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Képeslap – a receptekrôl
Az ember nemcsak szívével és elméjével ember, hanem a

gyomrával és beleivel is – olvasom Márai Sándor Füves
könyvében, kedves húgom. 

Így is magyarázhatom, miért jutott eszembe egy csütörtökön,
hogy ínyemmel és ízlelŒbimóimmal felidézzem a gyerekkort
abban a „tejes kŒttesben”, amit édesanyánk receptje alapján
kavartam-vertem-keleszettem-sütöttem a gyerekeimnek. Követ-
tem a receptben leírt utasításokat, aztán „telefonos segítséget”
is kértem, de ez a kelt pite mégsem lett olyan, mint amilyet éde-
sanyánk sütött nekünk! A lapos és kemény pitét csak én maj-
szoltam, a gyerekeknek más, bevált recept alapján készült va-
csorát tálaltam. E „kŒttes tészta” titkát azon a csütörtökön
nem sikerült fölfedeznem. Mert titok, pontosabban tudás és
tapasztalat rejtezik minden receptben.

A legrégebbi könyv, a szegedi Egyetemi Könyvtár legféltet-
tebb ritkasága is egy receptgyıjtemény. A mi konyhánk polcán
sorakozó titokgyıjtemények közül például Bornemissza Anna,
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem feleségének szakácskönyve
1680-ba visz. A kötetet ajánló „fülszöveg” Herman Ottóra, a
világhírı természetbúvárra hivatkozik: „Mondd meg, mit eszel,
ebbŒl is kiveszem, milyen vagy; mutasd hajlékodat, meglátom a
lelkedet.” Vagyis lélektani búvárkodás kiindulópontja ugyanúgy
lehet egy-egy házi szakácskönyv, mint ahogy mıvelŒ-
déstörténeti forrás is. Ezért került a konyhai polcra Vizvári
Mariska, az 1877-ben született színésznŒ Száz specialitása,
vagy Gundel Károly gasztronómiával foglalkozó írásai. E 
polcra kerül az AlgyŒi NŒegylet tíz éves születésnapjára
készülŒ süteményes könyv. 

Az algyŒi recepttár a falu, az itt élŒ egykori és mai asszo-
nyok titkait is magába foglalja. „Pösze néni krumplis
kŒttesétŒl” kezdve az „Illedelmes krémesen át” a „Dédnagy-
mamám sütöte vásárhelyi sós-túrós lepényig” több mint száz
recept vár fölfedezésre. Ezek közül a finomságok közül a si-
kerülteket beemelem saját, kézírásos feljegyzéseimbŒl,
újságkivágásokból, gépelt fénymásolatokból, a www.minden-
falas.hu és más internetes címeken talált és kinyomtatott
szövegtöredékekbŒl montírozott szakácskönyvembe, ami egy-
szer a lányomé lesz.

Újra kísérletet teszek édesanyám kŒttese titkának megfej-
tésére – a mindennapi nŒnapot ünnepelve is –, kedves húgom.

Ölel nŒvéred:
Ágnes 

1848. március 15. 
Nemzeti Ünnep 2006. AlgyŒn
Március 14–én, kedden 18 órától AlgyŒi Pilvax Kávéház

az algyŒi faluházban. A társas-közösségi esten  „PetŒfi Sándor a

kortársak és az utókor irodalmában” címmel ünnepi mısort

adnak elŒ a Móra Ferenc Népszínház társulatának tagjai. Majd

az est folyamán ünnepi táncmısort ad a Kankalin Néptánc-

együttes (HódmezŒvásárhely).

2006. március 15–én, szerdán 9 órakor ünnepi szentmise

lesz a rk. templomban

9.50 órától a templomkertben Széll Ambrus honvéd sír-

jelének megkoszorúzására kerül sor. Ünnepi köszöntŒt mond,

majd koszorút a képviselŒtestület nevében elhelyezi dr. Piri

József, AlgyŒ Nagyközség polgármestere.

10 órakor ünnepi megemlékezés az 1848. forradalom és

szabadságharcról az Országzászlónál, zenés-irodalmi mısor.

Ünnepi köszöntŒt mond: dr. Marjanucz László, tanszékvezetŒ

egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem, Magyar

Történeti Tanszék). Koszorút helyeznek el az algyŒi

intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek. 

EsŒs idŒ esetén a megemlékezŒ mısort a könyvtárban

tartják!

Bakó Tibor

Társ és támasz
A NŒ sötét éjben holdsugár
mely nem elvakít, inkább utat mutat.
A NŒ kék égen felhŒpamacs
mely nem árnyékot vet, inkább megnyugtat.
A NŒ forróságban lágy szellŒ
mely nem borzongat, inkább cirógat.
A NŒ kŒsziklák közt a forrás
mely nem apad el, inkább olt szomjat.
A NŒ zöld mezŒn kinyílt virág
mely nem kirívó, inkább szerény maradt.
A NŒ óceánban kis sziget
mely nem kárhoztat, inkább nyújt oltalmat.
A NŒ az Isten gondolata
mely nem irányít, inkább támogat.
A NŒ életünkben biztos pont
melyre állandóan szükségünk van.
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Önkéntesek kerestetnek
„TEDD PRÓBÁRA

MAGAD!” Jelentkezési
határidŒ: március 20.

ÖTLET Program = ÖN-
KÉNTESSÉG, TEVÉKENY-
SÉG, LEHETÃSÉG, ELHE-
LYEZKEDÉS, TAPASZTA-
LATSZERZÉS. 

Az ÖTLET program az elsŒ
olyan hosszú távú önkéntes
program, amely Magyarorszá-
gon indul. Ennek keretében, a
dél-alföldi régióban 20 fiatal-
nak lehetŒsége nyílik
önkéntes tevékenységet foly-
tatni 10 hónapon át, a szá-
mukra leginkább megfelelŒ

profilú és tevékenységi körı
fogadóintézményeknél.

