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Képeslap – a disznótorról
Vicsorog a tél. Ágnes napján zajlott a jég a Tiszán, elérkezett

a disznóvágás szokásos ideje, kedves húgom.
Megszépíti a gyerekkori messzeség az Ágnes napi disznó-

torokat. Drága nagymamánk neve napjára összehívta a nagy
családot. Azt az ünneplést mindig egy kukoricán hizlalt disznó
bánta. Hajnali visításával kezdôdött, és a messzire szakadt
rokonság lakodalomszerû disznótoros mulatságával zárult
Ágnes napja. Féltem azokat a visításokat. A messzire szakadt
felnôttek pálinkától-bortól erôltetetten jókedvûvé lett hang-
oskodásától is tartottam. Ezekben az Ágnes napi disznó-
torokban csak az elsô- és másod-unoka-testvérekkel való tár-
sasjátékozást, meg a sokfogásos vacsorát szerettem. Kártyáz-
tunk, malmoztunk, a dobókocka parancsszavára lépdeltünk a
libákkal, amôbáztunk. Mire beleuntunk a játékba, elkészült a
vacsora. Az aranyló levest a töltött káposzta, a disznópaprikás
– savanyúság kíséretében – követte, majd elérkezett az elsô
számú kedvenc, a sült hurka-kolbász – befôttel koronázva, s
végül a rétes és sütemény-hegyek. Néha azt hittem a disznó-
toros sokadalom láttán, hogy megettünk mindent, de tévedtem.
Másnap a belsôségekbôl fôzött savanyú leves hozott helyre
minden gyomorrontást. A hosszú vendégségbôl hazafelé
igyekvôknek pedig több tányér kóstoló is jutott. Búcsúzáskor
pedig sorra ismételték: ki lesz a következô, akinél disznóvágás
ürügyén összegyûlnek a rokonok – beszélgetni, nem igazi tort
ülni. 

Kicsi segítség is elég egy nagy disznótorhoz. Két, mázsásnál
nagyobb disznóval is elbírt január elején a szomszédban a
három férfiból és ugyanennyi nôbôl álló kis család. Igaz, az
algyôi portán két napig dolgoztak és csak tessék-lássék mulat-
tak. Nálunk is elmaradt a jókedv: az édesanyánk által hizlalt
jószághoz már hentest kellett hívni, mert a ház böllérkedésben
is ügyes ura örökre eltávozott. Már ô is – nagyapáinkhoz,
nagyanyáinkhoz hasonlatosan – az égiekkel ül disznótort. Így
aztán a disznótoros családi összejöveteleknek már csak az
emléke maradt. Az ízekét úgy igyekeztünk átmenekíteni az idei
Ágnes napon, hogy vettünk két mangalica sonkát. A nagydarab
húsokat a ház ura saját maga sózza, forgatja és locsolgatja,
hogy négy hét után a füstre tetesse, s aztán megszeghessük –
közösen, kedves húgom.

Ölel nôvéred:
Ágnes 

Kampányhirdetések lapunkban
Az országgyılési képviselŒ-választások elsŒ fordulóját

április 9-én, a másodikat 23-án rendezik. Az egyéni jelöltál-
lítás határideje március 17., a területi listáé március 20., az
országos listáé március 21.

A kampány kezdetét vette azzal, hogy Sólyom László köztár-
sasági elnök bejelentette a választások idŒpontját. A kampány-
ba bekapcsolódó képviselŒ-jelöltek számára az AlgyŒi Hír-
mondó lehetŒséget nyújt a bemutatkozásra. 

A szerkesztŒbizottság döntése értelmében lapunkban egy-
szer, az újság márciusi számában minden arra igényt tartó
jelöltnek maximum fél oldal hirdetési felületet biztosítunk. A
képviselŒ-jelölt az AlgyŒi Hírmondóban szokásos hirdetési
áron e fél oldalon elhelyezheti fotóját, a személyét és pro-
gramját bemutató szöveget. E szövegek tartalmáért a
szerkesztŒség felelŒsséget nem vállal. 

Lapunk április számában közöljük az algyŒi voksokra is
számító képviselŒ-jelöltek névsorát, illetve az adott politikust
támogató szervezet elnevezését; továbbá: tájékoztatjuk
olvasóinkat a választási tudnivalókról. 

Véradó nap 
Idén is számítanak minden segíteni szándékozó algyŒire,

hiszen március 13-án, hétfŒn 9-14 óra között Véradó napot
szerveznek az algyŒi faluházban. 

Csoóri Sándor

Farsang napi kutyabál
De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.
Nagy kutya is, 
kis kutya is, 
kit csíp még a bolha is.

Komondor kényelmes,
lassú táncot ropta,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szôre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
foxi bokázna,
a többi vén kutya 
meg leülne a hóba.

ALGYÔI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2006. február,  XV. évf. 2. szám
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Üléseztek a képviselŒk

Éles vita, fontos döntések
Az idei költségvetés ter-

vezetét tette nagyító alá,
intézményi térítési díjakról
döntött, idei közösségi progra-
mokról határozott AlgyŒ
nagyközség önkormányzati
képviselŒ-testülete idei elsŒ
ülésén. A munkát dr. Piri
József polgármester irányítot-
ta. Most a szokásosnál élesebb
hangú vita jellemezte az önko-
rmányzat ülését.

Az idei költségvetés vita-
anyaga azért került a képvi-
selŒk elé, hogy meghatározzák
a kiadások és bevételek
arányát, tisztázzák a település
mıködtetésének pénzügyi
kereteit, megvitassák a fejlesz-
tés fŒbb irányait. 

A testület módosította az
intézményi térítési díjakat.
Február 1-jétŒl a gyermek
étkeztetésért naponta óvodai
ellátás esetén 266, iskolai nap-
közis ellátás esetén 325, isko-
lai menzáért 205 forintot kell
fizetni. A szociális ellátására
szorulóknak egy adag ebédért
220 forintot kell fizetniük az
idŒsek klubjában; az átmeneti
elhelyezést igénylŒknek pedig
havonta 48 ezer 720 forintot. 

Arról is határoztak a képvi-
selŒk, hogy benyújtják a Tég-
lás, a Géza és a Csángó utca
úttestének felújítását célzó
pályázatot. Meghosszabbítot-
ták az önkormányzati intézmé-
nyek munkáját segítŒ, az
ottani szolgáltatás színvonalát
javító gyógytornász megbíza-
tását. Elfogadták a testvér-
településekkel – Hebertsfel-

den, Újvár, Martonos, Kórógy,
Kézdiszentlélek – kapcsolatos
idei programok tervét.

A képviselŒk több forduló-
ban is foglalkoztak a könyv-
tárat, a tájházat, a faluházat és
a szabadidŒközpontot érintŒ,
tavaly elhatározott átszervezés
következményeivel. Így pél-
dául az új intézmény el-
nevezése (AlgyŒi Faluház,
Könyvtár és Tájház) került az
AlgyŒi Hírmondó kiadóját
meghatározó fejezet élére, de
meghagyták a szerkesztŒség
címét (AlgyŒ, Kastélykert utca
63.) és megerŒsítették tiszt-
ségében Ménesi Lajosné
felelŒs szerkesztŒt. Ugyan-
akkor a közmıvelŒdési intéz-
mény idei munkatervének
áttekintésekor a testületen
belül vita alakult ki az új
intézmény igazgatói állására
kiírt, akkor még le nem zárult
pályázat kapcsán arról, hogy
az esélyegyenlŒség jegyében
szerencsés-e, illetve a demo-
kratikus játékszabályok
milyen lehetŒségeket biztosí-
tanak arra, hogy egy
képviselŒ, vagy egy civil
szervezet – a helyi lap hasáb-
jain – lobbizzon egyik vagy
másik pályázó mellett. A
közmûvelôdés pártolásáért
korábban kitüntetett önkor-
mányzat képviselôitôl amúgy
is természetes és elvárható a
felelôsségteljes döntés.

Népi kezdeményezés nyo-
mán került terítékre az algyŒi
híd lábánál elterülŒ egykori
tó sorsa. A vitából kiderült:

ezt az ingatlant néhány éve
13,4 millió forintért
megvásárolta az önkor-
mányzat elsŒsorban azzal a
céllal, hogy ne idegen befek-
tetŒk, hanem a helyiek dön-
thessenek sorsáról. Szá-
moltak is vele az idegenfor-
galmi koncepció kidolgo-
zásakor, ám a beruházással
járó költségek meghaladták
az önkormányzat erejét, ezért
a testület a területet három
évvel ezelŒtt 15 millió forin-
tért eladta egy helyi vál-
lalkozónak. Most a képvi-
selŒ-testület ülése a dr.
Gonda János indította népi
kezdeményezés miatt
foglalkozott az üggyel. 

A vitában elhangzott, amit
többek között Bakos András
képviselŒ hangsúlyozott: a
népi kezdeményezésre árnyé-
kot vetett az aláírásokat
gyıjtŒk által szóban megfo-
galmazott kérdés félre-
érthetŒsége. E terület ugyanis
eladása óta nem szerepel az
önkormányzat terveiben, ott
például telkeket nem lehet és
nem is kívánnak kialakítani. 

Gonda képviselŒ azt
szerette volna, ha a jelenlegi
tulajdonost megkérdezi a
terület áráról, aztán az önkor-
mányzat dönt annak vissza-
vásárlásáról. A testület több-
sége azonban úgy látta
helyesnek, hogy már ezen az
ülésen határozzon: az önkor-
mányzat ne vásárolja vissza az
algyŒi híd lábánál lévŒ
területet. 

Az élŒk kötelessége

az emlékezés...

