdik a Kálváriajárás, s visszatérhetünk újra azokhoz,
akiktôl elszakított minket a világvihar.E perc lenyûgözôen szép és megnémítóan nagy érzéseit csak a költô
szavával tudjuk összefoglalni. A költô szívébôl szakadt gondolat egyben
mindannyiónk vallomása és hite, reménysége és a fogadalma is.
„Mi vagy te nékem? Szomjamra ital,
sebemre ír és bánatomra dal,
Tûzhely, amelyhez térni sohase késem,
Márvány, amelybe álmaimat vésem,
Át égen, földön, folyón, tengeren,
Rögön, hanton, koporsófedelen:
Szeretlek mindhalálig, nemzetem.”
(Végvári)
(A krónika véget ért, de a naplót
Lakatos Mihály magántörténeteivel
– folytatjuk.)

Az élôk kötelessége
az emlékezés...
Terhes Sándor tanuló,
gyermekáldozat; Algyô,
1934.; Bakos Mária –
Terhes János; lh.: Algyô,
Géza u. 16.; 1945. április
9-én délelôtt 11 órakor az
algyôi repülôtéren aknarobbanás következtében
agyroncsolódást szenvedett és meghalt. (Algyô
HA. 11⁄1945.sz.)
Tombácz (Tombác)
Mihály tart. honvéd;
Algyô, 1909. szeptember
15.; Felhô Julianna
–Tombác Antal; lh.:
Algyô, Kanizsai u. 12.;
Tartalékos honvédként
1944 júniusában mozgósították az újvidéki 13.
felderítô osztály bácskatopolyai huszárszázadába hívták be frontszolgálatra. Alakulatával augusztus 25-én Galíciában
az 1. hadsereg arcvonalába került, a Hunyadi-állás
védelmi vonalában. Szeptember végén a Vereckei
szoros irányába vonultak
vissza és szeptember 29én
17
órakor
Miskafalvánál a Peredil
hegység 801. magassági
pontjánál szovjet aknagránát telitalálatot kapott
és hôsi halált halt. Bajtársai a helyszínen temették
el. (HL. Veszteséglajstrom 15. köt. és HL. HM.
22. oszt. ir. 735.d.)
Tóth András; Szeged, 1920.; Horváth Julianna; lh.: Algyô; Miskolcon a 13. gyalogezred II.
zászlóaljában teljesített
tényleges katonai szolgálatot. Alakulatát 1942 áprilisában mozgósították
és a miskolci 19. könnyûhadosztály részeként a 2.
magyar hadsereg Don
menti arcvonalába került.
Részt vett a doni hídfôcsatákban. A szovjet csapatok 1943. január 12-i
offenzívája kezdetén január 14-én a harcokban
hôsi halált halt. Neve a
hôsi halottak emléktábláján szerepel. (HL. Veszteséglajstrom 9. köt. 27165.
sz.)
Következik:
Tóth Ferenc
Tóth István
Tóth István
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Szünetel
az ügyfélfogadás
A Köztisztviselôk napja alkalmából július 1-jén (pénteken) zárva tart az algyôi polgármesteri hivatal épülete. A
legközelebbi ügyfélfogadási
nap: július 4. (hétfô).

Bérletárusítás
A nyári tanítási szünetben
nincs Algyôn autóbusz bérlet
árusítás. A júliusi és augusztusi bérleteket kizárólag Szegeden, a Tisza Volán Rt. pénztáraiban lehet megváltani.

Változott
a hulladékszállítási díj
Az algyôi képviselô-testület
módosította a köztisztasági rendeletet, változott a települési
hulladékszállítás díja. A gyûjtôedényekbôl hetente egy alkalommal szállítják el a szemetet.
Az ürítés díja, havonta: a 110
literes edényé 972 forint + áfa;
240 literes edény esetén 1635
forint + áfa; 1100 literes edényé
8 ezer 840 forint+ áfa. A köztéri hulladékgyûjtô ürítése, elszállítása heti egy alkalommal
edényenként 884 forint + áfa. A
háromfrakciós (mûanyag, papír,
üveg szelektív hulladékgyûjtô
konténerben gyûjtött) szemét
esetén az 1100 literes edényeknél 8 ezer 840 forint + áfa havonta. Házanként 12 darab ingyenes zsák vehetô át az ügyfélszolgálatnál, a Gyeviép Kht.nál. Az ügyfélszolgálat minden
hónap második szerdáján 13-15
óra között fogadónapot tart a
faluházban.

Ovisok és elsôsök
Az új ovisokat áprilisban
írattál be szüleik a Szivárvány
Óvodába. A picik és kicsik óvodai életüket összesen hat, átlagosan 24-26 fôs csoportban
élik. Az Algyôi Általános Iskolába 44 nagycsoportost irattak
be szüleik. A kisgyerekek szeptembertôl két 22 fôs osztályban
kezdik meg tanulmányaikat.

Önkormányzat
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Üléseztek a képviselôk

Nagyító alatt a gyermekvédelem
Algyô egészségi állapotáról, közrendjérôl és közbiztonságáról, a helyi szociális
intézmény és a gyermekjóléti
szolgálat munkájáról is tájékozódtak az önkormányzati
képviselôk legutóbbi, május
27-i ülésükön. A testület
munkáját dr. Piri József polgármester irányította.
Egy is sok, márpedig az
Algyôn élô több mint ezer 18
éven aluli gyerek közül 28 kirívóan rossz körülmények között él, a védônôk 16 családot
látogatnak gyermekvédelmi
céllal. Az algyôi óvodába járó
156 kicsi közül 50 hátrányos,
2 veszélyeztett helyzetû. A
helyi iskola 329 diákja közül
60 nevezhetô hátrányos helyzetûnek, 7 veszélyeztetnek. A
gyermekorvos szerint 368 kicsi fokozott egészségügyi ellátást igényel.
Az önkormányzat – a törvények és a helyi rendeletek
megszabta keretek között –
segíti a nehézsorsú családokat: rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 122 család (234 gyerek), rendkívüli
gyeremekvédelmi támogatásban 9 személy részesül. A
kérelmezôk rendszeres anyagi

problémákkal küzdenek,
melynek oka: az alacsony jövedelem, a rossz lakáskörülmények, az alacsony iskolázottság, a rossz munkaerôpiaci helyzet. Az önkormányzat által nyújtott támogatás összege: több mint 16
millió forint. Az iskolás korú
gyermeket nevelô családokat
segíti a nappali tagozatos tanulók buszbérletének önkormányzati támogatása, illetve
23 gyerek étkezési díjának átvállalása is.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapellátásában 37 veszélyeztetett gyerek részesül. A
veszélyeztetô okok közül
csak egy a válás. Az iskolában a tanulók 10 százaléka
küzd magatartási, beilleszkedési gondokkal, amihez gyakran tanulási nehézség is társul. A tapasztalat szerint sok
családban nincs közös program.
A gyermekek napközi otthonos ellátását az óvodában a
kicsik többsége igénybe veszi, a 419 iskolás közül 103 a
napközi, 144 a menzai ellátást vette igénybe a múlt évben. Érdekes, hogy bár
Algyôn engedélyezett magán-