A program célja, hogy a 18
és 26 év közötti munkanélküli
fiatalok munkaerŒ-piaci esé-
lyeit növelje, a munkatapasz-
talattal még nem rendelkezŒ
fiataloknak lehetŒséget biz-
tosítson a tapasztalatszerzésre.

Az ÖTLET programot az
Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatja.

Az önkéntes tevékenységért
közvetlen anyagi ellenszolgál-
tatás nem jár, azonban
bizonyos juttatások minden
résztvevŒ fiatalt megilletnek.

Ilyen juttatások az étkezési
támogatás, utazási költ-
ségtérítés, szükség szerint
lakhatási támogatás, valamint
képzési, továbbképzési költ-
ségek megtérítése. 

Az érdeklŒdŒk további
információt az otlet_del-
alfold@freemail.hu e-mail
címen kaphatnak, továbbá a
www.otletprogram.hu oldal-
ról, ahonnan a szükséges
dokumentumok is letölthetŒek
(jelentkezési ırlapok, program
kódex), de az AlgyŒi
Könyvtár-Teleházban is
szívesen adnak tájékoztatást.

Választási
határidôk

A külképviseleti névje-
gyzékbe való felvételt a
választópolgár a lakcíme szerint
illetékes helyi választási iroda (a
továbbiakban: HVI) vezetojétol
március 17-én 16.00 óráig
kérheti. Igazolást - a választás
elso és második fordulójára
egyaránt - személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésobb
április 7-én 16.00 óráig, ajánlott
levélben pedig úgy lehet kérni,
hogy az legkésobb április 4-én
megérkezzen a választási
irodához. 

A módosított névjegyzék
április 7-én 16.00 óráig, illetoleg
április 21-én 16.00 óráig
tekintheto meg a polgármesteri
hivatalban.

A választási bizottságok meg-
bízott tagjait a választókerületben
jelöltet, illetoleg listát állító jelö-
lo szervezet, illetoleg a független
jelölt legkésobb március 31-én
16.00 óráig jelentheti be.

Kampányt folytatni április 8-
án 00.00 órától április 9-én 19.00
óráig, illetoleg 2006. április 22-
én 00.00 órától április 23-án
19.00 óráig tilos.

Szavazatszámláló bizottságok:
001 szavazókör: Faluház,

Búvár u. 5. Tagok: Tóth Istvánné
Algyô, Téglás u.111., Bús Edéné
Algyô, Szamóca u. 7., Bite
Jánosné Algyô, Bartók B. u. 29.

002 szavazókör: Általános
Iskola Kastélykert u. 60. Tagok:
Kónyáné Zombori Erzsébet
Algyô, Berek u. 48⁄c., Makán
Erzsébet Algyô, Kastélykert u.
72., Ozsváth László Algyô,
Tiszavirág u. 52. 

003 szavazókör: Általános
Iskola, Kastélykert u. 59. Tagok:
Makán Ferencné Algyô, Kasté-
lykert u. 72., Kovács Lászlóné
Algyô, Kócsag u. 12., Daróczi
László Algyô, Hóvirág u. 25. 

004 szavazókör: Általános
Iskola, Kosárfonó u. 16.(267-
267) Tagok: Bakó Ferenc Algyô,
Bácska u. 13., Kordás Gézáné
Algyô, Vásárhelyi u. 28., Nagy
László Algyô, Bartók B. u. 40.
(itt szavaznak: lakcímnélküliek)

Póttagok: Patakiné Laczik
Etelka Algyô, Vadvirág u. 3.,
Vidácsné Bera Edit Algyô,
Bartók B.u. 41., Varga Hajnalka
Algyô, Bartók B.u. 39., Varga
Zsolt Algyô, Bartók B. u. 39.
(csak IV.9.én), Terhes Lászlóné
Algyô, Berek u. 48⁄B, Nagy
Józsefné Algyô, Vadvirág u. 13.,
Jaskó Ildikó Algyô, Tüzér u. 3.,
Szalma Ágnes Algyô, Kastélyk-
ert u. 93., Szabóné Szél Ildikó
Algyô, Fazekas u. 15. 

Mindenkit vár 
az AlgyŒi Lovasklub!

Az AlgyŒi Lovasklub Egyesület 2004. decem-
berében alakult meg.  Egyesületünket lovas
gazdák és lovakat szeretŒ emberek alkotják, 13
fŒvel kezdtük meg mıködésünket. Nagy
örömünkre azóta több fiatal fiú, lány is jelent-
kezett a klubba. 

Miért is alakultunk?
Mert úgy vettük észre, hogy AlgyŒn egyre

kevesebb lovat látunk az utakon. Ám nem
szerettük volna, ha teljesen kihalna a falunkban a
lótartás. A magyar nép igazából lovas nemzet.
Mióta megalakult az AlgyŒi Lovasklub, örömmel
mondhatjuk, hogy csapatunk 15 póni lóval
gyarapodott. Amit céljaink között megfogalmaz-
tunk, reméljük, sikeresen tudjuk teljesíteni! 

Szeretnénk elindítani tavasszal a lovas
oktatást, fogathajtást a gyermekeknek és a felnŒt-
teknek egyaránt. Szeretnénk, ha klubunknak is
lennének saját nevelésı versenyzŒi! Rendszere-
sen részt veszünk a nagyközség rendezvényein
szervezŒként és résztvevŒként egyaránt.

Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Piri
József polgármester úrnak és az algyŒi önkor-
mányzati képviselŒ-testületnek a sok-sok segít-
séget! Nélkülük nehezen juthatnánk tovább.
Köszönetet mondunk minden segítŒkész támo-
gatónknak, akik hozzájárulnak a közös ered-
ményekhez! 