Vidács József földmıves,
honvéd; AlgyŒ, 1898. április
1.; Becsei Éva – Vidács István;
fel.: Pataki Mária (1922), lh.:
AlgyŒ, Vásárhelyi u. 12. IdŒs
tartalékosként 1942 júniusában
mozgósították és Szegedre a
40. bevonulási központba
vonult be. Itt az V. kmsz.
(kisegítŒ munkaszolgálatos)
zászlóalj által Bácskatopolyán
felállított 105/11. tábori
munkásszázadhoz keretŒrzŒ
honvédnak osztották be.
Alakulatával elŒbb Kárpá-
taljára vonult, majd szeptem-
berben a 2. magyar hadsereg
Don menti arcvonalába került.
Itt Jugyinóban helyezkedtek el.
A szovjet csapatok 1943.
január 12-i offenzívája idején
Osztrogozsszk környékérŒl
vonultak vissza, s közben
január 29-én eltınt. Való-
színıleg a fagy végzett vele.
1952-ben holttá nyilvánították
és a Szegedi Járásbíróság az
utolsó életjele alapján 1943.
február 15-i idŒpontban jelölte
meg elhunytát. (HL. Vesz-
teséglajstrom 9. köt., AlgyŒ
HA. 27/1953. sz. és Szegedi
Járásbíróság Pk.
24290/1952/2.sz.)

Vidács József 1898.; Csá-
nyi Anna; A második világ-
háborúban hadmıveleti terü-
leten, vagy szovjet hadifogság-
ban halt meg. Neve a hŒsi
halottak emléktábláján szere-
pel.

Vidács Mihály AlgyŒ,
1892.; Vastag Erzsébet; fel.:
Bús Mária; lh.: AlgyŒ, Géza u.
62.; A második világhá-
borúban hadmıveleti területen,
vagy szovjet hadifogságban
halt meg. Neve a hŒsi halottak
emléktábláján szerepel..

Vidács Sándor honvéd;
AlgyŒ, 1911. július 6.; Ambrus
Anna; Az ungvári 23. tar-
talékhadosztály kassai hadosz-
tályvonat élelmezŒ-oszlopában
teljesített katonai szolgálatot.
Csapatteste 1944 áprilisától a
Pripjaty mocsarak környékén,
majd Lengyelországban har-
colt.  1944 októberében haza-
szállították Œket és a Duna-
Tisza közén harcoltak. 1944.
október 30-án az ellenséges
behatás következtében Izsák-
nál eltınt. (HL. Veszteség-
lajstrom 15. köt. és HL. HM.
22. oszt. ir. szn.)

Bérletek

Az autóbusz
bérleteket az
algyŒi pol-
g á r m e s t e r i
hivatalban

március 
1-jén, 
2-án és 
3-án 
vehetik meg,

illetve vásá-
rolhatják meg az
algyôiek.

AlgyŒért Közszolgálati Egyesület
„A MAGYAR GAZDASÁG JELENE ÉS JÖVÃJE”

VÁLTOZÁS 2006
címmel fórumot rendez

2006. március 2-án, csütörtökön 18 órakor
az algyŒi faluházban (Búvár utca 5.)

DR. MATOLCSY GYÖRGY 
(A Növekedéskutató Intézet Igazgatója, a Polgári Magyarországért

Alapítvány elnöke), részvételével                  
HÁZIGAZDÁK: 

Kalmár Ferenc a KDNP alelnöke, országgyılési képviselŒjelölt
Dr. Gonda János egyesületi elnök, önkormányzati képviselŒ
Az ajánló szelvények a helyszínen személyesen leadhatók!
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Változott a vízdíj összege
AlgyŒ Község Önkormányzatának 24/2005. (XII.23.) számú rendelete alapján a község

területén az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés, tisztítás díja
2006. január 1-jétŒl:

Lakossági és közintézményi díj

Nettó díj (Ft/m3) ÁFA-val növelt díj (Ft/m3)

ivóvíz szolgáltatás díja 132,70 152,61

szennyvízelvezetés és tisztítás díja 95,80 110,17

vízterhelési díj 4,60 5,29

*A vízterhelési díj tájékoztató jellegı, végleges adat 2006. január 31. után várható!

Egyéb (lakosság és közintézményen kívüli) díj

Nettó díj (Ft/m3) ÁFA-val növelt díj (Ft/m3)

ivóvíz szolgáltatás díja 159,00 182,85

szennyvízelvezetés és tisztítás díja 285,50 328,33

vízterhelési díj 4,60 5,29

*A vízterhelési díj tájékoztató jellegı, végleges adat 2006. január 31. után várható!

Szegedi Vízmı Rt.

Adóbehajtás
helyett: 

a szemétszállítás
díját fizetni kell
Felhívom az algyŒi lakosok

figyelmét, hogy a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft.
ismételten megkereste az algyŒi
polgármesteri hivatalt a lakosság
által be nem fizetett hulladék-
szállítási díj adók módjára
történŒ behajtása miatt. Ez az
összeg összesen 1.841.624 Ft,
melyet a vonatkozó jogszabályi
elŒírások szerint a polgármesteri
hivatalnak kell behajtani.

Megkérek minden lakost
akinek elmaradása van a hul-
ladékszállítási díjban, vagy a
múlt évben felszólítást kapott a
polgármesteri hivataltól, ker-
essen meg bennünket, hogy
segíthessünk!

A be nem fizetett tartozásokat
2006. februárjában továbbítja a
hivatal az önálló bírósági végre-
hajtó részére, mely például egy-
két ezer forintos tartozás esetén
is minimum 15.000 forint töb-
bletköltséggel fog járni!

Dr. Varga Ildikó

A pihenŒket szolgálja az üdülési alapítvány
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, mint közhasznú szervezet az elmúlt években folya-

matosan bŒvítette az üdülési támogatására fordítható összeget. A társadalmi összefogás és szoli-
daritás eredményeként 2005-ben 1.5 milliárd forint keret összeg állt rendelkezésre, mely mint-
egy százezer személy részére biztosított támogatást. 

Az Alapítvány 2006-ban 2.3 milliárd forint értékben kívánja támogatni a szociálisan rászorul-
tak pihenését, kikapcsolódását, rekreációját, ami kb. 150 ezer szociálisan hátrányos helyzetı
személynek tud támogatást biztosítani. 

Engedje meg, hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nevében ezúton felhívjam szíves
figyelmét az alapítvány 2006. évi pályázataira!

Pályázat megnevezése Támogatási keret
Együtt pihen a család – családok részére 500 millió forint
Gondtalan pihenés – munkavállalók részére 700 millió forint
Ezüst nyár – nyugdíjasok részére 500 millió forint
Esély a pihenésre – fogyatékkal élŒk részére 350 millió forint
Vakációs program – szakmunkástanulók részére 150 millió forint
Kollektív pihenés – szakszervezetek részére 100 millió forint

A támogatandók köre 2006. évben:

Aktív munkavállalók: foglalkoztatási jogviszonyban lévŒ, vagy regisztrált munkanélküli
személy, akinek havi bruttó együttes jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelŒzŒ
hónapban a 85.000 forintot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme
(munkabér, GYES, GYED, GYET, ápolási díj munkanélküli ellátás) nincs.

Inaktívak: nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjfolyósító szervek által folyósí-
tott nyugdíjszerı ellátásban részesülŒ személy, akinek havi ellátása nem haladja meg a 2005. évi
öregségi nyugdíj  legkisebb összegének háromszorosát, azaz 74.100 forintot és más munkavi-
szonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.

A fentiekben hivatkozott pályázatok teljes szövege, valamint a kérelem benyújtásához szük-
séges „PÁLYÁZATI ADATLAP 2006” a www.udulesicsekk.hu internetes oldalról letölthetŒ, ame-
lyet postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1519. Bp. Pf.: 563 címére kell eljuttatni.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. április 30. A pályázatok elbírálása folyamatos.Fogadóórák 

a polgármesteri
hivatalban

Az algyŒi polgármesteri
hivatalban szerdánként 14-tŒl 17
óráig fogadóórát tartanak. 

A képviselŒk közül fogadó-
órát tart

február 
1-jén: Herczeg József és Süli

Zakar Mariann;
8-án: Karsai Lászlóné és dr.

Gubacsi Ede;
15-én: Bakos József és dr.

Gonda János;
22-én: Vidács László és Beke

Tamás;
március 
1-jén: dr. Gubacsi EnikŒ és

Juhász Sándor;
8-án: Bakos András és Bor-

bély János.
A polgármester, dr. Piri

József fogadóórát tart: 
február 8-án és 22-én; már-

cius 8-án.
Az alpolgármester, Molnárné

Vida Zsuzsanna fogadóórát tart: 
február 1-jén és 15-én; már-

cius 1-jén. 
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A gyerekek napközi ellátásának
havi térítési díját az óvodában az
alábbi idŒpontokban fizethetik be a
szülŒk:

március 6. (hétfŒ),
április 4. (kedd),
május 3. (szerda),
június 6. (kedd).

Díjfizetés

Ismerkedés az iskolával
SzülŒi értekezlet keretében ismerkedhetnek a leendŒ elsŒ

osztályos gyermekek szülei a tanító nénikkel, és az AlgyŒi
Általános Iskolával.

Az értekezlet ideje: február 13. 17 óra.
Helye: AlgyŒi Általános Iskola Kosárfonó utca (Zöld iskola).

Télbúcsúztató
„Itt a farsang, áll a bál!" Február 24-én délelŒtt vidám tél-

búcsúztató farsangi mulatságot tartanak az algyŒi óvodában.

Sikeres a Játszóház
Az AlgyŒi FaluvédŒ Egyesület egyik képviselŒje ellátogatott a klub-

ba és azt mondta, hogy amióta ez a létesítmény üzemel, kevesebb baj
van a fiatalokkal.

*
Az algyŒi iskola 8.a, 8.b, 7.a, 7.b és 5.b osztályos tanulói a Ját-

szóházban tartották meg tanáraikkal a Mikulás ünnepséget. Nagyon tet-
szett nekik a sok játék és jól érezték magukat.

*
Hétvégeken a gyerekek közkedvelt szórakozó helyévé vált a Kasté-

lykert utcai Játszóház.
Kíváncsiak voltunk, hányan fordulnak meg itt egy nyitvatartási

napon. Aláírást gyıjtöttünk az ide érkezŒktŒl. A „jelenléti ívet” egy
pénteki napon 69, egy szombati napon 72 gyerek írta alá.

Hogy miért kedvelik ezt a helyet az algyŒi tinik? Ezt mondják el
inkább Œk! AlgyŒi iskolásokat kérdeztünk.