Tornaterem épülhetne Algyôn
Sikeresen pályázott tornaterem építési tervével az algyôi önkormányzat. A Nemzeti Sporthivatal támogatást
nyújtana egy 27 méterszer 32
méteres területû tornaterem
építésére. A kiírás szerint PPP
(Public Private Partnership)
program keretében valósulhat
na meg a beruházás, aminek
lényege, hogy a közfeladatok
ellátása, a szükséges létesítmények létrehozása és fenntartása a magánszektor bevonásával történik. A konstrukció keretében az állam, mint
megrendelô azt határozza
meg, hogy milyen szolgáltatást, milyen mennyiségben és
mennyi ideig kíván igénybe
venni, a szolgáltatás nyújtását
a magánszektor, tehát a vál-

lalkozás végzi. Algyôn tehát
egy befektetô magánvállalkozás építhetné meg a tornatermet, melyet 15 éven
keresztül megfelelô díj fejében üzemeltetne is. A beruházás költségét és az üzemeltetési futamidô szolgáltatási díját az önkormányzat és a magyar állam fizetné meg, Így
Algyô 50 százalékos állami
támogatással juthatna új tornateremhez. A beruházás elônyeit és hátrányait mérlegelték legutóbbi ülésükön a képviselôk és úgy határoztak: a
fent vázolt konstrukcióval
nem vállalható ez a kiadás,
hiszen a másik nagy beruházás, a fürdô felépítésére
kell most az anyagi erô.

vállalkozásként egy családi
napközi mûködése, a gyakorlatban ez az ellátási forma
nem létezik.
A problémák megoldása
érdekében nagy szükség lenne az alkoholizmus, a munkanélküliség csökkentésére, továbbá a kamaszok szórakozási lehetôségének biztosításaként éjszakai játszóház kialakítására – vélik az algyôi
szakemberek.
Az algyôi önkormányzati
intézményekben is marad
morzsa az asztalalon, sôt, jelentôs mennyiségû ételhulladék „keletkezik”. Havonta az
óvodában 300, az iskolában
230, az Egyesített Szociális
Intézetben 20 liter étkezési
hulladék elszállításáról kell
gondoskodni. Ez is kiadással
jár, de a legkedvezôbb megoldás kiválasztása érdekében az
önkormányzat négy cégtôl árajánlatot kért. A legjobb megoldás – a képviselôk véleménye szerint – mégis az, ha
minden intézmény részére
vásárolnak és ott mûködtetnek egy-egy élethulladékdarálógépet, azaz egy-egy
úgynevezett „konyhamalacot“.

Fogadóórák
a polgármesteri
hivatalban
Minden szerdán 14-17 óra
között várják az algyôieket a
polgármesteri hivatalban.
Képviselôk:
Június 1. Vidács László és
Beke Tamás
Június 8. Dr. Gubacsi Enikô
és Juhász Sándor
Június 15. Bakos András és
Borbély János,
Június 22 Herczeg József és
Süli Z. Mariann,
Május 25. Bakos József és dr.
Gonda János.
Június 29. Karsai Lászlóné
és dr. Gubacsi Ede,
Polgármesteri fogadóóra:
június 1-jén és 15-én.
Alpolgármesteri fogadóóra:
június 8-án és 22-én.
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Nyári sporttábor

Takarítási szünet

Nyári sporttábort tartanak az „Algyô
Sportjáért Közalapítvány” támogatásával a Szabadidô Központban:
augusztus 1-jétôl 5-ig óvodásoknak;
augusztus 8-tól 12-ig iskolásoknak.
A jelentkezéseket az intézmények
gazdasági irodájában várják.

Az algyôi óvodában 2005-ben, a nyári talarítást augusztus
1-jétôl 31-ig tartják. Így az intézmény az augusztusi napokban, 4 héten át zárva tart. Kérik a szülôket, hogy ezen idôszak alatt a gyerekek felügyeletérôl szíveskedjenek gondoskodni.
Ugyanakkor akinek gondot jelent gyermeke elhelyezése,
írásban jelezze igényét az óvodavezetônél, hogy közös és
megnyugtató megoldás születhessen.

Indul a nevelési év: 2005–2006 Nyári közösségi táborok Algyôn
Az algyôi óvodában az új nevelési év indításaként augusztus
30-án (kedden) 17 órakor az új gyermekek szüleinek szülôi értekezletet tartanak. Augusztus 31-én (szerdán) délelôtt 10-tôl
12 óráig játszódélelôttöt rendeznek az új óvodásoknak. Augusztus 31-én (szerdán) 7-tôl 17 óráig lehet befizetni az
óvodai térítési díjat. A nyári szünet után a Szivárvány Óvodában a nevelési év szeptember 1-jén (csütörtökön) indul.

A buzdításért is köszönet
Mozgalmas napra ébredt
Algyô népe – az április végimájus eleji falunapokon ünnepeltek a gyerekek és felnôttek.
Az óvodások zenés-táncos
mûsorral köszöntötték a faluházban összegyûlt lelkes közönséget, az egybegyûltek
hangos tapssal buzdították a
gyerekeket.
Nagy érdeklôdést váltott ki
az a finom marhapörkölt, amit
Csókási Ferenc nagyapa, Tóth
Ilona nagymama és Csókásiné

Bauer Brigitta édesanya fôzött
a vendégeknek.
Akit a pörkölt kellemes illata csalogatott oda, kóstolhatott, vagy éppenséggel megvehette a gôzölgô pörköltet,
amit finom puha kenyérrel tálaltak.
A bevételbôl a Katica csoportos gyerekek játékokat
kaptak.
Ezúton is köszönetet mondunk a Csókási családnak!
Katica csoport

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. Dráma- és
önismereti játékokon keresztül egy epikus mûvet közösen
kiválasztunk, majd játékos
keretek között dramatizálunk
a gyermekekkel a mûelemzés
és a színjátszás alapszabályait
követve. Közös darabunkat a
faluház színháztermében mutatjuk be az érdeklô szülôk,
rokonok, ismerôsök elôtt a
színjátszó tábor zárásaként.
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 27-július 1-e között, ahol cél a gyermekek
mozgáskultúrájának és állatszeretetének aktív fejlesztése.
A táborban a gyermekek megtanulnak bánni a lóval, készítenek lószerszámokat, de lesz
lovas és íjász bemutató,
ügyességi és szellemi vetélkedô is. Kellemes környezetben
sok mozgást, sportolási, kirándulási lehetôséget biztosítunk.