A szabadidŒközpont füves területét kaptuk
meg lovas pályának, de támogatták az
eszközvásárlást is. Így tudtuk megvenni a lovas
sporthoz szükséges eszközöket – így például az
akadálybójákat, a fotocellás mérŒórát. Reméljük,
a támogatásokkal, munkánkkal és terveinkkel az
idei Lovasnapokat még színvonalasabban tudjuk
megvalósítani!

Azok, akik fantáziát látnak tevékenységünk-
ben, vagy szeretik a lovakat, akik szeretnének az
AlgyŒi Lovasklub Egyesülethez csatlakozni,
esetleg a lovas oktatás iránt érdeklŒdnek, bátran
jelentkezzenek egyesületünknél! Info-vonal:
30/223-0017.

Megalakul a Pajta 
Dél-alföldi Mıvészkör!

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklŒdŒt a Pajta
Dél-alföldi Mıvészkör alakuló ülésére, s az üléshez kap-
csolódó civil konferenciára.

A konferencia helyszíne: AlgyŒi Faluház (6750, AlgyŒ,
Búvár u. 5.)

A konferencia idŒpontja: március 17., péntek 10 óra.
A konferencia tervezett programja: Választások után –

megalakult az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma. A
mıvészetek, a mıvészetpártolók helyzete a Dél-alföldön. A
pályázatírás fortélyai. A pályázati pénzek felhasználása és
az elszámolások nehézségei. Nyitva van a „Pajta-kapu”,
csak bújjatok rajta!

A Pajta Dél-alföldi Mıvészkör az algyŒi Gyevi Art Kul-
turális Egyesület, az AlgyŒ FejlŒdésért Alapítvány és a
szegedi székhelyı Lajtorja Fiatal Alkotómıvészek Kul-
turális Egyesülete kezdeményezésére jött létre. 

Szándékuk: a Pajta – mint hálózat – megalakulásával
elindít egy olyan folyamatot, amely hozzájárul a magyar
civil társadalom továbbfejlŒdéséhez azáltal, hogy kulturális,
fŒként mıvészettel foglalkozó, mıvészetet pártoló civil
szervezetek hatékonyságát a jövŒképük alapján kialakított
együttmıködési formában képesek lesznek növelni. A
szándékok szerint az összefogás eredményeként az erŒsebb
érdekképviselet javítja a térség kulturális tevékenységeihez
kapcsolódó értékek képviseletét, kulturális értékeinek
megŒrzését, népszerısítését, a szakmai összefogás biz-
tosításával.

További információk a www.pajta.hu web-lapon talál-
hatók. A tervek szerint a jövŒben az érdeklŒdŒ civil
szervezetek is elhelyezhetik itt információikat, híreiket.

Tisztelettel kérjük az érdeklŒdŒ civil szervezeteket, hogy
levélben, vagy e-mailben március 3-ig, péntekig  jelezzék
részvételi szándékukat! A résztvevŒket március 10-ig
értesíteni fogjuk a konferencia pontos programjáról, az
elŒadások témájáról, az elŒadók személyérŒl, s minden
fontos tudnivalóról. 

A szervezŒk örömmel veszik azon szervezetek jelen-
tkezését is, akik a konferencián, az alakuló ülésen nem
tudnak részt venni, de szívesen csatlakoznának a
kezdeményezéshez.

ElérhetŒségek: 
Fábián Péter, a Gyevi Art Kulturális Egyesület titkára, a

Pajta szervezŒbizottságának vezetŒje (6724 Szeged, Szaty-
mazi u. 23., IV. emelet, 12., fabianpeter@tvnetwork.hu,); 

Gyevi Art Kulturális Egyesület (6750, AlgyŒ, Búvár u. 5.
62/517-173, parlando@vipmail.hu).
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AlgyŒ Nagyközség Önkormányzati
KépviselŒ-testülete február 24-én dr. Piri
József polgármester vezetésével ülésezett. 

A képviselŒk elfogadták az önkormányzat
idei költségvetési tervét. Megállapították: az
önkormányzat bevételeinek öszetétele nem
változott az elŒzŒ évekhez viszonyítva, a fel-
halmozási jellegı bevételek növekedését a
TermálfürdŒ építésére, valamint az út- és jár-
daépítésre rendelkezésre álló, de még fel
nem használt összeg indokolja. Ugyanakkor
a községi intézmények mıködésének költ-
ségeirŒl elhangzott: a normatív állami támo-
gatás az elŒzŒ évihez képest 12,5 száza-
lékkal csökkent, ami jelentŒsen befolyásolja
a helyi gazdálkodást. Az önkormányzat
intézményeiben 135-en dolgoznak. A
testület megállapította: ahhoz, hogy az
intézmények alaptevékenységébe tartozó és
nem kötelezŒen ellátandó feladatait ellássa,
valamint folyamatban lévŒ és újonnan
induló beruházásait végrehajtsa, rendkívül
megalapozott gazdálkodásra lesz szükség.

Meghallgatták a társadalmi szervezetek
múlt évi munkájáról szóló beszámolót és
megvitatták idei támogatási igényüket. A
múlt évben a legtöbb támogatást az AlgyŒi
Lovasklub, valamint AlgyŒi FaluvédŒ
Egyesület és azAlgyŒi NŒegylet kapott.
Ebben az esztendŒben 3 millió 150 ezer
forinttal támogat az önkormányzat 19 civil
szervezetet. A képviselŒk úgy döntöttek:
egy-egy elŒre meghatározott cél meg-
valósítását segítik anyagilag is. Így például a
FaluvédŒ Egyesület esetében – a hagy-
ományos szemétszüret mellett – a vasúti híd-
nál lévŒ katonasír felújítását. Az AlgyŒi

Nyugdíjas Klub azon tervét, hogy március-
ban itt rendezzék meg a megyei nyugdíjas
klubok találkozóját. Az Ãsgyeviek Baráti
Köre fennálása 20. évfordulójának, hason-
lóképpen az AlgyŒi HagyományŒrzŒ
Együttes fennállásának 40. éves jubileumá-
nak megünneplését, továbbá az AlgyŒi NŒe-
gylet 10. születésnapja alkalmából elkészült
receptkönyvének kiadását is támogatja az
önkormányzat.