– Miért szeretsz ide járni?
Kovács DezsŒ: – Mert jó a hangulat és idejárnak a barátaim.
Belovai Attila: – Mert itt találkozhatom a barátaimmal.
Dávid Niki: – Jobb, mint otthon unatkozni. Jó a társaság.
– Mi az ami tetszik neked, és mi az ami nem?
Bakos Bernadett: – Nagyon jó a társaság, jól néz ki ez a hely. 
Sztahó Norbert: – Minden jó így, ahogy van.
Révész Ricsi: – Jó az egész hely, és jókat lehet játszani.
– Milyen sırın jársz ide?
Gercsó Peti: – Majdnem mindig itt vagyok.
Bakó Attila: – Minden nyitvatartási napon jövök.
– Tetszik-e a nyitva tartás?
Kecskeméti Robi: – Jó, de rövid. Jó lenne, ha többször nyitva lenne! 
Kiséri Sanyi: – Például kedden és csütörtökön is nyitva lehetne! 
Nyitrai Norbi: – Tetszik a nyitva tartás, de lehetne bŒvíteni vasárnap-

pal.
– Melyik játék tetszik neked a legjobban?
Szıki Heni: – A biliárd, a csocsó, és jó lenne, ha mıködne a darts.
Szentes Bíró Judit: – A pimpong és a csocsó tetszik.
– Milyen programokat szeretnél?
Belovai Vivi: – Szeretném ha lenne discó, kareoke show és  sátortá-

bor!
Gábor Zsuzsi, Kecskeméti Kati: – Discót, csocsó és biliárd versenyt

meg vándortábort szeretnénk!
Varga Heni és Kiséri Zsuzsi: – Kareoke show-t, discót, , smink és

frizura versenyt, tábort. 
– Milyen programokat szeretnél szervezni?
Nokta Zsolt: – Szívesen tartanék  discót, kareoke show-t és lehetne

táncverseny is.
– Milyen új játékokat szeretnél?
Kiséri Sanyi: – Internetet a számítógépre.
Pap Marci: – Rendes rexet, amin gombok vannak.

*
Székács Kriszti, a Hírmondó ifjúsági felelôse és megkérdezett

néhány fiatalt. Íme néhány vélemény: „Rossz, hogy a nagyobbak
elzavarják a kicsiket”, „A klub nagyon népszerû, már több mint 45
aláírás van a vendégkönyvben”, „ Sok jó játék van, szeretek itt lenni,
mert jót lehet játszani, és új barátokat is lehet itt szerezni”, „Boldog
vagyok, hogy kitalálták ezt a helyet, most már nem unatkozom a szaba-
didômben”, „Olyan vidáman és szépen van berendezve, hogy öröm itt
lenni”.

A gyerekek lelkesen válaszoltak kérdéseinkre. Remélem, önök pedig
szívesen olvasták!

Ha a felnŒttek közül valaki kedvet kapott a felügyelet vállalásához,
jöjjön el a következŒ megbeszélésünkre, amit február 14-én kedden 17
órakor tartunk a Játszóházban. 

Mi is dolgozó és háztartást vezetŒ szülŒk vagyunk, akik kevés szaba-
didŒnkbŒl áldozunk néhány órát a felügyelet vállalásra. Ezért mi pénzt
nem kapunk, egyetlen fizetésünk a gyerekek öröme és a  velük eltöltött
pár vidám óra.

Belovainé Bakos Erika

Ellátások a székhelyen:

Étkeztetés:
ElsŒsorban idŒskorú, szo-

ciális helyzetükbŒl adódóan
rászoruló személyek számára
biztosítjuk a napi egyszeri
meleg ebédet. Maximális
férŒhelyszám: 50 fŒ. Je-
lentkezni: a klubvezetŒnél
lehet, az intézmény székhe-
lyén.

IdŒsek Klubja:
IdŒskorúak napközbeni

ellátása: háromszori étkezés,
egész napos gondozónŒi
ügyelet, programok, foglal-
kozások szervezése, hetente
orvosi ellátás, gyógytorna
biztosított.

FérŒhelyszám: 11 fŒ,
ebbŒl: 8 nŒi, 3 férfi hely.
Jelentkezni: az intézményve-
zetŒnél az intézmény székhe-
lyén.

Ellátások a telephelyen:
CsaládsegítŒ és gyer-

mekjóléti szolgáltatás:
A nagyközség területén élŒ

családok problémáinak keze-

lésében és megoldásában
nyújtanak segítséget a család-
gondozók. Kiemelt preven-
ciós feladat a gyermekek
védelme.

VédŒnŒi szolgálat:
A védŒnŒk feladata elsŒ-

sorban a 0-16 éves korosztály
komplex ellátása. Az intéz-
mény ügyfélfogadási rendje:
Székhelyén: AlgyŒ, Piac tér
17.

HétfŒtŒl péntekig: 10-tól
15 óráig, délutáni idŒpont
egyeztetés telefonon.

Telephelyein: CsaládsegítŒ
szolgálat: 6750 AlgyŒ,
Egészségház u. 42., hétfŒtŒl
csütörtökig: 8-tó 15 óráig,
pénteken: 8-10 óráig.

VédŒnŒi szolgálat:
Terhes tanácsadás: Sze-

ged, Vasas Szent Péter u. 1-3,
hétfŒn: 8-10 óráig.

VédŒnŒi tanácsadás: Al-
gyŒ, Egészségház u. 42., ked-
den: 13-15 óráig. VédŒnŒi
fogadóóra: csütörtökön: 9-tŒl
10 óráig.

Egyesített szociális intézmény
Székhelye: 6750 AlgyŒ, Piac tér 17. Telefon: (62)267-048

Telephelye: 6750 AlgyŒ, Egészségház u. 42.
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1 % az iskolásoknak
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is lehetŒség nyílik mindenkinek adója 1%-ának felaján-

lására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink
helyzetének jobbítását, akkor az AlgyŒi Általános Iskola Alapítvány következŒ bankszámla
számát adja meg: 11735005-20455127!

Köszönjük. 
Az iskola tanulói

Februári iskolai naptár
1. Tanítási szünet
2. Vizes élŒhelyek világnapja – megemlékezés 

tanítási órán, szakkörön.
6. 7.00 – 17.00 EBÉDFIZETÉS FEBRUÁRRA (19 napra).
6-10. Iskolabemutató kiállítás a faluházban. 
8. 17.00 SzülŒi értekezlet – iskola bemutató a 

faluházban az érdeklŒdŒk részére.
9. 14.00 A „Mese” projekt zárása, „Farsangi nép-

szokások” projekt indítása a napköziben.
9. Egyéni fényképezés az 1-8. évfolyamon.

11. 18.00 Alapítványi bál a faluházban.
11. A Tisza napja – a megelŒzŒ és követŒ 

tanítási napokon megemlékezés tanítási 
órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon.

13. 17.00 SzülŒi értekezlet a leendŒ 1. osztályosok 
szüleinek a Zöld iskolában (Kosárfonó u. 
16.)

14. 17.00 SzülŒk Klubja februári foglalkozása.
15. 14.00 Versmondó verseny az 1-2. osztályoknak.
15. 15.00 Versmondó verseny az 3-4. osztályoknak.
15. 8. osztályosok jelentkezési lapjainak leadása 

az iskolában. 
17. 8. osztályosok jelentkezési lapjainak továb-

bítása a középfokú iskolákba.
17. 14.00 Iskolai farsang.
21. 12.00 Filharmónia Kht. hangversenye a 

Faluházban 3-8. osztályosok részére.
23. 14.00 Farsangi népszokások projekt zárása a nap-

köziben.
24. 14.00 Zrínyi I. matematika verseny (3-8. osztá-

lyosok részére) Szegeden.

Iskolabemutató kiállítás
Az AlgyŒi Általános Iskola 2006. február 6-tól 10-ig isko-

latörténeti kiállítást rendez a faluházban. A kiállítás célja: az
iskola tevékenységének, eredményeinek bemutatása. 

MegtekinthetŒ anyagok között szerepelnek a 
- különbözŒ sportrendezvények eredményei, képei;
- az iskolai környezeti nevelést bemutató anyagok, képek;
- a napközis tevékenységet bemutató dokumentumok;
- a nemzetközi kapcsolatokat, a COMENIUS programban

végzett tevékenységet bemutató anyagok, képek;
- a kézmıves foglalkozásokon született alkotások.
Az iskolát bemutató program 2006. február 8-án 17 órakor

kezdŒdik, amelyre minden kedves érdeklŒdŒt nagyon sok
szeretettel várunk.

Az AlgyŒi Általános Iskola pedagógusai

Iskolai alapítványi bál
Az AlgyŒi Általános Iskola Alapítvány hagyományainak

megfelelŒen 2006-ban is megtartja alapítványi bálját, amelyre nagy
izgalommal készül az iskola apraja-nagyja. Az idei bál február 11-én
19 órakor kezdŒdik a faluházban.

BelépŒjegy ára: vacsora nélkül 1600 Ft, vacsorával 3200 Ft.
Az alapítványi bál fŒvédnöke: dr. Piri József polgármester.
A vacsora után – mint ahogy az már megszokott – tombolasorsolás

színesíti a programot. A nyereménytárgyak összegyıjtéséhez
szeretnénk kérni a szülŒk, a lakosság segítségét, hiszen a bevétel az
iskola alapítványát gazdagítja, amelyet az erdei iskolára, a tanulók
jutalmazására és egyéb támogatásra fordítunk. A felajánlott tombola
tárgyak leadhatók és a belépŒjegyek megvásárolhatóak a Fehér
iskolában Baráth Jánosnénál munkaidŒben: hétfŒtŒl-péntekig reggel
8 órától délután 16.30 óráig. 

Az alapítványi bálra minden kedves érdeklŒdŒt sok szeretettel
várunk! 

A szervezŒk

Teadélután és vizsga
A Pro Musika Mıvészeti Iskola hangszeres növendékeinek

félévi nyilvános meghallgatását január 16-tól 25-ig rendezte
meg tagiskoláiban. AlgyŒn január 20-án, a Sárga iskolában
teadélutánnal egybekötött vizsgán hallhatta, láthatta
növendékeinket a közönség. A félévi értesítŒket január 27-ig
kapták meg tanulóink.