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
hímzésfajták, szalmadíszek
alkotása, tojásfestési technikák, gyertyaöntési fajták
megtanulása, kosárfonás és
ügyességi játékok. Megismerkedünk Algyô nevezetességeivel, de kirándulunk is, illetve
mûhelylátogatásokat is teszünk a megye neves népi
iparmûvészeinél.
Programvezetô: Gálné
Nagy Ildikó szônyegszövôtextiltervezô
Részvételi díj: 6.000 Ft⁄fô
Jelentkezési határidô:
2004. június 20., hétfô 12 óra

Térítési díj befizetése
Az óvodai térítési díjat a szülôk június 6-án (hétfôn) és július
5-én (kedden) fizethetik be.

2005. júniusi Hírmondó

Oktatás

5

Területi nyelvtanhelyesírás verseny

Területi matematika verseny
A kistérségi matematika versenyen iskolánkat az
alábbi tanulók képviselték: Molnár Krisztián 2.b,
Temkó Bence 2.b; Gál Krisztián 3.b, Bakos Sándor
3.a; Szûcs László 4.b, Pataki Zsófia 4.a. Molnár
Krisztián 2.b osztályos tanuló II. helyezést ért el,
továbbjutott a megyei versenyre. Felkészítô tanára:
Némethné Kocsis Rozália.

Júniusi iskolai napló
5-én: Környezetvédelmi Világnap – megemlékezés
osztálykeretben.
6-án: Ebédbefizetés (10 napra) 7-tôl 17 óráig.
9-én: Egészségnapi játékos vetélkedô a napköziben.
10-én: Tanulmányi kirándulások az 1-8. évfolyam részére.
Iskolai könyvtári könyvek leadása.
14-én: Egészségnap. Vidám napközi zárás.
15-én: Utolsó tanítási nap.
17-én: Ballagás, tanévzáró ünnepség – 17 órától.
Június 30-ig: A gyermekintézményi étkeztetési díj támogatást
igénylô lapok leadása a 2005⁄2006. tanévre (a gazdasági irodában).

Madarak és Fák Napja
Kistérségi természetismereti
vetélkedôt szerveztek az Algyôi
Általános Iskolában.
Hagyományainkhoz híven
ebben a tanévben is játékos természetismereti vetélkedôre
vártuk a Homokháti Iskolaszövetséghez tartozó alsó tagoza-

tos diákokat. A 2-3-4. osztályos
tanulóknak megrendezett versenyen az alábbi eredmények
születtek: I. VARÁZSMADARAK csapat – Domaszék, II.
SAS KUTATÓK csapat –
Mórahalom, III. SASSZEMÛEK csapat – Balástya.

Matematika verseny alsósoknak
Az alsó tagozatos gyerekeknek évfolyamonként szerveztek matematika versenyt.
A diákok számolási készségére, matematikai logikájára
voltak kíváncsiak. A színvonalas versenyben az alábbi
eredmények születtek – évfolyamonként: I. Jaksa Tamás
1.a, II. Furka Barbara 1.b,
III. Kneip Ádám 1.b; I. Mol-

nár Krisztián 2.b, II. Temkó
Bence 2.b, III. Szûcs Lilla
2.b; I. Gál Krisztián 3.b, II.
Bakos Sándor 3.a, III. Kiss
Márk Milán 3.a; I. Szûcs
László, II. Pataki Zsófia 4.a,
III. Rózsa Norbert 4.b.
Az algyôi iskolát a területi
versenyen a 2. 3. és 4. évfolyamról az I. és II. helyezést
elért tanulók képviselik.

Az Algyôi Általános Iskola 5. b osztálya Kisgyónon, erdei iskolában töltötte a
május 16. és 20. közötti napokat.
A vonatról leszállva, Székesfehérváron
volt 2 óránk városnézésre. Megnéztük az
Országalmát, a Mátyás király dombormûvet, a középkori Romkertet, a Szent István
Bazilikát, a virágórát, Géza nagyfejedelem
és Szent István király szobrát. Másnap a
Tûzköves-árokhoz tettünk látogatást és útközben sok növényt és állatot határoztunk
meg. Délután csoportfoglalkozásokat tar-

A kistérségi nyelvtan-helyesírás versenyen
iskolánkat az alábbi tanulók képviselték:
Molnár Krisztián 2.b, Szûcs Lilla 2.b; Molnár Dóra 3.a, Kiss Márk Milán 3.a; Gábor
Zsuzsanna 4.b, Gasparics Nikolett 4.b.

Horgászverseny
Május 22-én a Horgásztanyán rendezte meg a Kormorán
Horgászegyesület a gyermeknapi horgászversenyt, amelyen
45 gyermek vett részt.
Az alsó tagozatos fiúk közül
a legjobbak: Bakos Máté,
Temkó Bence, Gál Gergô. A
felsô tagozatos fiúk között az
elsô három helyezett: Belovai
Tamás, Dénes István, Varga Tamás. A dobogós lányok: Kiss
Evelyn, Mihály Alexandra,
Kecskeméti Kata. Különdíjat

kapott: Kovács László, Kecskeméti Róbert, Portörô Renáta,
Zámbó Ivett.
A versenyt támogatta: Algyôi Polgármesteri Hivatal,
Petrolszervíz Kft., Algyôi
Sportjáték Alapítvány.
A gyerekek és az ôket elkísérô felnôttek is nagyon jól
érezték magukat. Köszönjük a
szervezôknek és a támogatóknak a színvonalas programot!
Malustyik Mihályné
tanár

A Víz világnapjától a Föld napjáig
A Víz világnapján minden
alsó tagozatos osztály a Szegedi Vadaspark által szervezett játékos vetélkedôn vett
részt. Gratulálunk a 4.b osztálynak, akik kiemelkedô teljesítményük elismeréseként
külön vadasparki belépôt
nyertek. A rendezvénysorozat
elôzetes feladataként az elsôsök földgömböt készítettek. A
2., 3. és 4. osztályok feladata

pedig a földrészekhez kapcsolódó tabló készítése volt.
Az elôzetes feladatok egyben
az iskolai kiállítás részei is. A
rendezvénysorozatot egy izgalmas verseny zárta.
Eredmények: 1-2. évfolyam: I. 2.a osztály, II. 1.b
osztály, III. 1.a osztály; 3-4.
évfolyam: I. 4.b osztály, II.
3.a osztály, III. 3.b osztály.
Szebeni Lászlóné