Módosította a képviselŒ-testület a lakossá-
gi szennyvízcsatorna bekötésekhez való hoz-
zájárulásról szóló rendeletét. Ennek értelmé-
ben ingatlanonként a beruházás értékének
felét, de legfeljebb 200 ezer forintig téríti
meg. Korrigálták a képviselŒk – a megyei
közigazgatási hivatal ellenŒrzésének tapasz-
talatait összegezve – a helyi köztemetŒrŒl és
a temetkezés rendjérŒl szóló rendeletet.

Az idei országgyılési választásokon
mıködŒ 4 algyŒi szavazókörben dolgozó
szavazatszámláló bizottságok tagjait és pót-
tagjait megválasztották – dr. Varga Ildikó
jegyzŒ, a helyi választási iroda javaslata
alapján. 

A kulturális szakembek továbbképzési ter-
vével is foglalkoztak a képviselŒk. Zárt
ülésen pedig döntöttek a Faluház, Könyvtár
és Tájház vezetŒjének személyérŒl: a fel-
hívásra tíz pályázat érkezett, a jelentkezŒk
közül négyet hallgatott meg a testület, végül
úgy határozott, hogy az önkormányzat
közmûvelôdési intézményét Bene Zoltán vezeti
a következô évben. A Gyevitur Kft. ügyvezetô-
je: Márton Mária lett.

(A képviselôtestületi jegyzôkönyvek a
könyvtárban megtekinthetôek.)

Az Egészségügyi Mi-
nisztérium a Népegészségü-
gyi Program keretében 2005-
ben pályázatot írt ki
„Települési és kistérségi
egészségfejlesztési program
címmel, melynek célja az
olyan programok támo-
gatása, amelyek elŒsegítik a
helyi népesség egészség-
megŒrzését és életminŒ-
ségének fejlesztését, illetve
az egészséges életmód kiala-
kítására irányulnak.

AlgyŒ Nagyközség Ön-
kormányzata által benyújtott
nyertes pályázat lehetŒvé
teszi az abban megfogalma-
zott Együtt Egészségesen

címı program megvaló-
sítását, amely három feladat
köré csoportosul.

A pályázat segítségével
létrejövŒ programok:

Ifjúsági Klub
1.1. A klub felszerelése

eszközökkel, játékokkal: bi-
liárd asztal, asztali foci,
darts, ping-pong asztal, Hifi
berendezés.

1.2 Prevenciós, szemé-
lyiségfejlesztŒ tréning. 

2. Kriston Intim Torna
szervezése kétszer 20 fŒs
csoportnak.

3. Egészséghét szırŒvizs-
gálatokkal.

4. Reformétel bemutató és
kóstoló a Falunapokon.

Az elsŒ pont sikeresen
megvalósult 2005.decem-
berében.

A 3. és 4. pontokról
(egészséghét, reformétel
bemutató) részletes tájékoz-
tatást az áprilisi AlgyŒi Hír-
mondóban olvashatnak.

Az alábbiakban a 2. pont-
ban megjelölt Kriston Intim
Tornára szeretnénk felhívni a
figyelmet:

Két 20 fŒs csoport indul
március 18-tól.

A torna két egymást
követŒ hétvégén egy-egy
napot vesz igénybe:

Az 1.csoport 2006.03.18-
án 10.00.-15.00 óra és

2006.04.01-jén 10.00.-
15.00 óra (szombati
napokon)

A 2.csoport 2006.03.19-én
10.00.-15.00 óra és

2006.04.02-án 10.00.-
15.00 óra (vasárnap).

Helye: Az általános iskola
tornaterme.

Jelentkezni március 15-ig
lehet Kovácsné Budai Évánál
a 06-30/9728229 telefonszá-
mon.

Regisztrációs díj: 2.000
forint.

A tanfolyam a résztvevŒk-
nek ingyenes.

Fogadóórák 
a polgármesteri

hivatalban

AlgyŒ Nagyközség Önkor-
mányzati KépviselŒ-testülete
tagjai szerdánként 14-tŒl 17
óráig a polgármesteri hivatal-
ban fogadják az algyŒieket. 

KépviselŒk közül:
március 1-jén dr. Gubacsi

EnikŒ és Juhász Sándor,
8-án Bakos András és

Borbély János,
22-én Herczeg József és

Süli Zakar Mariann,
29-én Karsai Lászlóné és

dr. Gubacsi Ede,
Április 5-én Bakos József és

Gonda János tart fogadóórát.
A polgármester, dr. Piri

József március 8-án és 22-én,
illetve április 5-én tart
fogadóórát.

Az alpolgármester, Mol-
nárné Vida Zsuzsanna fogadó-
órát tart: március 1-jén és 29-
én 14-17 óra között. 

Bérletárusítás 

Az arra jogosultak az
algyŒi polgármesteri hivatal-
ban április 3-án, 4-én és 5-
én vehetik át, illetve vásárol-
hatják meg az autóbusz bér-
leteket.

Üléseztek a képviselŒk

Együtt egészségesen
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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

Programok ovisoknak
Március 15-én 10 órakor közös ünnepi megemlékezésen vesznek

részt az óvodások az algyŒi Országzászlónál – az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc évforulója alkalmából. 

Március 22.: A víz világnapján az iskolások kiállítását tekintik meg
az óvodások.

Március 27-31.:  Nyílt napok a csoportokban
Törpike csoport: március 29. Katica csoport: március 28. Süni cso-

port: március 30. Pillangó csoport: március 29. Nyuszi csoport: már-
cius 30. Margaréta csoport: március 29.