Február második felében tanáraink koncerteznek az iskola
székhelyén, Szegeden, a FŒ fasor 68. számú épületben.

Diákjaink pedig már most készülnek a házi versenyre,
melyet márciusban rendezünk meg, szintén az iskola székhe-
lyén.

Dr. Zomboriné Gergely Klára

Takarítást vállalok AlgyŒ területén.
Telefon: 06-30/ 364-0427

*
AlgyŒ, Boróka utca végén 1000
m2-es zártkert vezetékes vízzel,
pihenŒházzal, hosszabb idŒre,
mıvelésre kiadó, esetleg eladó. Ár:
10ezer Ft/év. Telefonszám: (62) 496-
107, 16 órától.

*
Hajdú centrifuga felújított  állapot-
ban eladó. Ugyanott bútorozott
szoba megbízható, egyedülálló nŒ-

nek kiadó. (A szoba nem különbe-
járatú.) Telefonszám: 268-338.

*
Számítógép-javítást és bŒvítést vál-
lalok. Telefon: 06-70-3333-596

*
RedŒny, reluxa, harmónikaajtó,
szalagfüggöny készítése. Tel.: 06-
30/953-0395

*
Országgyûlési képviselô
szeretne lenni? Megoldás: 06-
20⁄940-26-99

Apróhirdetések
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Adj, király katonát!
Kedves algyŒiek, szülŒk, nagyszülŒk és gyermekek!

Szeretnénk segítségüket kérni.
Az AlgyŒi Mıvészkör idei tervei között szerepelt két nagy-

obb volumenı helytörténeti kutatás és kiállítás életre hívása. Az
egyik már megvalósult: január 21-én, a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Faluház Galériában megnyilt az „AlgyŒi viseletek
tára” címı kiállítás, amelyet dr. Felföldi László néprajzkutató
nyitott meg, s egészen február 10-ig megtekinthetŒ munkana-
pokon 8-18 óra között. Természetesen a viseletek, fotóanyagok
gyıjtését folytatjuk, szívesen várjuk családi emlékeiket,
melyeket digitalizálás után visszaadunk. 

A másik fontos célkitızés AlgyŒ életében elŒször egy teljes
algyŒi népi gyermekjáték-gyıjtemény megvalósítása. Ebben
szeretnénk segítségüket kérni: aki emlékszik még, gyermekko-
rában milyen gyermekjátékokat készítettek el, vagy mondtak,
játszottak, esetleg otthon még van eltéve egy-egy régi játék,
kiállításunkban szeretnénk összegyıjteni, bemutatni azokat. A
tárlatot április 20-án, csütörtökön 17 órakor „Adj, király
katonát!” címmel a Faluház Galériában Bárkányi Ildikó népra-
jzkutató, gyermekjáték-gyıjtŒ, a szegedi Móra Ferenc Múzeum
szakembere nyitja meg. (Az elképzelésekrŒl részletes felvilá-
gosítással szolgál Bereczné Lázár Nóra az algyŒi faluházban.) 

Egy kis matematika
A matematikában jelentôs szerepe van a négyzetszámoknak.
Ha egy számot önmagával megszorzunk, az eredményt

négyzetszámnak nevezzük.
Példa: 37 x 37 = 1369
Általában… a x a = a2

A négyzetszámok megtanulhatók. Helyezzünk el néhányat
számvonalon:

A számvégzôdések páronként megegyeznek, és a négyzetszámok
arányosan távolodnak egymástól.

A 25 és négyzete csomópontnak tekinthetô.
A négyzetszámok felhasználásával szorzási feladatokat is

elvégezhetünk.
Példa: 23 x 27 = ?

A 25 a két szám számtani közepe.
23 = 25-2 és 27 = 25+2

A szorzást így végzem el:
252 = 25 x 25 = 625
22 = 2 x 2 = 4

Levonom: 621
Számológépen ellenôrzöm: 23 x 27 = 621

Bármely két szám szorzatát megkapjuk, ha számtani közepük
négyzetébôl levonjuk a középtôl mért távolság négyzetét.

Kétjegyû számokkal:
94 x 86 = ?

(90+4) x (90-4) = 902 - 42

= 8100 - 16 = 8084
Háromjegyû számokkal:

352 x 348 = ?

(350+2) x (350-2) = 3502 - 22

= 122500 - 4= 122496
Az algyôi iskolában a gyakorlatban is bemutattam a fejbeli szá-

molás titkait.
Kovács Antal

Oszwald Marika az algyôi
faluház színpadán

A Parlandó Énekegyüttes ötéves jubileumi estjére Fábián
Péter meghívta az operett nagyasszonyát, Oszwald Marikát. A
mûvésznô a meghívást elfogadta és jelezte: örömmel vesz részt
a jeles ünnepen. A rendezvényrôl további részleteket a Hír-
mondó márciusi számában olvashatnak.

Gyevi-Art Kulturális Egyesület 

Gyarapodik a tájházi
gyûjtemény

Az Algyôi Tájház gyûjteménye az elmúlt évben is számos
régiséggel bôvült. A felajánlások között volt – többek között –
festmény, katonai láda, Zinger varrógép, darálók, régi
kerékpár, hokedlik, asztalterítôk, edények, fotók. Ezúton is
köszönetünket fejezzük ki az adományozóknak, köztük Czirka
Vitályosnénak, Kormányos Sándornak, Borbély Jánosnak,
Németh Gyulánénak, Bai Istvánnénak, Majoros Ferencnek,
Kátó Sándornak, Herczeg Józsefnek, Szekeres Istvánnak. 

Kedves Algyôiek!

Amennyiben van a birtokukban olyan régiség (50 évnél
régebbi tárgy, fotó dokumentum), vagy egyedi és érdekes, de
ennél újabb tárgy, amit adományként szívesen felajánlanának
az Algyôi Tájháznak, keressenek meg minket!

Címünk: Algyô, Kastélykert u. 42., telefonszámunk: 268-
220.

Nyitva tartás:
hétfôn 3-18 óra,
kedden 9-12 és 13-18 óra,
szerdán 13-17 óra,
csütörtökön 9-13 óra,
pénteken 13-17 óra között.
Minden adományt szívesen fogadunk!

Molnár Adél
gyûjteménykezelô
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Unatkozik a téli estéken?
Fizessen elŒ most  a kábeltévére akár 0 Ft-os belépési díjért!

Fizessen elŒ kétéves hıségnyilatkozattal bŒvített szolgáltatásunkra, és 0 Ft-os
díjért csatlakozhat a kábeltévé elŒfizetŒk táborához. Amennyiben Alapszolgál-
tatásunkra fizet elŒ kétéves hıségnyilatkozattal, akkor csak 3.900 Ft-ért csat-
lakozhat a hálózathoz.*

További Információ és megrendelés:

AKTV Kft Ügyfélszolgálat
6750 AlgyŒ, Kastélykert utca 16. Telefon: 06-62-267-567

Nyitva tartás: HétfŒtŒl péntekig 8-tól 15 óráig.

*A tájékoztatás nem teljeskörı, további részletek ügyfélszolgálatunkon. A
fenti belépési díjak 1 vételi hely kiépítésének költségét tartalmazzák. Az akció
2006. január 31-ig tart.

MA-BAU BT. vállalja

- tetŒszerkezetek komplett felújítását,
építését (fa, fém), 

- lapostetŒk szigetelését,
- bádogos munkákat,

- tetŒfedést, - lindab rendszerek
kivitelezését,

- „verébdeszkák” cseréjét, festését.

Újdonság: 
Ereszcsatornák, ablakpárkányok már

színes kivitelben is!

Major József

AlgyŒ, Szüret u. 2.

Tel.: 06-30/9659564

Ultrahang a kozmetikában:

AAzz  uullttrraahhaanngg  eeggyy  mmeecchhaanniikkaaii  rreezzggééss  úúttjjáánn
tteerrjjeeddôô  hhaanngghhuulllláámm..

AA  sseejjtteekkeett  rreezzggééssbbee  hhoozzzzaa  ((mmiikkrroommaasssszzáázzss  aallaakkuull  kkii)),,  eezzáállttaall  ssúúrrllóóddááss
jjöönn  llééttrree..  AA  sseejjtteekk  ffeellmmeelleeggeeddnneekk,,  ééss  aa  hhaattóóaannyyaagg  aa  bbôôrr  aalljjáábbaa  jjuutt..

AAllkkaallmmaazzáássaa::  
--  hhaattóóaannyyaagg  bbeevviitteell::  mmiinnddeenn  bbôôrrttííppuussrraa,,
--  sseebbggyyóóggyyííttáássrraa::  hheeggeessíítt,,
--  rráánncckkeezzeellééssrree::  hhaatt  aa  kkoollllooggéénn  rroossttookkrraa,,
cceelllluulliitt--nnaarraannccssbbôôrr  kkeezzeellééssrree..

Februári akció: 

2255  ppeerrcceess  mmaasssszzáázzss  665500  FFtt;;
ffaarrssaannggii  ssmmiinnkkeekk  mmiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyynnaakk!!

Ajánlatom:

uullttrraahhaannggooss  bbôôrrááppoollááss,,  kkiiss  ééss  nnaaggyykkeezzeellééss,,  ttiinnii  ééss  fféérrffii  aarrccááppoollááss,,
hhááttkkeezzeellééss,,  cceelllluulliitt  kkeezzeellééss,,  ppaakkoolláássookk,,  mmaasszzkkookk,,  aarrcc  ééss  ddeekkoollttáázzss--
mmaasssszzáázzss,,  sstteerriill  ggyyaannttáázzááss,,  sszzeemmööllddöökk  sszzeeddééss--ffeessttééss,,  sszzeemmppiillllaa  ffeess--
ttééss,,  ssmmiinnkk  mmiinnddeenn  aallkkaalloommrraa..

Bejelentkezés: 06-20⁄442-06-20

Benyák Izabella
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Gyulai HŒforrás ÜdülŒben 
2006. február 22-tŒl kéthetes
üdülési jog átadó 1 szoba-

konyhás-

fürdŒszobás, 3 személyes

(pótágyazható) 

apartmanban. 
Gyógykezelési lehetŒség hely-

ben az üdülŒben, illetve a

fürdŒben.