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

Erdei iskola
tottunk, amelyeken érdekes feladatokkal
találkoztunk. Szerdán egy körutazást tettünk a környéken. Jártunk Zircen a Természettudományi Múzeumban és az Arborétumban, Cseszneken a várban és Tésen a
szélmalmokat láthattuk. Csütörtökön a
szakadó esô miatt csak egy rövid sétát tettünk, délután pedig ismét csoportfoglalkozásokon tanultunk. A búcsúestén a látot-

takból és hallottakból egy vetélkedôn vettünk részt. Elérkezett az utolsó nap. Hazaindulás elôtt Székesfehérváron megnéztük
még a Bory-várat, melyet a szeretô férj
épített a feleségének.
Nagyon szép tájakat és élôlényeket láttunk ezen a héten. Reméljük, hogy jövôre
is lesz alkalmunk elutazni erdei iskolába!
Szeretnénk megköszönni az algyôi önkormányzatnak, hogy segítettek a csomagjaink szállításában.
5. b osztály
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Hirdetés

MEGÉRI BETÉRNI ABC
(Vásárhelyi u. 32.)
Szolgáltatásaink:
➔ vegyiáruk
➔ felvágottak
➔ tejtermékek
➔ üdítôk,sörök
➔ élelmiszeripari termékek
➔ édességek
➔ dohányáruk
➔ presszókávé

2005. júniusi Hírmondó
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!

Akciós Pick felvágottak 799,- Ft minden fajta.
Hétvégi bevásárló akciók!
Partner akciós termékek kaphatók!
Alkalmakra (esküvô, rendezvény, ballagás) üdítô, kenyér, sör, bor rendelést felveszünk!
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Salamon

„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

TAVINÖVÉNY, TUJA
DÍSZFA, CITROMFA, TULIPÁNFA
TÉLÁLLÓ KIVI, GOLGOTAVIRÁG
Télálló kerti fuxia, sziklakerti és fûszernövények, fügefák, leanderek, virágzó díszcserjék, szelíd és vadgesztenyefák, nyírfák,
selyemakácfák, hársfák, vérlevelû nyírfa, fûzfa, tapadó vadszôlô, clematis, kúszó loncok, árnyliliomok, tiszafa, magnólia, naspolyafa, birsalmafa, termô mandarinfa, muskátli. Oszlopos,
gömb-és kúszótuják. Termesztôedényes növényeink egész évben biztonságosan ültethetôek.
Szeged, Körtöltés u. 31. TESCÓTÓL 100 M
Ny.: h–p: 9–18, szo.: 8–14 Tel.: 06-20/518-0038

Személy és kisteherautók javítása,
vizsgára felkészítés, vizsgáztatás.
Féktárcsák, betétek, vezérmû szíj,
vízpumpa, AC pumpák, kerékcsapágyak olajcseréje, ABS, injektorok,
elektromos- gyújtások, önindítók
felújítása.
Üveg és karosszériagravírozás UV
PERMANENTMARK rendszerrel.
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
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Thomas Brezina:
Ôrület!
Sztár lettem!
Elôször Thomas Brezina
könyvsorozatát, A fiúk kizárva címmel megjelent „Te
vagy a kedvenc ellenfelem”et kezdtem olvasni. Nagyon
szeretek olvasni. De mégis, a
legjobban a Thomas Brezina
által írt könyv az „Ôrület!
Sztár lettem!” tetszett nekem
a legjobban. Egy igen érdekes tinilányról szól. Sok bonyodalom van az életében,
ez megnehezíti a közösségi
életét. Nagyon tehetségesen
énekel, és ír egy dalt, amit
balszerencsésen elôad a tvben. Éneklés közben szegényrôl leesik a topja és elejti a mikrofont.
Ezt mindenki látja, aki a
tv elôtt ül, és az osztálytársai
halálra röhögik magukat. A
végén sztár lesz belôle, és lemezszerzôdést köt a könyvben szereplô sztár Ripacs Ricsi menedzserével.
Összeveszik a legjobb barátnôjével, és két rajongótábor keletkezik. Gigié és a barátnôéé, Rebekáé. Végül egy
kellemes meglepetés történik
vele, eljön az anyukája hozzá, aki kicsi korában elment
egy másik férfival Afrikába.
Kibékül Rebekával, és eljön
hozzá a szíve szerelme. A
könyv végén minden jóra
fordul. Minden Gigi eddigi
elképzelése szerint alakul.
Na, szóval, tudjátok a körülbelüli tartalmat. Ebbôl kiderül, hogy csak lányoknak
érdemes olvasni, mert ôk
igazán beleérezhetnek Gigi
helyébe, és sokat tanulhatnak belôle. De azt is mondhatnám, hogy fiúknak is
ajánlom, mert akkor ôk is
megtudhatnák, milyen bonyodalmakkal teli egy lány
élete. Igaz, hogy csak most
jelent meg nemrég a könyv,
de én már háromszor is elolvastam. Ha egyszer belekezd
valaki, nem bírja abbahagyni
az olvasást. Ezt garantálom.
Szögi Szilvia 4. oszt.

Könyvek tára
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Szabó Magda: Régimódi történet
Kedves Olvasók, Olvasni
Szeretôk!
Különös sorsközösséget érzek Önökkel – Veletek, mert
mi egy nagy családba tartozunk. Mi vagyunk azok, akik
a fürdôkád szélén üldögélve,
míg a mosógép forog…, evés
közben…, villamoson-buszon…, egy kád illatos fürdôvízben…, szóval, amikor csak
lehet, olvasunk. Mert olvasni
jó, az olvasás egy különös,
mákonyos varázsszônyeg,
melynek hátán kiléphetünk a
jelenbôl, a hétköznapok taposómalmából és elrepülhetünk
bárhová. Büntetlenül kukkolhatunk más családok képzeletbeli ablakán, barangolhatunk idegen tájakon, sôt tetszôlegesen vissza- vagy akár
elôre mehetünk az idôben.
Gyerekkoromban, olyan
tízéves lehettem, mindenevô
voltam, már ami az olvasást
illeti. Mindegy volt nekem,
hogy Kántor nyomoz, vagy
Az ezeregyéjszaka meséi
vagy épp a nagy Brehm.
Szabó Magdával nagyanyám „fertôzött” meg. Kezdôdött az Abigéllel, melynek
filmváltozata egyik legnagyobb filmélményem lett, aztán sorban a többi gyöngyszem: Katalin utca, Ókút, Az

ôz, Freskó. Nem sorolom tovább.
Aki olvasott már Szabó
Magdától, az tudja, nem mindig könnyû olvasmány. Önéletrajzi regényére ez külön
igaz. Olyan, mint egy sokszínû, bonyolult mintát adó kirakójáték. Soron követhetjük a
18. századtól egy ágas-bogas
család hétköznapjait, szenvedélyeit, szerelmeit és tragédiáit. Kibontakozik a 19. századi Magyarország dzsentri és
polgári társadalma, társadalmi eseményeivel, szokásvilágával.
A becsvágyó, kôkemény
tartású „kalmárlány” nagyanya
életének nagy tragédiája, hogy
három gyermeke közül a fiú,
ki reményeinek éltetôje, büszkesége, elcsavarja egy gyereklány fejét, titokban megszökteti, ráadásul préda módon elmulatja a hozományt, és a család vagyonát egyaránt. Ebbôl a
frigybôl születnek aztán sorra
a gyermekek, köztük az írónô
édesanyja.
Jablonczay Lenke alakja
úgy vonul végig a regényen,
mint egy hercegnôé. Veleszületett tehetségének palástját
olyan „kövek” díszítik, mint
csodálatos muzikalitása, remek írói vénája, tánckészsé-