Április 4. (kedd) de. 9.30 óra: Szıcs László bıvész kápráztatja el
mágikus mutatványaival a gyerekeket.

ElsŒ osztályosok beiratkozása
Az algyŒi álatlános iskolában március 20-án (hétfŒ) és 21-én (kedd)

8–17 óra között várják az intézménybe beiratkozó leendŒ elsŒsök
szüleit, gondviselŒit. Az iskolai beiratkozáshoz szükséges okmányok:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– az óvodában a gyermekrŒl készített, az ovis iskolai érettségét iga-

zoló szakvélemény eredeti példánya.

Nyuszi csoportosok sikerei
Rajzaikkal szép sikereket értek el a Nyuszi csoport ovisai.
A WESCO rajzpályázatra Bakos Dorina, Molnár Eszter, Szaniszló

Varga Erzsébet, PortörŒ Dorina „Így tornázunk mi” címmel készített
rajzokat. Az algyŒi gyerekek alkotásai a díjazottak közé kerületek,
jutalmul matematikai képességet fejlesztŒ játékot kaptak.

A „TOMI KRISTÁLY” rajzpályázaton részt vevŒk közül az óvodás
kategóriában PortörŒ Dorina különdíjat nyert, nyereménye: egy plüss róka.

Zenei hírek
Február hónapban a Pro Musica Mıvészeti Iskola modern

táncos növendékei is felléptek az AlgyŒi Általános Iskola
Alapítványi bálján. FelkészítŒ tanáruk: Kékes Szabó Marietta.

Márciusban az iskola háziversenyt rendez Szegeden a FŒ
fasor 68. szám alatt. AlgyŒrŒl a furulya és a zongora tanszak
növendékei is részt vesznek a minŒsítésen. Így: Székács
Krisztina (2. o.) furulya, Frank Viktória (3.o. ) furulya, Jakab
Anita (2. o.) furulya – felkészítŒ tanáruk: Tímárné Benyovszky
Eszter; Szıcs Lilla (1. o.) zongora – felkészítŒ tanára: Dr. Zom-
boriné Gergely Klára.

Versmondó verseny
Az alsó tagozatosok versmondó versenyét február 15-én ren-

dezték meg. A gyerekek két korcsoportban (1-2. osztályosok és
3-4. osztályosok) érhettek el helyezéseket.

A verseny eredménye: 1-2. osztályosok: I. Hodonicki
Gabriella 2.a, II.  Korponai Dzsenifer 1.a, III. Bús Ferenc 2.b
osztályos tanuló. Különdíjat kapott Ilia Róbert 1.a és Bacsa
Vivien 1.b; dicséretben részesült Ország-Sugár Ákos 1.b osztá-
lyos tanuló. 3-4. osztályosok versenyében: I. Koza Viktória 4.a,
II. Molnár Dóra 4.a, III. Süli Brigitta 4.b osztályos tanuló.
Különdíjat kapott Hegyi Bernadett 4.a és Solymosi Mercédesz
4.a; dicséretben részesült Pintér Felícia 3.a, Kotogán Sándor 3.a
és KŒmıves Mariann 3.a osztályos tanuló.

Néhány gondolat a játékról
A gyermeknek elemi joga, hogy játsszon. Ez az a tevékenység,

amely segítségével megismeri a világot, amely értelmet ad életének.
A kisgyermek elsŒ valódi játszótársa a családban a felnŒtt, az

óvodában az óvó néni. A felnŒtt jelenléte teszi lehetŒvé a gyerekek
közötti játékkapcsolatok kialakulását is.

Ebben a korban legfontosabb, hogy hagyjuk játszani a gyermeket!
Amennyiben ez nem teljesül, akkor egy sor problémával kell szem-
besülnünk. Ideges, zaklatott, levert, szomorú lehet. Elmélyült játékát
folyton megzavarva azt tapasztalhatjuk, hogy gyermekünk 
rosszalkodik, vagy éppen közönyös. Védekezésének egy módja is lehet
az a módszer, amikor nem hallja meg, ha szólunk hozzá. Legyen ele-
gendŒ ideje zavartalanul játszani, alkosson, építsen, kombináljon.

Ne hagyja félbe az egyik feladatot a másikért, ne ugráljon az egyik-
tŒl a másikhoz, hanem minden tevékenységét vigye végre.

A szülŒktŒl gyakran elhangzik: passzív a gyermekem. Közömbös a
játék iránt, visszahúzódik, cél nélkül cselleng.

Keressük az okát, mert amelyik gyermek nem játszik, illetve nem
játszik eleget, lassabban fejlŒdik, mint az, aki akadálytalanul játszhat!
Az okok lehetnek:

A gyermek betegsége. (A beteg gyermek kedélyállapota rossz,
bágyadt. Félrehúzódik, semmi iránt nem érdeklŒdik.)

Kellemetlen élmény, fáradság, konfliktus.
A passzivitás kiváltója lehet a kényeztetés, az önállótlanság, a túlzott

szigor vagy a következetlen elvárások.
Az élmény, a játszótárs hiánya.
A magára hagyatottság.
Ha az okot feltártuk, segítsük át a gyermekünket a problémákon!
Az együtt töltött idŒ, az együttjátszás pótolhatatlan, soha vissza nem

térŒ alkalom!
Sokkal szorosabb kapcsolatot építhetünk ki gyermekünkkel, ha erre

rendszeresen idŒt szakítunk. Természetesen legyünk tekintettel a játék
kiválasztásakor gyermekünk hangulatára. Közben tapintatosan meg is
figyelhetjük gyermekünket, hiszen lelkiállapotáról, fejlettségi szintjérŒl
vonhatunk le következtetéseket.

Jó játékot kívánok mindenkinek!
P. M.