ÉrdeklŒdni: a 268-364-as tele-

fonszámon.

A Mosaico fürdŒszoba szalonban 
megtalál mindent az egyszerıtŒl az exkluzívig!

Olasz, spanyol, német:
- burkolóanyagok - szaniterek - csaptelepek - zuhanykabi-
nok - fürdŒkádak - hidromasszázs és wellness rendszerek -

ragasztók - fugázók - élvédŒk …

Most a teljes árukészletre 5–10 % árengedményt kap az,
aki a hirdetési szelvényt behozza!

Mosaico 2003 Kft. 
Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72/c 

(a volt ruhagyár területén)

Tel : 62/540-846 , 62/540-847
Nyitva tartás: H-P: 8-18 , SZ: 8-13 óra

Szeretné megtudni 
szakember 

segítségével 
bŒrtípusát és azt, 

hogy megfelelŒen
hidratált-e a bŒre?

A bŒr állapotának
felmérését 

február 12-én
délután 3 órakor 

ingyenesen végezzük 

Helye: 
AlgyŒi Faluház

kisterme

KitınŒ minŒségı
hibridkukorica,

napraforgó,
tavaszi árpa vetŒmagok

forgalmazása, 
jó árfekvésben.

10 ha fölötti termesztés
esetén finanszírozott ter-

meltetés is megvalósítható.

ÉrdeklŒdni lehet:  
dr. György Antal

6750 AlgyŒ, Téglás u. 98.
Mobil: 06-30-2292-060

2006. január 18-án a Hóvirág utca 44. szám elŒtt
elvesztettem kézitáskámat a benne lévŒ irataimmal.

Kérem a becsületes megtalálót, hogy a benne lévŒ iratokat  a
címemre jutassa vissza!

A táskában lévŒ pénzt megtarthatja.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, 

homlokzatfestés
rövid határidôn belül

garanciával
vállalok.

Koza Ferenc
Algyô, Fazekas u. 42.

Tel: 267-517
06⁄70⁄235-0566

Mangalica sertés, 

házi jellegû ízek, 

sózott szalonna,

tepertô,

kolbász, hurka, zsír

ELADÓ.

Algyô, Kastélykert u. 169.

T.: 06-20⁄988-5785

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben :
Tel.: 06-20-32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve kö-

szönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)

sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet

06-20-9433645

Garantált
hússertések 

100-180 kg-ig élŒsúlyban
vagy kettéhasítva.

Házi jellegı kolbász,
tepertŒ, szalonna, valamint

csumázott Œrölt paprika
folyamatosan kapható.

Telefonszám:
06-20-988-5785

Szeretettel várunk minden
érdeklŒdŒt!
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Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra között

ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô szolgáltatással – az
algyôi könyvtárba.

Ki lesz az év olvasója?
Az algyôi könyvtár meghirdeti „Az év olvasója” címû játékát.

Önnek (Neked) nem kell mást tenni, mint benevezni, és 2006. decem-
ber 1-jéig szorgalmasan járni a könyvtárba, és minél több könyvet
kikölcsönözni. A kölcsönzött kötetek számát az olvasójegyen re-
gisztráljuk. Az elsô 5 olvasó sorrendben 5000–4000–3000–2000–1000
forint értékû könyvutalványban részesül. Eredményhirdetés december
11-én lesz a könyvtárban. 

Euvonal – az algyôi könyvtárban
Ingyenesen használható az EU-vonal a helyi könyvtárban. Az

Euvonal 30-40 munkatársa ad azonnali választ a feltett kérdésekre.
Így például pályázatok, ösztöndíjak, munkavállalás, utazás, mezô-
gazdaság, oktatási programok témakörben. A leggyakoribb kérdések-
bôl és válaszokból máris óriási adatbázisuk gyûlt össze: 14000 EU-
val kapcsolatos kérdésre található meg a válasz az Euvonalon.

Bármilyen információra van szüksége a fenti témakörben, for-
duljon bizalommal a könyvtárosokhoz!

A könyvtár nyitva tart
HétfŒn: fél 10-12 óra és 13-18 óra között.
Kedden: fél 10-12 óra és 13-18 óra között.
Szerdán: fél 10-12 óra és 13-18 óra között.
Csütörtökön: 13-18 óra között.
Pénteken: fél 10-12 óra és 13-18 óra között.
Szombaton: 9-12 óra között.
A lejárt könyveket telefonon és e-mailen keresztül is

meghosszabbítjuk 1 alkalommal.
Telefon: 62/517-170 e-mail: bibl@algyo.hu

Olvasó-toborzó
„Hozd magaddal barátodat, ismerŒsödet, szüleidet, nagyszülei-

det!” - olvasótoborzó versenyt hirdetünk. Olyan új olvasókat hozz,
akik még nem tagjai az algyŒi könyvtárnak, illetve tagok, de régóta
nem látogatnak bennünket! A tagtoborzók között minden hónapban 1
db ajándékkönyvet, 3 fŒ részére pedig 5 óra ingyenes internet-
használatot sorsolunk ki, de év végén (decemberben) is részt vesznek
az össz-sorsoláson, melynek nyereménye könyvutalvány és internet.

Lapozgatás az emlékek között
Lassan végére érünk „Az élôk kötelessége…” címû soroza-

tunknak, ezért szükségesnek érezzük, hogy a még fellelhetô
emlékeket, emlékezéseket összegyûjtsük, közzétegyük.

Szeretnénk elindítani a „Lapozgatás az emlékek között” so-
rozatunkat, ezért arra kérünk minden algyôi polgárt, hogy
meséljen nekünk régi idôkrôl, történésekrôl, élményekrôl,
emberekrôl, szokásokról. Ha az írás nehezen megy, jöjjön be a
könyvtárba, s mi hangszalagra vesszük emlékeit! A mesélôk a
decemberi Algyôi Hírmondó karácsonyon jutalomban része-
sülnek.

Rendezvények 
a könyvtárban
Február 13-án 18 órakor

az AlgyŒi Tollforgatók Köre
estje.

*

Február 22-én 17 órakor
a „Magyar Történelmi Arc-
képcsarnok” elŒadássorozat
2. része. Téma: az Árpádházi
királyok. ElŒadó: Koller Zsolt
történész, író.

Ezen a napon a könyvtár és
teleház csak 17 óráig tart
nyitva!

*

Március 8-án 18 órakor
„NŒköszöntŒ” – nemcsak
nŒknek - a könyvtárban. „A
Kék Angyal” címmel sanzon-
est Meister Éva színmû-
vésznŒ elŒadásában: Marlene
Dietrich, Edit Piaf, Yves
Montand dalaiból. 

Jelmezek a könyvtárban

Papp Janó jelmeztervezŒ kiállítása a Magyar Kultúra Napján  nyílt meg az algyŒi
könyvtárban. (A kiállítás február 10-éig megtekinthetô.)
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SZÉPÍT-ÉSZ
Szépítész néven új rovatot szeretnénk indítani. Egy közös

témát, problémát járunk körül a fodrász, a kozmetikus és a
pedikır-manikırös szemszögébŒl. Célunk, hogy segítséget nyújt-
sunk a haj, a bŒr és a körmök mindennapi ápolásában, felmerülŒ
problémák esetén azok megoldásában. Bízunk benne, hogy
rovatunk megnyeri az olvasók tetszését és a késŒbbiekben kérdé-
seikkel, ötleteikkel segítik a rovat szerkesztését.

Februári témánk: A bŒr, haj és köröm szerkezete, felépítése és az
évszakhoz kapcsolódóan a téli ápolás fontossága.

A BÃR

Legnagyobb felületı szervünk, elhatárol a külvilágtól, véd a
mechanikai hatásoktól, részt vesz az anyagcserében. Rendkívül
ellenálló és rugalmas anyag (derma). Három fŒ rétegbŒl áll:

Hámréteg: ereket, idegeket nem tartalmaz, több rétegı, 
elszarusodó sejtek építik fel.

Szaruréteg: e réteg elszarusodott sejtjeinek leválása 
biztosítja az állandó hámlást. A szarusejtek anyaga 
a keratin, mely a vegyi hatásoktól véd.

FénylŒ réteg: fénytörŒ anyagot.
Szemcsés réteg: szaruelŒanyagot tartalmaz.
Tüskés réteg: sejtjei elpusztítják a hámba kerülŒ vegyi 

anyagokat, baktériumokat.
Bazális réteg: sejtjeiben találhatóak a bŒr színét adó 

pigmentszemcsék (melanin). E réteg egy 
hullámvonal mentén kapcsolódik a bŒr következŒ 
rétegéhez, mely az

Irha: ereket és idegeket már tartalmaz, az itt található
kollagén és elasztikus rostok adják a bŒr feszességét 
és rugalmasságát. A rostok száma és rugalmassága a 
kor elŒre haladtával csökken, ennek következtében a 
bŒr ráncos és petyhüdt lesz. Az irha sejtjei méregte-
lenítenek, immunanyagot termelnek, kórokozók 
ellen védekeznek. A felsŒ harmadában helyezkedik 
el a faggyúmirigy.

BŒralja: érintkezik a szövetekkel, izmokkal és a cson-
tokkal. Vastag rostkötegei közt a hézagokat zsír-
sejtek töltik ki. Az így kialakuló zsírszövet az arc és 
test esztétikai vonalainak kialakításában játszik 
szerepet. Innen indul ki szŒrszál és itt található a 
hozzá kapcsolódó hajmerevítŒ izmocska.

Téli hónapokban: a bŒr nagyobb hŒingadozásnak van kitéve, kön-
nyebben kipirul, a hideg hatására húzódik, ég, érzékenyebbé válik.
Ápolásához tápláló hatású félzsíros krémet válasszunk, mely tartal-
mazza a következŒ hatóanyagok valamelyikét: A, E, F vitamin, búza-
csíra, jojoba, avokádó, mandula olaj. Amennyiben a bŒr nyugtatására
is szükség van, krémünk gingkót, kamillát, aloe verát, vagy algát tar-
talmazzon. Fıtés hatására a bŒr vízhiányos szárazsága fokozódhat,
ezért biztosítsuk a szobák megfelelŒ páratartalmát! Ezen idŒszakban a
bŒr zsír és víztartalmának fokozására leghatékonyabb az ultrahangos
kozmetikai kezelés.