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

Suti Dóra oklevele
Az Egészségügyi Minisztérium „Én milyen családanya⁄családapa akarok lenni?” címû esszépáláyzatán a zsûri különdíját Suti
Dóra nyerte el. Az elismerésrôl szóló, 2005.
március 31-én kelt oklevelet dr. Rácz Jenô
miniszter írta alá.

ge, a modern nô
egészséges
rácsodálkozása a
világra.
Mostoha
gyermekkora után sem teljesedik ki
sorsa, és élete delén rá kell
döbbennie, hogy tervei csak
álmok maradnak.
Bevallom, én, mikor elôször olvastam ezt a könyvet,
menet közben rajzoltam a
családfát, hogy könnyebben
el tudjak igazodni a rokoni
szálak között. Észrevétlenül
bele lehet merülni a debreceni
hétköznapokba, a regény magával ragadó, sodró.
Számomra külön szívdobogtató élmény volt felismerni a Kônig tanár úr modelljét
adó mély mûveltségû „kis”
nagyemberben az írónô édesapját.
Ugye ismerik azt az érzést,
mikor az ember elolvassa egy
jó könyv utolsó sorait? Ilyenkor csak ülünk, bambán magunk elé meredve, elmélázva,
és akkor feltámad bennünk az
érzés: még! És ekkor, igen
ekkor nyúl a kéz a könyvespolc felé.
Szilágyi P. Katalin

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-ig (6 nap).
Részvételi díj: 5000,- Ft⁄fô
Bôvebb felvilágosítás a könyvtárban: 517170.

Apróhirdetés
Redôny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés Tel.: 06-30-953-03-95
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Hirdetés
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Benzinmotoros fûnyíróval és szegélynyíróval fûnyírást

BÁBOLNA NAPOSCSIBE ÉRTÉKESÍTÉS

vállalok, valamint láncfûrésszel favágást.

Közvetlenül Bábolnáról, Szegeden a Szabadkai út 88. sz. alatt a régi
helyen, folyamatosan már nyolcadik éve. Hús hibrid vegyes ivarú, intenzív tojó jérce, kettôs hasznosítású falusi barna egyes ivarú.
Naposcsibe rendelés határideje: szállítás napja
Május 13 -ig
június 10-én
Május 27-ig
június 24-én
Június 10-ig
július 8-án
Június 24-ig
július 22-én
Késô esti érkezés esetén átadás szombaton.
Ugyanitt elônevelt bábolnai csirke Bábolna
és Purina tápok, szemestakarmányok, darák, korpák, kiegészítôk.
Fémzárolt vetôburgonya, esetenként akciós áron tojótyúkok, kakas, pecsenyekacsa eladás.
Nyitvatartási idô: H-P: 8–12; 14–17, Szo,: 8–12 óráig.
Érdeklôdjön személyesen, vagy a 06⁄30⁄529-7491 telefonon.

Érd.: Vidács Ferenc 06-30⁄9760165
Egyéves barna tojótyúkokra az elôjegyzést megkezdtük.
Kiárusítás kezdete: 2005.
június 3.
Ára: 400,-Ft⁄db.
Érdeklôdni:Molnár János
Algyô,Kócsag u. 3.
Tel.: 268-500, 06-20⁄3783022

Bálázás

Az Algyôi VSM BT
Konténeres
törmelék- és
sittszállítást vállal.
2200 Ft⁄m3-es áron.
Tel.: 06-20-9823-107,
20-9791-088
Kézimunkázók

OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ
AZ OTP BANKCSOPORT TAGJA
CSONGRÁD MEGYEI
IGAZGATÓSÁG

széna, szalma, lucerna
(nagy kôrbálás)
és

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

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

Az OTP Garancia Biztosító kedvezményes
kamatozású államilag támogatott lakáshitelekkel segít céljai megvalósításában.
A hitel felhasználható:
– építésre
– bôvítésre
– vásárlásra
– korszerûsítésre
– felújításra
Érdeklôdni: Dr. Valastyán Pálné, 20⁄9547365

Tájékoztatjuk vásárlóinkat,

TELJESKÖRÛ
SZEMÉSZETI
VIZSGÁLAT
Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)
SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA
TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA

hogy június 1-jén, szerdán
Algyô Kastélykert u. 122. sz. alatti
korszerûsített kenyérboltunkat
megnyitjuk,
melyben alapvetô élelmiszereket,
friss kávét is árulunk.

Akciós áron értékesítjük pékségünkben elôállított
pékáruinkat ill. megújult csak természetes anyagokat tartalmazó házi jellegû kg-os kenyerünket.

Szeged, Tisza L. krt. 75.
Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642

Várjuk kedves vásárlóinkat!
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Receptek tára

Virágból gyógyír is lehet. A hibiszkuszról kevesen tudják csak, hogy nemcsak szobanövény, hanem gyógynövény
is. Gyógyteákhoz a növény virágszirmait
használják. Belsôleg alkalmazva jó köptetô és köhögéscsillapító hatású. Torokgyulladásra is gyakran alkalmazzák.
A mályva leveleit, és virágát
használják gyógyászati célra. Levelei
csökkentik a fertôzést, valamint a méhcsípést is hatásosan enyhítik. A belôlük
készült borogatással fekélyt és aranyeret
kezelnek. A virágokból leggyakrabban
teát készítenek hörghurutra és megfázásra, de igen hasznos a száj és a torok
nyálkahártyájának gyulladásaira is. A
konyhában is használják, leveleibôl fôzeléket készítenek. Vigyázat: nagy mennyiségben hashajtó!
A tengeri hagyma leveleibôl kipréselt
nedv bôrbetegségek gyógyítására alkalmas, külsôleg használjuk. A hagymája
kardiotonikus és vizelethajtó hatású,
azonban az öngyógyításban nem ajánlott
használni, mivel túladagolás esetén mérgezések léphetnek fel.
Díszkertek gyakori, dekoratív növénye
nem kevés gyógyerôvel a körömvirág.
A növény szára, levelei, virágai gyógyhatásúak. A körömvirágból készült tea
elôsegíti az emésztôszervi gyulladások
gyógyulását, erôsíti a nyirokkeringés
mûködését és megszünteti a nyirokcsomók duzzanatát, görcsoldó. A belôle készült kenôcsök, olajok és balzsamok üszkösödés ellen, daganatok lelohasztására
alkalmasak. Szirmaiból hajöblítôt készítenek, de a konyhában is fel lehet használni a rizs színezésére, az ételek díszítésére.
A kék ibolya leveleit, virágait, és néha gyökereit is használják gyógyításra.
Az ibolya enyhíti a köhögést, asztmát,
szájüregi gyulladásokat és a hörghurutot.
A gyökerébôl szirupot készítenek, mely
enyhe hashajtó hatású, azonban nagy dózisokban nem szabad használni, mert a
benne lévô szaponin rosszullétet, vagy
akár hányást is okozhat. Virágait kandírozzák, süteményekhez fogyasztják. Le-