Köszönet illeti az Alapítványi bál
színvonalát emelni kívánó segítŒket!
Az iskola diákjainak vidám, zenés
mısorát telt házzal várták az
alapítványi bál látogatói. A bálon
felkínált süteményeket a diákok
hozták, köszönet a szülŒk vál-
lalkozásáért és fáradozásáért! Külön
köszönet a tombola tárgyak alábbi
felajánlóinak, hogy hozzájárultak a bál
sikerességéhez: 1.a osztály, 1.b osztá-
ly, 2.a osztály, 2.b osztály, 3.a osztály,
3.b osztály, 4.a osztály, 4.b osztály, 5.a
osztály, 5.b osztály, 6.a osztály, 6.b
osztály, 7.a osztály, 7.b osztály, 8.a
osztály, 8.b osztály, AlgyŒi NŒegylet,
Almásiné Császár Piroska, Apjok Sán-

dorné, Bakos Szilveszterné, Baranyi
Sándorné, Bezdán Dóra apukája,
Boldizsár Attiláné, Boldizsár Gáborné,
Csemete Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület, Dr. Varga Ildikó,
Gálné Nagy Ildikó, Gasparics János és
családja, GyŒrfi László, Hegyi
Gabriella, Iván Zsuzsanna, Jani
Zoltán, Kecskeméti Zoltánné Kovács
Istvánné, Masa JenŒné, Molnár
Károlyné, Móra Ferenc Múzeum, Ori-
flame, Piri Józsefné, Pósa Sándorné,
Solymosiné Fehér Szilvia, Süli Erzsé-
bet, Szabó Brigitta, Tóth Lajosné,
Tóthné Molnár Ágota, Török Tamás
1.a, Újvári Mihály, Vidács Tiborné,
Vörös Szilvia.

Alapítványi bál
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Alapítványi adószám
A Hírmondó elŒzŒ számában az

ALGYÃI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALA-
PÍTVÁNY adószáma helyett tévesen a
számlaszám jelent meg, ezért elnézésüket
kérjük. Az alapítvány ADÓSZÁMA:
18457177 – 1 – 06. Kérjük, amennyiben
módjukban áll, erre az adószámra utalják a
személyi jövedelmadójuk 1%-át mint fela-
jánlott támogatást!

Köszönettel: az algyŒi iskola tanulói

Farsangi mulatságok
Az algyŒi iskola tanulói február 17-én vidám hangulatú farsangi mulat-

ság részesei voltak. Lázas elŒkészületek után vonultak fel a jelmezesek és
nemcsak a kreatív, ötletes jelmezeknek tapsolt a közönség, hanem a
vidám kis elŒadásoknak, tánc- és tátika-bemutatóknak is. A felvonulás
után a tombolanyereményekért izgulhattak a gyerekek, majd kezdetét
vette a diszkó. Igazi farsangi hangulatban telt a délután! Az alsó tagozatos
diákok farsangi délutánja hangulatos felvonulással kezdŒdött, amelyen
minden osztály bemutathatta ötletes jelmezeit. Ezután a szülŒk segít-
ségével osztálykeretben folytatódott a vidám mulatság. Játékos
vetélkedŒk, zene, tánc, sütemény és üdítŒ biztosította a jókedvet.

Márciusi iskolai naptár
2. „Tavaszi ünnepkör” projekt indítása a napköziben.
6. 7.00–17 Ebédfizetés március hónapra (22 napra).
6. 16.30–17 Fogadóóra 1-8. évfolyam részére a Sárga iskolában.

6-10. Nyílt napok az 1-4. évfolyamban.
9. 14 .30 Szavalóverseny a felsŒ tagozatban.

10. FŒiskolai hallgatók tartanak foglalkozásokat a 7-8. 
évfolyamban. 

14. 17.00 SzülŒk Klubja. Téma: testi-lelki egészség
15. 10.00 Nemzeti ünnep az Országzászlónál.
16. 14.30 LeendŒ 1. osztályosok játékos délutáni ismerkedése.

16-17. Tanulói felvételi adatlapok módosításának lehetŒsége az 
általános iskolában.

20-21. 8.00 – 17.00 1. osztályosok beíratása a 2006/2007. tanévre a 
Fehér iskolában.

22. FŒiskolai hallgatók tartanak foglalkozást az 5-8.
évfolyamban. Téma: A víz.

22. Vadasparki foglalkozások 1-4. évf. részére.
22. 7.30 Víz Világnapjától a Föld Napjáig tartó rendezvénysorozat 

megnyitása. Téma: a jövŒ.
22-ápr. 22. Rendhagyó órák szervezése. 
23. FŒiskolai hallgatók tartanak foglalkozást a 4. évfolyam-

ban. Téma: A madarak védelme.
24–26. Az osztrák schweiggersi iskola tantestületének látogatása 

iskolánkban.
28. 14.00 Nyelvtan- helyesírás verseny szervezése az 1-2. évfolya-

mosoknak.
29. 14.00 Nyelvtan- helyesírás verseny szervezése a 3-4. évfolya-

mosoknak.
27-31. Tantárgyi mérések az 1-4. évfolyamon.
30. „Tavaszi ünnepkör” projekt zárása a napköziben.

AlgyŒi „Herakléászek”
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Kajak-Kenu Szövetség által

megrendezett Héraklész Fizikai FelmérŒ Országos Bajnokságon az AlgyŒi
Általános Iskola 7 tanulója vett részt. A versenyen az alábbi eredmények szület-
tek: 93-as korcsoport: 17. Jani Lilla, 23. Baranyi Anita. 94-es korcsoport: 45.
Bakos Máté. 95-ös korcsoport: 13. Jani Attila. 96-os korcsoport: 1. Jani Zoltán,
2. Kovács Roland. 97-es korcsoport: 1. Kopasz Bálint. Csongrád megyébŒl
egyedül az algyŒi sportolók kerültek a dobogó elsŒ és második fokára.