A HAJ

A hajszál bölcsŒje a bŒrben lévŒ szŒrtüszŒ, ahol a hajszál alsó
része kiszélesedik, ezt nevezzük hajhagymának. Itt található egy sejt-
csoport, a papilla, ahol a hajszál élete kezdŒdik. A papilla a vérke-
ringés révén jut megfelelŒ tápanyaghoz, gyorsan szaporodó sejtjei
elszarusodnak, majd felfelé türemkedve megalkotják a hajszálat, anya-
ga a keratin. A szŒrtüszŒ mellett található a faggyúmirigy, amely nor-
mál mıködés esetén puhává, fényessé teszi a hajat, és ápolja a fejbŒrt.
A szŒrtüszŒhöz kapcsolódik a hajmerevítŒ izmocska, ami meghatároz-
za a haj dŒlésszögét, valamint segít a faggyúmirigyek kiürítésében.

A hajszál felépítése: külsŒ burka elszarusodott sejtekbŒl áll, melyek
lemezeket alkotnak. Ezek egészséges haj esetén, - mint a háztetŒ
cserepei – szépen záródnak, megóvva a hajszál belsejét a külsŒ hatá-
soktól. Belül találhatóak a mikrorostok, amik kötegeket-kábeleket

alkotnak. Ezek szerkezete határozza meg a haj minŒségét. A rostok
közti kocsonyás anyagban találhatók a haj színét adó melaninszem-
csék.

Téli hónapokban: a hŒmérŒ higanyszála nulla fok felé közeledik,
mégis sokan járnak sapka nélkül. Kevesen tudják, hogy a bŒr
hajszálerei a hideg hatására összehúzódnak, így a hajtermelŒ papillák
termelése lelassul, ellenálló képességük csökken. A fejbŒr megfázik
és ez erŒs hajhulláshoz, korpásodáshoz vezethet. Nem csak a fejbŒr
van veszélyben! A hajszálakra a hideg és ráhulló fagyos csapadék
legalább olyan káros hatással van, mint az erŒs napsugárzás, ami
szárazzá, töredezetté teszi a hajat. A hosszú hajat védjük vállkendŒvel,
vagy tegyük a kabát alá. Keressünk olyan fejfedŒt, mely
egyéniségünkhöz illŒ, és nem szorítja a hajszálakat a fejbŒrünkre (pl:
kalap, kapucni…), hiszen problémát jelenthet, hogy állandó használa-
ta közben a frizura tönkremegy, a fejbŒr befülled, a haj lezsírosodik.
Ezen problémák megelŒzése érdekében fıtött helységbe érkezve
tegyük szabaddá hajunkat.

A téli idŒszakban a fejbŒrünk és hajunk állaga megváltozhat, mivel
a szervezet vitamintartaléka lecsökken. Ennek pótlására havonta al-
kalmazhatunk vitaminos (A, E, F) hajpakolást. A hölgyek tetethetnek
hajukba volumen növelŒt, vagy laza dauert, ami ugyancsak hosszabb
tartást kölcsönöz a hajnak.

A  KÖRÖM

A köröm megkeményedett, elhalt sejtekbŒl áll, amelyek fonalas
szerkezetı fehérjéket, keratint tartalmaznak. Az elsŒdleges feladata,
hogy védje az érzékeny és idegvégzŒdésekkel teli ujjbegyeket a
sérülésektŒl. A 3. ujjperc felett helyezkedik el. A körömlemeznek két
rétege van, a felsŒ sima, és a belsŒ, mely rétegen párhuzamos recék
vannak, amelyek a körömágy barázdáihoz kapcsolódnak. Ezek a
barázdák ugyanolyan egyediek, mint az ujjlenyomatok. Azt a bŒrrészt,
amit a köröm beborít, körömágynak nevezzük. A körömlemez tövénél
lévŒ élŒ szövetbŒl, (matrix) nŒ ki a köröm. A körömlemezre ránövŒ,
rátapadó bŒr szélét szarupárkánynak nevezzük, melyet sérülésmente-
sen szoktak eltávolítani. A körömlemez félhold alakú fehéres része a
lunula, ami még élŒ körömsejteket tartalmaz. Az új sejtek folyam-
atosan képzŒdnek, naponta 0,1 mm-rel nyomják kifelé a régebbi
sejteket, amelyek elszarusodnak. A köröm teljes hosszában 105 nap
alatt újul meg vagyis nŒ le. 

Az egészséges köröm: fényes, szép formájú, ívei szabályosak, sima
felszínı és rózsaszín. Vastagsága: 0,5 – 0,75 mm.  A köröm szerkezete
és vastagsága változik az életkorral, függ a környezeti hatásoktól és az
egészségi állapotunktól is.

Téli hónapokban: a kéz- és körömápolás is nagyobb figyelmet és
gondoskodást igényel, hiszen sokkal hamarabb kiszárad, ki-
cserepesedik, kivörösödik, és be is repedezhet a kéz bŒre. Ezen prob-
lémákra olyan kézkrémet ajánlok, mely bŒrpuhító glicerint, hámosító
„A” és tápláló hatású „E” vitamint tartalmaz. 

A száraz bõr ápolására tökéletes megoldás a Paraffinos kézápolás.
amely fél óra alatt puhává varázsolja, és vitaminokkal táplálja a bõrét.
A kezelés hatására fokozódik a vérkeringés, a bŒr pórusai kitágulnak,
így lehetŒvé válik a tápláló krémek tökéletesebb felszívódása.

Szabóné Tóth Zsuzsanna kozmetikus mester
Belovainé Bakos Erika nŒi-férfi fodrász

Hevesiné SebŒk Andrea pedikür-manikür és mıkörömépítŒ

Februári ajánlatunk:

Ultrahangos arckezeléshez Zsuzsi kozmetika
– ajándék szemöldökfestés – Tel: 267-995

Bartók Béla u. 21.
Hajvágáshoz

– ajándék vitaminos hajpakolás – Tel: 268-514
30/438-8014
Téglás u. 86.

Manikürhöz
– paraffinos kézápolás fél áron – Tel: 30/218-2929

Téglás u. 42.
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A ház és az energiatakarékosság
A ház, amelyben élünk, gyakran ugyanúgy

viselkedik, mint valamely ruhadarabunk. 
Ha gyarapszik a család, kinŒjük, ha

kevesebben leszünk kifogyunk belŒle, ha
vékony, kevés anyagból készül, fázni fogunk
benne, ha vastag, tömör az anyaga, akkor elég
meleg, kényelmes lesz a legnagyobb hidegben
is. 

Praktikusan öltözködni már tudunk al-
katunknak, az évszaknak és az idŒjárási viszo-
nyoknak megfelelŒen, házunkat viszont még
gyakran szabjuk el ebbŒl a szempontból. 

Ha a szabadban vagyunk és jól öltözünk fel,
elegendŒ a testünk melege és a környezet, fŒleg
a Nap energiája hogy jól érezzük magunkat a
bŒrünkben. Házainkban tartózkodva azonban
más a helyzet. Az öltözködés trükkje kevés
nyáron is, télen is. Pótlásként drágán vett
energiával hıtjük, szellŒztetjük, fıtjük
házunkat, miközben tökéletesen elszigeteljük
vele magunkat az ingyen is rendelkezésre álló
természetes energiaforrásoktól. A nap hatalmas
energiájával egy nyári zivatar után több száz
négyzetkilométeres területet szárít fel pillana-
tok alatt, mi pedig ilyenkor is árammal vagy
földgázzal készítünk magunknak fürdŒvizet és
közben sokkol bennünket a szolgáltatott és
vásárolható energiák árainak gyakori emelése.
Vannak azonban jó jelek is: egyre tudatosabban

próbálunk új, környezetbarát és egészség-
megŒrzŒ technológiákat választani.

A változtatás kényszere tehát már adott, de
nagyon sokan még nem tudják, hogyan kezd-
jenek hozzá egy olyan átalakításhoz, mely
komfortjukat biztosító energiarendszerüket
környezetbaráttá és takarékosabbá teszi.

Négy évvel ezelŒtt korszerısítettük egy
szegedi családiház fıtési és használati
melegvíz ellátó rendszerét. A ház földszint
plusz tetŒteres, ideális D – i tájolású, pontosan
45°-os tetŒsíkkal. Megbontottuk a tetŒt és
beépítettünk 6 m2 tetŒbe integrált sík kollek-
tort. Meghagytuk a régi földgázos központi
fıtést, új melegvíztároló tartályt állítottunk be,
mellé pedig egy kiegészítŒ hŒtároló tartályt. A
kialakított napkollektoros rendszer így al-
kalmas használati melegvíz készítésre, és kor-
látozott mértékben besegít a fıtésbe is.

A házat egy nyugdíjas házaspár lakja, akik
úgy döntöttek, hogy megtakarított pénzüket
napkollektoros rendszerbe fektetik. A befek-
tetés nyereségeként annak az energiaköltségnek
csökkenését kívánták elkönyvelni, ami folya-
matosan és egyre nagyobb mértékben terhelte
nyugdíjukat.

A kivitelezéshez igénybe vettek 250 000 Ft
vissza nem térítendŒ állami támogatást. 

Megegyeztünk, elvégeztük a munkát, mely-

hez a megrendelŒtŒl megkaptuk a szükséges
szerelvények, csövek és idomok egy részét, az
általa legyártotta használati melegvíz és
kiegészítŒ hŒtárolót. A rendszer mıködik, a
házaspár teljes megelégedésére.

A házaspár kifizetett 550 000 Ft-ot az állami
támogatás nélkül. Megtakarításként elkönyvel-
heti évente 800 m3 földgáz árát, ami jelenlegi
áron 48 222 Ft. A házaspár elégedett, ami
annak köszönhetŒ, hogy a hozamként elért
megtakarítás a múlt évben a banki kamatoknál
jobb, 8,77 %-os nettó kamatot jelent saját
befektetésükre. Okkal számíthatnak arra, hogy
az infláció mértékénél gyorsabban emelkedŒ
gázárak és a várhatóan csökkenŒ kamatok
következtében a késŒbbiekben még ennél is
nagyobb lesz évenkénti nyereségük.