Fûben fában orvosság
veleivel együtt a konyhában is használják.
A százszorszép külsôleg alkalmazva
nyugtatja az irritált bôrfelületet és enyhíti a vérömlenyeket. Nyálkaoldó hatású,
teáját hurut ellen is isszák, valamint elôsegíti a méreg- és salakanyagok lebomlását, kiválasztását. A konyhában ritkán
használják, esetleg salátákban, vagy
megfôzött leveleibôl finom levest készítenek. A friss százszorszép íze kissé csípôs, ezért mértékkel kell vele bánni.
Sziklakertek gyakori növénye, régi,
elfeledett gyógynövény a kövirózsa.
Fülfûnek is nevezik, mert a leveleibôl
fülbe csepegtetett nedv elmulasztja a fülfájást, fülzúgást. Csípésekre, sebekre is
hatásos, bôrápoló hatása is van.
Népszerû konyhai ízesítô hús- és sültételekhez, de egyben nagyhatású gyógynövény a rozmaring. Levelét használják, teája májbetegségek és migrén ellen
hatásos. Kenôcs is készül belôle, amit
idegzsábára, ekcémára, reumára és kisebb sérülésekre is használnak. Vigyázat:
túlzott mértékben rendszeres fogyasztása
mérgezô!
Most virágzik a bodza. A népi gyógyászatban a virágát, bogyóját, levelét, kérgét használják. A konyhában, illetve az
asztalon is igen sokféle formában tûnik
fel: készül belôle lekvár, tea, befôtt, bor
vagy éppen pálinka (Sambuca). De hasonlóan alkalmas szörpök, nektárok és
fagylaltok alapanyagának is.
Az akácvirágot is nagyon sok dologra
lehet használni, a bodzához hasonlóan.
Recept: alapanyag a bodza- és akácvirág
Bodzaszörp (virágból)
Bodzavirágból olymódon készíthetô
szörp, hogy 4 bodzavirágtányért, miután
jól kiráztuk, leöntünk 1 liter forró vízzel,
majd hozzáadunk 1 kg cukrot és 2 dkg
citromsavat. Ezt a keveréket egy–két napig szobahômérsékleten áztatjuk, közben
egyszer–egyszer felkeverjük. Két nap
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múlva a keveréket leszûrjük, felforraljuk,
és elômelegített üvegekbe töltjük, majd
jól lezárjuk, s száraz dunsztban kidunsztoljuk. A felbontott szörpös üveget ajánlatos hûtôben tárolni.
Bodzaszörp (termésbôl)
Az érett bodzatermést megmossuk, lebogyózzuk, s lefedve néhány napig állni
hagyjuk. Ezt követôen leöntjük a levét,
alaposan kinyomkodjuk, s az eredeti
bodzamennyiség súlyával azonos súlyú
cukorral sûrûre fôzzük. Elômelegített,
száraz üvegekbe töltjük, s szárazon kidunsztoljuk.
Bodzaöntet
A feketére érett bodzafejeket alaposan
megmossuk, majd leszemezzük a tányérjáról. Ezt követôen paradicsompasszírozón áttörjük, kevés vízzel felöntjük,
majd tejföl sûrûségûre fôzzük. Ehhez a
forró péphez hideg mézet keverünk. Miután üvegekbe töltöttük és jól lezártuk,
száraz, hûvös helyen tároljuk. Pudinghoz, tejbegrízhez és palacsintához használhatjuk.
Bodzalekvár
Hozzávalók: 1 kg leszemezett bodzatermés, 1 kg cukor, 1 kg alma, fél csomag (2,5 dkg) porított zselatin.
A meghámozott, kimagvazott és apróra vágott almát összekeverjük a paradicsompasszírozón áthajtott bodzaterméssel, valamint a cukorral. A keveréket állni hagyjuk egy napig, majd péppé fôzzük. Ha nem sûrûsödik meg eléggé, a
zselatint oldjuk fel kevés vízben, és azzal
fôzzük lekvársûrûségûre a gyümölcspépet. Töltsük száraz, elômelegített üvegekbe, zárjuk le és tartsuk száraz dunsztban egy órán át. (Mivel az alma átveszi a
bodza ízét, kellemes állagú bodzalekvárt
nyerünk a segítségével.)
Akácviragos fánk
Használjuk az egyszerû, megszokott
fánk receptünket – vagy, egyszerûen:
2 tojast, lisztet, sót (ízlés szerint), cukrot habosra keverünk, és nagyon sok
akácvirágot keverünk a masszába. Kanalanként potyogtatjuk a keveréket egy
eléggé mély fánksütô edénybe, napraforgó olajba.

Olvasói levél: A virág „gazdái”
Olyan jó érzés körbemenni
Algyôn és gyönyörködni azon
virágok sokaságában amelyeket
a párkányokra vagy a házuk elé
helyeznek ki tavasszal az ott lakók! Mindenki igyekszik minél
szebbé varázsolni a lakókörnyezetét. Talán az elsô fecskék között voltunk mi is, akik sok évvel ezelôtt megteremtették ezt a
szép hagyományt.
Korábban is elôfordult,

hogy egy-egy virágot letéptek, vagy a tövét el is vitték.
Ebben az évben a hosszú
ideig tartó hideg miatt kicsit
késôbb kerülhetett sor a virágozásra. Valaki bizonyára már
nagyon izgatottan várta, hogy
az álló virágtartók is a helyükre kerüljenek. Gondolom,
nagyon megtetszett neki a
szép nagy piros muskátli. A
virág mindössze kettô éjsza-

kát töltött az utcán, a harmadikon új gazdája lett. Az illetô
ládástól vitte el a virágot.
Úgy érzi talán, hogy érdemes
volt neki az éjszakából egy
keveset feláldozni a „siker”
érdekében. De meg sem fordult a fejében, hogy esetleg az
ablakból valaki látta?
Nagyon szívesen segítettem volna az illetônek: elmondtam volna, hogy hol le-

het ilyen szép piros muskátlit
vásárolni. Szerencsére még
mi is tudunk helyette egy másikat beszerezni és újból ott
pompázik a virágtartón. Csak
azt az egyet nem értem, hogy
az a valaki hogyan tud otthon
gyönyörködni abban a virágban, amihez ily módon jutott
hozzá?! Vagy talán továbbajándékozta?
Herczeg Andrásné
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Orvosi rendelési idôpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Június
június
június
június
július
július

06–10.
13–17.
20–24.
27–30.
01.
04–08.