Kopasz Péter
szakosztályvezetŒ

Kazinczy szépkiejtési verseny
Az algyŒi iskola felsŒ tagozatos tanulóinak két korcsoportban ren-

deztek Kazinczy szépkiejtési versenyt, amelyen az 5-6. osztályosok
közül Németh Nikolett 6.b, a 7-8. osztályosok közül Pap Márton 7.b
osztályos tanuló képviselhette iskolánkat a kistérségi területi
versenyen. A területi versenyt Mórahalmon rendezték február 8-án,
ahol minden részvevŒnek elŒször a saját szövegét kellett „elŒadnia” a
zsırinek, a kísérŒ tanároknak, illetve a többi diáknak. Ezután a zsıri
három kötelezŒ szövegbŒl választott ki egyet, amelyet átolvasás után
kellett felolvasni a versenyzŒknek. Rendkívül felkészültek voltak a
tanulók és igen színvonalas elŒadásokat hallhattunk, amelyek megne-
hezítették a zsıri döntését. Pap Márton 4. helyezést ért el, felkészítŒ
tanára: Vargáné Kiss Erika; Németh Nikolett 5. helyezést ért el,
felkészítŒ tanára: Szabó Leonóra.

Továbbtanulás – 2006
A nyolcadikosok továbbtanulásra jelentkezésének határideje

február 17. volt. A községi iskola mind a 33 végzŒs tanulója je-
lentkezett valamelyik középfokú intézménybe. Egy tanuló több
iskolát is megjelölhetett, egy-egy iskolán belül több tagozatot is.
Diákjaink idén 19 középfokú iskolába adták be jelentkezésüket.
Összesen 107 jelentkezési lapot postáztunk, ennek 22%-át gimnázi-
umba, 43%-át szakközépiskolába, 35%-át pedig szakiskolába.

A tanulók április 26-ig kapnak értesítést felvételükrŒl.

Körzeti Diákolimpia
Idén január 20-án, Deszken rendezték meg a körzeti diákolimpiát,

ahol a „Játékos Sportverseny”-en iskolánk az idén is III. helyezést ért el.
Az algyŒi csapat tagjai voltak: Bakos Sándor 4.a, Ibriksz Roland

4.a, Kiséri Krisztián 4.b, Kovács Roland 4.a, Samu István 4.a, Jani
Zoltán 3.a, Kopasz Bálint 2.b, Szaniszló Varga Attila 2.a, Bodó Máté
1.a, Borza Bianka 4.a, Tóth Alexandra 4.a, Rozgonyi Nikolett 4.a,
Kiss Evelyn 4.a, Boldizsár Gréta 4.a, Bíbor Viktória 4.a, Bús Hajnal-
ka 2.a, Dékány Kira 1.a és  Hodonicki Gabriella 2.a FelkészítŒ
tanárok: Varga Ágnes és Ficsór Barnabás.

Az algyŒi iskola tanárai diákjai gratulálnak minden versenyzŒnek
és köszönetüket fejeznik ki a gyermekek szüleinek, akik segítették a
diákok felkészülését!

Mesedélután a napköziben
Az AlgyŒi Általános Iskola szakmai hetének keretében ismét megrendezték

hagyományos mesedélutánjukat február 9-én. A napközis csoportok lázas izga-
lommal készültek produkcióik bemutatására. Ismét színvonalas elŒadásokat
láthattunk, melyekre lelkiismeretesen készítették fel a pedagógusok
tanítványaikat. Az elsŒ csoport a Bolha meg a légy címı mesét adták elŒ
Hegedıs Edit közremıködésével. A második csoport a Palkó és a szamara címı
történetet játszották el, melyet Dobó Gyöngyi tanított be a gyerekeknek. A har-
madik napközis csoport A róka címı mesét játszotta el, felkészítŒ pedagógusuk
Leléné Gonda Irén volt. A negyedik csoport A só címı mesét adta elŒ Magosi
Krisztina betanításában. A délutánt az ötödik csoport Mese a fızfáról, aki szépet
álmodott címı elŒadása zárta, amely egy fiatal fızfa történetét mesélte el. 

Köszönetünket fejezzük ki a tanító néniknek, szülŒknek és a gyerekeknek,
hogy velünk együtt osztoztak a délután izgalmaiban! Reméljük – még ha egy
délutánra is – de visszavezethettük vendégeinket a mesék csodálatos világába!

Pallagi Anna

Január 19-én Hangos olvasási versenyt rendeztek a napközis
diákoknak. 

A verseny eredményei: I. csoport: 1. Bangó Alexandra, 2. Nyulas
Imola,  3. Bezdán Dóra II. csoport: 1. Molnár Szabolcs, 2. Csamangó
Krisztián, 3. Oláh Dániel. III. csoport: 1. Furka Barbara, 2. Daróczi
Dénes, 3. Hodonicki Gabriella. IV. csoport: 1. Szıcs Lilla, 2. Kocsis
Eszter, 3. Papdi Pál. V. csoport: 1. Bíbor Viktória, 2. Koza Viktória, 3.
Kiss Márk Milán.

Olvasási verseny a napköziben
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Nyílt levél az algyŒi jegyzŒnek
„Tisztelt JegyzŒ Asszony!
A helyi állattartásról szóló (5/1999.(I.15.)sz.) rendelet megalkotását, majd többszöri módosítását az élet kényszeríttette ki.
Húsz évvel ezelŒtt még szinte minden algyŒi portán tartottak állatot, ma alig néhányan maradtak.
AlgyŒn az utóbbi idŒben megszınt a háztáji állattartás, ellenben sokan költöztek ki a városból, új településrészek alakultak ki

falunkban. Az emberek nem akarnak istállóbızt szagolni, legyekkel hadakozni. Azt sem akarják, hogy az a vélemény terjedjen el:
a sok finnyás városi betelepülŒ megalázó helyzetbe hozza az Œslakosokat. Senkit sem akarunk tönkretenni, egyszerıen be kell tar-
tani az együttélés szabályait. A többség érdekében korlátozni kell – és ha szükséges módosítani – a belterületen tartható haszonál-
latok számát. Megengedhetetlen, hogy trágyaszag lepje be a fél falut.