Jó megoldások és jó példák tehát már van-
nak. Azonban az átgondolatlan, mıszakilag és
pénzügyileg alkalmatlan rendszerek csak
elviszik pénzünket, és a velük elérhetŒ meg-
takarítás csalódást fog okozni. Annak, aki úgy
dönt, hogy belevág, a lényeg mindig az
elérhetŒ legnagyobb komfort, a reális
beruházási költség és az olcsó üzemeltetés
legyen. Nem szabad megfelelŒ elŒkészítés és
szakértelem nélkül ilyen munkába belekezdeni.

Kiss Tibor
épületgépész üzemmérnök

A vidékfejlesztési politika célja a vidéki
térségekben élŒ emberek életminŒségének
javítása, a vidéki térségek további lemaradásának
megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biz-
tosítása. A beavatkozás fókuszában az áll, hogy a
vidéki társadalom és gazdaság szereplŒi számára
megfelelŒ életkörülményeket és mıködtetési
lehetŒségeket lehessen biztosítani.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA
Garanciarészleg intézkedéseire (továbbiakban:
NVT) célja, hogy egységes keretbe foglalja az
Európai MezŒgazdasági Orientációs és Garancia
Alap GaranciarészlegébŒl finanszírozandó vidék-
fejlesztési intézkedések hazai végrehajtásának
rendszerét. Az NVT kijelöli a vidéki térségek
fenntartható fejlŒdését szolgáló célokat, prioritá-
sokat, valamint tartalmazza az egyes intézke-
dések céljait, az intézkedések keretében támo-
gatható tevékenységeket, a támogatás igénybe
vételének feltételeit és végrehajtásának részletes
szabályait is.

NVT intézkedések és kapcsolódó határidŒk:
Agrár-környezetgazdálkodás
Egy olyan mezŒgazdasági gyakorlat elter-

jedésének elŒsegítése, amely az erŒforrások fenn-
tartható használatán, a környezeti és természeti
értékek megŒrzésén, a vidéki táj értékeinek
megóvásán, valamint minŒségi termékek elŒál-
lításán alapszik. A támogatási idŒszak minimum
5 évre szól.

Az elmúlt évben támogatásban részesült gaz-
dálkodóknak a Gazdálkodási napló leadási
határideje január 31., a kifizetési kérelem be-
nyújtására 2006. február 1-jétŒl 28-ig van le-
hetŒség.

Új kérelmek benyújtására várhatóan 2006.
május 1-tŒl 31-ig lesz lehetŒsége azon gazdál-
kodóknak, akik vállalják a feltételrendszer tel-
jesítését.

KedvezŒtlen adottságú vagy környezetvédelmi
korlátozások alá esŒ területek támogatása: 

KedvezŒtlen adottságú területeken a helyes
gazdálkodási gyakorlatnak megfelelŒ gazdál-
kodók támogatása, a környezetvédelmi követel-
ményeknek eleget tevŒ mezŒgazdasági célú
földhasználat biztosítása. A támogatást már
elnyert gazdálkodók a kifizetési kérelmet
várhatóan 2006. április 1 - május 15. közötti
idŒszakban nyújthatják be. Új belépŒk a támo-
gatási kérelmet 2006. május 1-31. közötti
idŒszakban nyújthatnak be a területileg illetékes
MVH felé.   

MezŒgazdasági területek erdŒsítése:
Az erdŒterület és az erdŒk környezetvédelmi,

gazdasági, szociális-közjóléti szerepének
növelése. A támogatást elnyert gazdálkodók
kifizetési kérelmüket 2006. február 1. és 2006.
június 15. között nyújthatják be, míg az ebben
az évben erdŒt telepítŒ gazdálkodók 2006.
június 1. és 2006. július 31. között nyújthatnak
be támogatási kérelmet. A támogatási kérelem
benyújtásának egyik legfontosabb feltétele az
Állami Erdészeti Szakszolgálat által jóváhagyott
telepítési terv megléte, ezért azon gazdálkodók,
akik ebben az évben szeretnének támogatási
kérelmet benyújtani, célszerı, ha már most hoz-
zákezdenek a telepítési terv elkészíttetéséhez.

Korai nyugdíjazás:
Jövedelem biztosítása az árutermeléssel fel-

hagyó idŒsebb gazdálkodók számára, a
gazdálkodók korösszetételének javítása és 
ésszerı birtokméretek kialakítása. Várhatóan erre
az intézkedésre 2006-ban nem lehet támogatási
kérelmet benyújtani. 

Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó
gazdaságok támogatása:

Azon gazdálkodók támogatása, akik piacori-
entált gazdálkodásra kívánnak áttérni és ennek
érdekében a gazdaságuk szerkezetében is képesek
változtatásokat véghezvinni.

Az elmúlt évben támogatást elnyert
gazdálkodók kifizetési kérelmének benyújtási

határideje 2006. július 1-31-ig tartó idŒszakban.
Erre az intézkedésre ebben az évben támogatási
kérelmet 2006. július 1. és 31. közötti idŒszakban
kell benyújtani.

Az EU környezetvédelmi, állatjóléti- és higié-
niai követelményeinek való megfelelés elŒse-
gítése:

Az állattartó gazdálkodók támogatása a közös-
ségi jogszabályokon alapuló környezetvédelmi és
állatjóléti szabályok betartásában. Erre az
intézkedésre várhatóan 2009-ig lehet támogatást
igényelni.

Ebben az évben támogatási kérelem benyújtási
határideje 2006. január 1. és április 30. közötti
idŒszakban lehetséges. 

A fenti határidŒk tájékoztató jellegıek, az
MVH általi közzététel tekintendŒ irányadó-
nak.

Technikai segítségnyújtás:
Melynek keretében képzett tanácsadók segítik

a gazdálkodókat az intézkedésekben megfogal-
mazott célok elérésében, illetve a támogatás
igénybevételében. Ennek keretében a Mıszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetsége
(MTESZ), mint ernyŒszervezet tanácsadókat
foglalkoztat, akik több helyen, köztük AlgyŒn is
ügyfélszolgálatot tartanak, illetve ügyfélszol-
gálaton kívül is állnak az érdeklŒdŒk ren-
delkezésére. A tanácsadás célja, hogy a
gazdálkodók részére elŒsegítsék az EU társfinan-
szírozással folyósított támogatásokhoz való hoz-
zájutást.

A Nemzeti Vidékfejlesztési TervrŒl és annak
intézkedéseirŒl bŒvebben az AlgyŒi Könyvtárban
és Teleházban díjmentesen kaphatnak felvilá-
gosítást az érdeklŒdŒk minden héten hétfŒn
9.30-12, 13-18 óráig, illetve egyéb idŒpontban
telefonos egyeztetés alapján a 30/985-22-85 szá-
mon Katona Antal NVT tanácsadótól.

Katonca Antal
NVT tanácsadó reg.: 20-0183

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és a határidŒk
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

február 01–03. között 12.00-tŒl  16.30 óráig,
február 06–10. között 08.00-tól  12.30 óráig,
február 13–17. között 12.00-tŒl  16.30 óráig, 
február 20–24. között 08.00-tól  12.30 óráig,
február 27–28. között 12.00-tŒl  16.30 óráig,
március 01–03. között 12.00-tŒl  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: 8.15 –14.15
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 9.00–14.00

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

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

február 01-03.: 12.30–16.30 óra,
február 06-10.: 07.30–11.30 óra,
február 13-17.: 12.30–16.30 óra,
február 20-24.: 07.30–11.30 óra,
február 27-28.: 12.30–16.30 óra,
március 01-03.: 12.30–16.30 óra,
március 06-10.: 07.30–11.30 óra.

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

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

Telefon: 268-038:

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:

Február 01–03.: 07.30-tól  12.00 óráig.
Február 06–10.: 12.30-tól  16.30 óráig.
Február 13–17.: 07.30-tól  12.00 óráig.
Febeuár 20–24.: 12.30-tól  16.30 óráig.
Február 27–28.: 07.30-tól  12.00 óráig.
Március 01–03.: 07.30-tól  12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Házasság
Novák György és Kátai Klára

2006.01.07-én; 
Kollár ErnŒ Zoltán és Dávid Ilona

2006.01.18-án házasságot kötött.

Sok boldogságot kívánunk az ifjú
párnak!

Születés
GyŒrfi Juliannának és Bálint Lász-

lónak  Csilla Marianna; Bognár

Veronikának és Németh Lászlónak

Bercel; Kis Ágnesnek és SebŒk Zsolt-

nak  GergŒ nevı gyermeke született.
Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek

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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Hétfônként 
13-16 óra Agrártanácsadó

(Tonkó Tibor);
16-19 óra Parlandó Ének-

együttes (Lakatos Béla);
16-18 óra Ingyenes jogi

szaktanácsadás (dr. Ampovits
Ágnes és dr. Gonda János);

16-18 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza és Lengyel
Zoltán) 

18.30-19.30 óra Asszony-
torna (Kovács Krisztina).

Minden hónap elsô hét-
fôjén gazdaköri gyûlés (Bor-
bély János).

Keddenként 
8-15 óra Falugazdász foga-

dóóra (Pál Andrea);
17 óra Hagyományôrzô

Együttes (Eke József);
18-20 óra Algyôi Citera-

zenekar (Süli Tibor).
Szerdánként
17-19.30 óra Fiesta Tánc-

iskola (Pálinkó Lujza és
Lengyel Zoltán); 

17 óra Sakk-klub.
Csütörtökönként 
9.30-10.30 óra Baba-Ma-

ma Klub;
17 óra Nyugdíjas klub

(Maszlag Józsefné);
18.30-19.30 óra Asszony-

torna (Kovács Krisztina).
Minden hónap harmadik

csütörtökén Prometheus sza-
ktanácsadás (Sztarovics Pet-
ra).