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

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

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

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

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

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa rendelése:
június 01-jétôl 03-ig
június 06-tól 10-ig
június 13-tól 17-ig
június 20-tól 24-ig
június 27-tôl 30-ig
július 01-jén
július 04-tôl 08-ig

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

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

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. 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:
június 06. és 10. között
07.30–12.00 óra,
június 13–17. között:
12.30 – 16.30 óra,
június 20–24. között:
7.30 – 12.00 óra,
június 27–30. között:
12.30 – 16.30 óra,
július 01-jén:
12.30 – 16.30 óra,
július 04 – 08. között:
7.30 – 12.00 óra.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
Születés
Nagy Róbertnek és Vidács Juditnak
Szabina (2005.04.29.), Vincze Ferencnek és Nagy Erzsébetnek Viktória
(2005.04.10.), Szigethy Krisztinának
Máté Andor (2005.04.29.), Vanyó Ferencnek és Baráth Erikának Péter
(2005.05.05.), Sárkány Lászlónak és
Nikkel Editnek Vanessza (2005. 05.

08.), Pálfi Róbertnek és Árva Anitának Dorina (2005. 05. 09.), Klézli Tibornak és Frittmann Annamáriának
Tibor Dávid (2005. 05. 15.).
Haláleset
Kiséri Sándorné szül.: Csányi Piroska (2005. 05.04. 20.), özv.Tóth
Györgyné szül.: Pataki Mária (2005.
05. 16.).
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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.

„Algyô legtehetségesebb ifjai” Algyôi táncosok az élvonalban
A tehetségkutató verseny
döntôje a faluházban május
13-án zajlott. A gálamûsort
pünkösd jegyében rendeztük
meg, de nem „pünkösdi királyokat” válogattunk, hanem
tehetséges fiatalokat kerestünk képzômûvészet, énekzene és irodalom kategóriában. Az est folyamán nyolc
képzômûvész mutatta be alkotásait, ketten énekszámokkal indultak, hatan verseket
adtak elô, hét fiatal pedig zenei tudásáról adott számot. A
szépszámú közönség színvonalas, élményt nyújtó mûsorokat láthatott és hallhatott. A
produkciókat a közönség
nemcsak élvezhette, hanem
értékelhette is, hiszen a végeredmény közönségszavazás
alapján alakult ki. A legtöbb
szavazatot kézmûves kategóriában Balogh Barbara
(gyöngyékszerek) kapta, a
képzômûvészek közül SüliZakar Zita agyagszobrait találták a legjobbnak, ének kategóriában Frank Tímea tetszett legjobban a közönség-

nek, zenében Fodor László citeramuzsikája diadalmaskodott, Klatka Eszter pedig az
irodalom kategóriában végzett
az elsô helyen. A verseny különdíját (az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány felajánlását)
Lakatos Helga kitûnô zongorajátékával nyerte el. Ôk valamennyien tízezer forintos vásárlási utalványban részesültek, melyeket a dicsérô szavak
kíséretében Molnárné Vida
Zsuzsanna alpolgármester és
dr. Gonda János adott át.
Köszönet minden résztvevônek, szereplônek, a lelkes
közönségnek, a Nyugdíjas
Klubnak a finom pogácsáért,
Gálné Nagy Ildikónak a gyönyörû pünkösdi dekorációért,
az Algyô Fejlôdéséért Alapítványnak a különdíjért!
Reméljük, hogy jövôre
még több fiatal tehetséggel
találkozhatunk!
Leléné Erika

Kajak sport
Áprilisban Budapesten rendezték meg az évadnyitó kajakversenyt, melyen az algyôi versenyzôink is indultak: Fekete
Fanni ötödik, Kopasz Máté negyedik helyezést ért el.
A szegedi Hanzok Ôrs emlékversenyen résztvevô gyermeksportolók eredményei: Jani
Zoltán 7., Jani Attila 6., Molnár József 6., Varga Zoltán 7.,
Jani Lilla 4., Fekete Fanni 1.,
Kovács Roland 7., Kopasz Máté 1.
Májusban Gyôrben szerepeltek a Maratoni Magyar Bajnokságon a Sportkör gyermek és
felnôtt sportolói az ország több

mint 1000 sportolója között.
Gyermek kategóriában 5 kilométeren Fekete Fanni 6., 10 kilométeren Kopasz Máté 7. lett.
A felnôtt sportolók között Demeter Irén–Kopasz Péter
megvédte bajnoki címét, így a
19. bajnoki érmüket hozták
Algyôre.
Az algyôi kajak szakosztály
következô versenye június 4-én
és 5-én a Tisza Régiós Diákolimpia lesz Szegeden a Matyéri versenypályán. Erre az alkalomra 14 sportoló készül, várja
a lelkes algyôi szurkolókat,
osztálytársakat a versenyre.
Kopasz Péter

Ismét rangos díjakat söpörtek be a Pálinkó Lujza Fiesta
Tánc Kht. táncosai. Április 3-án, Budapesten a „B” osztály, junior II. korcsoportban, latin-amerikai táncosok ranglista Országos Versenyén a Suti A. Zsolt–Tóth Evelin páros a rangos 5. helyezést hozta haza. Ugyancsak a magyar fôvárosban április 23án, a hobbi táncosok országos bajnokságán gyermek korcsoportban, standard táncokban elsô helyezést szerzett Belovai Attila és Kecskeméti Katalin, második helyezést kapott Bokor
Dániel és Bense Krisztina párosa. Ugyancsak itt, latin-amerikai táncok kategóriában a Belovai Attila–Kecskeméti Katalin
párosban második helyezéssel térhetett haza. Az országos bajnokságban az ifjúsági korcsoport standard táncosai is bizonyítottak: a Pap Márton–Lengyel Zita páros elsô, míg a Miklós
Norbert–Belovai Vivien páros negyedik helyezést szereztek.
Második díjban részesült latin-amerikai táncait bemutatva Pap
Márton és Lengyel Zita. A „fiestások” természetesen részt vettek a II. Csepel Kupa Hobbi Versenyen is, május 14-én, Budapesten. Gyermek korcsoportban, standard táncaival elsô helyezettek lettek Pap Márton és Lengyel Zita, ôk latin-amerikai
táncaikkal a rangos harmadik helyezést is besöpörték. Az ifjúsági korcsoport elsô helyezettjei ez alkalommal standard kategóriában Baráth János és Molnár Dóra lettek. Szegeden, a
Szôke Tisza Táncversenyen is remekeltek a fiesztás táncosok:
hobbi kategóriában ugyanis standard táncokban elsô helyezett
lett a Pap Márton–Lengyel Zita páros, másodi díjasok Belovai
Attila és Kecskeméti Katalin, harmadik helyezett a Miklós Norbert–Belovai Vivien páros. Ne feledkezzünk meg a latin-amerikai táncokról sem, hiszen itt is learatták táncosaink a babérokat: második lett Belovai Attila és Kecskeméti Katalin, harmadik lett a Pap Márton–Lengyel Zita párosítás.
A táncosoknak és természetesen tanáraiknak szívbôl gratulálunk!
Külön köszönetünket fejezzük ki a „fiestás” táncosoknak,
tanáraiknak, szüleiknek, hogy a Szomszédoló Gála keretében,
2005. május 22-én sikeres produkciójukkal Mórahalmon képviselték Algyôt! A Fiesta Tánc Kht. ezúton hív meg nagy szeretettel minden kedves érdeklôdôt évadzáró rendezvényére,
táncversenyére és táncbemutatójára a faluház színháztermébe,
2005. június 12-én, 11 órára.