Péntekenként 
15-17 óra Hit és Lélek

Klub (Nemes Nagy Rózsa);
17-19,30 óra Fiesta tán-

ciskola (Pálinkó Lujza és
Lengyel Zoltán) 

Minden hónapban Gön-
cölszekér Ifjúsági Társaskör
(Lukács László).

Február 7., 9., 14., 16., 21.
napján 14-20 óráig: Ezüst-
kalászos gazdatanfolyam
(Borbély János).

Állandó programok a faluházban

Algyôi Faluház: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu 
Internet: www.algyo.hu

Könyvtár 6750 Algyô, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Tájház: 6750 Algyô, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Mb. igazgató: Lukács László. Könyvtárvezetô: Ménesi Lajosné. 

Szomszédolni jön Csengele!
A már hagyományos Szomszédoló rendezvénysorozat

részeként február 17-én, pénteken 17 órától a faluház szín-
háztermében Csengele mutatkozik be. Az esti mısorban fellép-
nek a Fúvószenekar és az Ifjúsági Mazsorett csoport, a
Kisszínjátszók Holle anyó meséjét adják elŒ, hallgathatunk
különbözŒ zenei mıfajokban elŒadott számokat, népdalt, citer-
amuzsikát, fúvosokat. A Szomszédoló az ÜtŒegyüttes mısorá-
val zárul. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk rendezvényünkre! A
belépés díjtalan!

„Szépségnap 2006” AlgyŒn
ElŒzetes egyeztetés alapján várunk minden kedves algyŒi

vállalkozót, vásárost, termékeit bemutató kiállítót, aki az
algyŒi „Szépségnap 2006” rendezvényünkön szeretne megje-
lenni, részt venni április 8-án, szombaton. Jelentkezni és
bŒvebb felvilágosítást kérni a faluházban lehet Lele Istvánné
kulturális munkatársnál vagy a 62/517-173-as telefonszámon.

Stressz és szenvedélybetegségek 
Február 8-án, szerdán 17 órakor  dr. Nickel Anne orvos, ter-

mészetgyógyász elŒadására várjuk az érdeklŒdŒket az Életre-
form Klub sorozatunk keretében. Téma: Szenvedélymagatartás
és szenvedélybetegségek, mint a stressz félmegoldása. Mit
tehet a család, a környezet a szenvedélybetegekkel? Termékbe-
mutató: Kisfaludy Gyógyház (HódmezŒvásárhely).

„Magyar Kézmıves Remek” 
Országos szakmai elismerés AlgyŒ elsŒ népi

iparmıvészének
A „Magyar Kézmıves Remek" címeket immár negyedik

alkalommal adták át január 23-án Budapesten, az
Iparmıvészeti Múzeum aulájában. Elnyerése a vállalkozók
számára olyan erkölcsi elismerés, amelyet a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara saját marketing eszközeivel támo-
gat. A kitüntetŒ címek átadása után az Iparmıvészeti Múzeum-
ban a zsıri döntése alapján kiválogatott termékekbŒl rendezett
kiállítás egészen január 30-ig tartott nyitva.

A megnyitón ünnepi beszédet mondott: Kiss Péter a Min-
iszterelnöki Hivatalt vezetŒ miniszter és Pongorné Csákvári
Marianna a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes
államtitkára. KöszöntŒjükben kiemelték a magyar gazdaság,
kultúra és turizmus együttmıködésének fontosságát, a
hazánkban alkotó kézmıvesek felkarolását és támogatását
különféle eszközökkel. Dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Juhász József, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kézmıipari alelnöke a
magyar népi kultúra fontosságáról, a hagyományŒrzés és
–ápolás létfeltételérŒl szólt.

Idén a beérkezettek közül 30 pályázatot fogadtak el, mely-
bŒl 12 darabot emléklappal, 18 darabot kézmıves remek cím-
mel jutalmaztak a szakemberek.

2006-ban, Csongrád megyébŒl Kerekes Ibolya hímzŒ és
Szabóné Tóth Hilda tızzománc készítŒ (Szeged) emléklapot
vehetett át. A "Magyar Kézmıves Remek" címet Ambrus Sán-
dor fazekas, népi iparmıvész (HódmezŒvásárhely), Gálné
Nagy Ildikó szövŒ, népi iparmıvész (AlgyŒ) és Szakál László
citerakészítŒ (HódmezŒvásárhely) vehették át!

Ezúton gratulálunk az AlgyŒi Mıvészkör vezetŒjének,
AlgyŒ elsŒ népi iparmıvészének, Ildikónak a magas szakmai
elismeréshez, továbbá kívánunk nagyon jó egészséget az
AlgyŒi Mıvészkör kedves támogatóinak! Minden további díja-
zott alkotónak szívbŒl gratulálunk!

Bereczné Lázár Nóra

ALGYÔI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
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Februári vásárnaptár
FEBRUÁR 03. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 13. (hétfŒ)  9-13 óra : Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 15. (szerda) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.
FEBRUÁR 16. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai ruha és méteráru 

vásár.
FEBRUÁR 17. (péntek) 8-12 óra: Munkaruha vásár.
FEBRUÁR 23. (csütörtök) 9-12 óra: „OTTÓ” Ruházati vásár.
FEBRUÁR 28. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.

Magyarnóta-est 
a  faluházban

A nagy sikerre való tekintettel újra magyarnóta-estet rendez
a faluház február 25-én, szombaton este 6 órától. Az est
házigazdája a népszerı Csicsó GyŒzŒ és Cigányzenekara. A
mısorban fellép: Ódri Zsuzsa és Fodor Károly énekes.

BelépŒdíj: 1600 Ft. ElŒvételben (február 17-ig, illetve
nyugdíjasok és kiskorú hozzátartozók részére): 1100 Ft. A
belépŒjegyek megvásárolhatók a faluházban, a könyvtárban
munkanapokon 10-18 óra között.

Rendezvénynaptár
FEBRUÁR 1. (szerda) 18 óra: AlgyŒi Gulliver Klub
Vendég: Zánthó Csabáné 
Téma: Lengyelország és Olaszország (Római beszámoló).

Az élménybeszámolót tartók közül tavasszal egy kétszemélyes
társas utazást sorsolunk ki a szegedi Dóm Tourist támogatásá-
val.

FEBRUÁR 3. (péntek) 19 óra: Farsangi Diákmulatság a
faluházban! Büfé, tánc, jelmezverseny. A legjobb jelmezes
jutalma egy torta.  Dj.’s Atkovy. 

BelépŒ: 300 Ft, jelmezes diákok részére díjtalan.
FEBRUÁR 4. (szombat) 10 óra: Farsangi ajándékmısor a

gyermekeknek
A szegedi Grimm-Busz színház elŒadása: „Bogaras mese –

avagy a nyolcpettyes Katica”
A belépés díjtalan!
FEBRUÁR 4. (szombat) 11 óra: Farsangi játszóház az

AlgyŒi Mıvészkör tagjaival 
Az érdeklŒdŒ gyermekek és felnŒttek különféle farsangi

maszkokat és álarcokat, valamint vicces dobókockát, gyöngyöt
szŒnek különféle karkötŒkké, készítünk szélfogó mobilokat,
társasjátékokat papírtojásból, rozettát, lampionokat, füzéreket,
gyöngyöt fızünk és kóstolunk farsangi szalagos fánkot is! 

A belépés díjtalan!
FEBRUÁR 6. (hétfŒ) – 10 (péntek): Az AlgyŒi Általános

Iskola kiállítása a faluház elŒcsarnokában
FEBRUÁR 8. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági

Kht. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elŒadó) 
FEBRUÁR 8. (szerda) 17 óra: Életreform Klub.

Vendégünk: dr. Nickel Anne orvos, természetgyógyász.
FEBRUÁR 8. (szerda) 18 óra: Iskolai elŒadás a faluházban 
FEBRUÁR 11. (szombat) 18 óra: Az AlgyŒi Általános

Iskola alapítványi bálja 
FEBRUÁR 14. (kedd) 15 óra: Mozgáskorlátozottak cso-

portgyılése
FEBRUÁR 15. (szerda) 17 óra: Civil VezetŒk Klubja
FEBRUÁR 16. (csütörtök) 16-18 óra: A Prometeus Rt.

szaktanácsadása
FEBRUÁR 16. (csütörtök) 17 óra: Az AlgyŒi Mıvészkör

taggyılése
FEBRUÁR 16. (csütörtök) 17 óra: Farsang a Nyugdíjas

Klubban
FEBRUÁR 17. (péntek) 17 óra: A Szomszédoló ren-

dezvénysorozat keretében Csengele mutatkozik be AlgyŒn
FEBRUÁR 18. (szombat) 16 óra: Göncölszekér Ifjúsági

Társaskör
FEBRUÁR 21. (kedd) 12 óra:  Filharmónia elŒadás-sorozat

iskolásoknak. Kodály Zoltán: Háry János (daljáték). 
FEBRUÁR 22. (szerda) 17 óra: Magyar Történelmi Arck-

épcsarnok címı elŒadás-sorozat a könyvtárban. 
FEBRUÁR 25. (szombat) 18 óra: AlgyŒi Nóta-est. 
Fellépnek: Ódri Zsuzsa és Fodor Károly, házigazda  Csicsó

GyŒzŒ és cigányzenekara. (Fehértói Halászcsárda)

A Szegedi Kamarazenekar
koncerje

A Filharmónia Kht. Szeged Hangversenysorozata általános
iskolásoknak Csongrád megyében címmel a 2006-os tanévben
a következŒ koncert lesz megtekinthetŒ AlgyŒn, a faluházban a
Búvár u. 5. szám alatt. A koncertek a Csongrád Megyei
Közgyılés támogatásával valósulnak meg.  KövetkezŒ elŒadás:
február 21. kedd 12 óra. Kodály Zoltán: Háry János címı
daljáték. Keresztmetszet. Szereposztás: Örzse – Szonda Éva,
Marci bácsi – Cseh Antal, Háry János – Andrejcsik István.
MısorismertetŒ: Andrejcsik István.

Algyôi Hírmondó

Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyôi Faluház, Könyvtár és Tájház 

Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély
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Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Bereczné Lázár Nóra,  

Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
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