Színvonalasan szerepeltek
a hagyományôrzôk
A mindszenti Tisza Mûvelôdési Ház és az Alkony Népdalkör által rendezett IV. Dél-Alföldi Népdalköri Találkozón az
Algyôi Hagyományôrzô Együttes Népdalköre szereplôi színvonalas szereplésükkel öregbítették Algyô hírnevét 2005. május 21-én, Mindszenten. A tagoknak és tanáraiknak szívbôl
gratulálunk és további sikereket kívánunk!
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Programajánló

Szépségnap
és arcszépségverseny
Június 11-én, szombaton 10-17 óráig rendezi meg hagyományos szépségnapját a faluház. A kínálatból: közkedvelt kozmetikai és gyógyhatású termékek bemutatója és vására, bôrgyógyász szakorvos tanácsadása, szín - és forma tanácsadás, gyermekeknek arcfestés, henna-testfestés, a hajszobrászok frissen mosott hajakból frizurát készítenek, a kozmetikusok sminkelést és
arckezelést vállalnak, lesz kézápolás, önköltséges
mûkörömépítés, nôi fehérnemû vásár, lakásdíszek, ajándéktárgyak vására. A helyszínen lehet fotókat készíttetni, szemvizsgálat – önköltséges szemüvegkészítés. Gyermekeknek két korosztályban (2-6 év, illetve 7-11 év) arcszépségversenyt hirdetünk meg értékes jutalmakkal. Minden érdeklôdôt, szépülni vágyót szeretettel várunk!
További információ, vagy a részvételi szándék jelzése a
62⁄517-172-es telefonszámon Lele Istvánné Erikánál.

Vásár a faluházban
JÚNIUS 6. (hétfô) 9-12 óra
JÚNIUS 7. (kedd) 9-13 óra
JÚNIUS 14. (kedd) 9-13 óra
JÚNIUS 15. (szerda) 9-13 óra
JÚNIUS 16. (csütörtök) 9-13 óra
JÚNIUS 21. (kedd) 9-13 óra
JÚNIUS 23. (csütörtök) 9-13 óra
JÚNIUS 28. (kedd) 9-13 óra

Ruha, cipô, aprócikk vásár.
Mûanyag vásár.
Mûanyag vásár.
Ruha, cipô vásár.
Katonai ruha, méteráru vásár.
Mûanyag vásár.
Ruha, cipô vásár.
Mûanyag vásár.

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 és dr. Gonda János),
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).
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Napforduló ünnep
Szent Iván éj az algyôi tájházban június 25-én 18 órától 24
óráig. Az algyôi napforduló ünnepen fellép Tücsök Peti és Hangya
Levi. Bolondóra címû verses-zenés mûsorukkal a gyerekeket
szórakoztatják. A tûz elôtt táncosok, hastáncosok és tûzzsonglôrök
kápráztatják el a közönséget. A mûsorok közötti szünetekben a
SUN-city együttes Unplugged koncerjét hallhatják. Lesz tûzugrás
és tûzvarázslás. A helyszínen büfé áll rendelkezésre. Minden
érdeklôdôt szeretettel várnak!

Faluházi programok
JÚNIUS 2. csütörtök 17 óra – Az Algyôi Mûvészkör következô tagjának kiállítás-megnyitója. Fodor Jánosné Erzsébet:
„Varázslatos üvegek” címû tárlatát a Faluház Galériában megnyitja Rigóné Péter Irén díszüvegezô (Szeged). A kiállítás megtekinthetô munkanapokon 8-20 óra között 2005. július 11-ig.
JÚNIUS 6. hétfô 18 óra – Algyôi Gazdagyûlés.
JÚNIUS 8. (szerda) 13–15 óra – A Településtisztasági Kht.
fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).
JÚNIUS 9. (csütörtök) 17 óra – Az Algyôi Mûvészkör taggyûlése.
JÚNIUS 11. (szombat) 10–17 óra – Algyôi Szépségnap.
Szépségverseny gyermekeknek.
JÚNIUS 12. (vasárnap) 10 óra – A Pálinkó Lujza Tánciskola - FIESTA Tánc Kht. táncosainak évadzáró táncversenye.
JÚNIUS 15. (szerda) 18 óra – Algyôi Gulliver Klub. Téma:
A tûz és víz világa: Izland. Házigazda: Folberth Péter. Jelentkezni lehet elôadónak folyamatosan a faluházban. Az élménybeszámolót tartók közül az év végén egy kétszemélyes társas
utazást sorsolunk ki a szegedi Dóm Tourist támogatásában!
JÚNIUS 17. péntek 15 óra – Drámajáték Mûhely Algyôn.
JÚNIUS 20–24. – Színjátszó tábor gyermekeknek a Szabadidôközpontban (6750, ALGYÔ, Téglás u. 151.)
JÚNIUS 20. (hétfô) 17 óra – A Védnöki Tanács soros ülése.
JÚNIUS 22. (szerda) 10 óra – Katasztófavédelmi tanácskozás.
JÚNIUS 25. (szombat) 18 óra – Szent Iván-napi program
tûzugrással a tájház udvarában).
JÚNIUS 27–JÚLIUS 1. – Lovas- és szabadidôs közösségi
tábor gyermekeknek a Szabadidôközpontban.
JÚNIUS 30. (csütörtök) – 17 óra – A Yumeiho Egészségmegôrzô Klub szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szaktanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Katalin, V. yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-maszszázs terapeuta. Az érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal,
az átöltözési lehetôség biztosított! A masszázs önköltséges!
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