Egy hasonló ügyben született bírósági ítélet indoklása kimondja: „Közérdek fızŒdik ahhoz, hogy az ingatlantulajdonosok az
ingatlanaikat a lakófunkciónak megfelelŒen, a mai kor magasabb szintı elvárásai alapján használhassák.”   

Elismerjük, hogy a családi mértéket meghaladó nagyüzemi állattartók kiváló gazdálkodók, és egyetlen hatósági ellenŒrzés sem
talál kifogásolni valót az állattartás körülményeiben.

Az istállóbızt nem lehet mérni, csak szenvedni tŒle.
Tisztelt JegyzŒ Asszony!
Alulírottak kérjük, hogy javaslatainkat terjessze az AlgyŒ Nagyközség Önkormányzati KépviselŒ-testülete elé: vitassák meg az

állatok tartásáról szóló rendeletet, és tegyék meg a szükséges módosításokat.
Javaslataink:
Módosítsák a családi szükséglet mértékét (pl. 25 db sertés tartása szerintünk jelentŒsen meghaladja a családi szükségletet).
A családi szükségletet meghaladó – üzemszerı – állattartás esetén, védŒtávolság megállapítása a lakóövezetben élŒ lakosok

védelmére: 
1. A 3-as állattartási (falusi) övezeten kívüli üzemszerı állattartás esetén a védŒtávolság 1000 m.
2. A 1-2-es állattartási (kisvárosi és kertvárosi) övezeten kívüli üzemszerı állattartás esetén a védŒtávolság 1500 m.                       
A méhcsaládok tartására vonatkozó szabályok szigorítása (pl.: összes szomszéd elŒzetes hozzájárulása, állattartási övezet pon-

tosítása).  
Az állattartási korlátozás alóli felmentés szigorúbb szabályozása.
Megértését köszönve, maradunk tisztelettel:….”

(A fenti levelet 25 algyŒi lakos aláírásával megküldték a címzettnek.)

Játszóházi programok
Az edzŒterem melletti Játszóházban megkezdŒdött a rajztanfolyam Fekete

Norbert és Szilágyi Perjési Réka vezetésével. Fekete Norbert a Juhász Gyula
TanárképzŒ FŒiskola 2. éves hallgatója rajz- és mıvelŒdésszervezŒ szakon,
Szilágyi Perjési Réka pedig az egyetem természettudományi karának 1.
évese biológia szakon. A két fiatal vállalta, hogy kéthetente rajz- és tracc-
spartit tart a gyerekeknek. Az elsŒ két foglalkozásnak nagy sikere volt.

*
Pleskovics András a rocktörténet elsŒ magyarországi egyetemi elŒadója

február 24-én elŒadást tartott hangszeres bemutatóval és zenehallgatással
egybekötve.

*
Február 18-án este farsangi mulatság volt. Vidám discotánccal búcsúztat-

ták a telet a fiatalok. A mulatsághoz a zenét Nokta Zsolt biztosította.
*

Márciusi naptár:
4-én (szombaton): csocsóverseny,
11-én (szombaton) 16-17 óra között rajz- és traccsparti,
24-én és 31-én (pénteken) 18-20 óra között a könyvtárban ingyenes inter-

netezési lehetŒség az ifjúsági klubos gyerekeknek.
*

Felhívjuk azoknak a nagykorú fiataloknak a figyelmét, akik szívesen
segítenének a felügyelet vállalásban, jelentkezzenek a szülŒi klub tagjainál
nyitvatartási idŒben: pénteken és szombaton 17-21 óra között.

Belovainé Bakos Erika

AlgyŒi reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. (negyedik)

vasárnapján délután 3 órakor a római katolikus
templomban. A következŒ református isten-
tisztelet idŒpontja: márciusban 27-én (vasár-
nap) 15 órakor.

Mindenkit szeretettel vár 
Papp László református lelkész.

1 % A GYEVI ART KUL-
TURÁLIS EGYESÜLETNEK

A Gyevi Art Kulturális Egyesület ezúton
mond köszönetet azoknak, akik az elmúlt
évben felajánlották adójuk 1 %-át.

Az egyesület ebben az évben is szívesen
fogadja támogatásukat.

Adószámunk: 18469927-1-06
Köszönettel: Torma Tiborné

Gyevi Art Kulturális
Egyesület elnöke
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Dr. Tímárné Horváth Magdolna vagyok a Magyar Demokrata Fórum országgyılési képviselŒjelöltje
(49 éves). 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula TanárképzŒ FŒiskolai Karán szereztem diplomát. Három
gyermekem van, kettŒ már családos, a harmadik gimnáziumba jár.

Kedvenc idŒtöltésem a fŒzés, unokáimmal való foglalkozás, kirándulás, olvasás.
1998-2002 között voltam Szeged város önkormányzati képviselŒje Tápén. Ekkor tagja voltam a Pénzü-

gyi Bizottságnak, alelnöke pedig a Lakásügyi Bizottságnak. Jelenleg ingatlanforgalmi szakértŒként önálló
vállalkozásban dolgozom.

Egy kitüntetésem van: Csongrád Megyei Emlékérmet kaptam közéleti munkámért.
Közéleti tevékenységeim során mindig elhatárolódtam a szélsŒséges hangoktól és cselekedetektŒl. A

konzervatívnak is nevezett jobboldali elveket és értékeket tartottam, tartom szem elŒtt, mert ezek
határozták meg egész életemet, ezekben nevelkedtem, és ezek alapján folytattam és folytatom a politikai
tevékenységemet is. 

Szükségesnek tartom a család, a helyi közösségek, az egyházak, a civil szervezetek országos,
törvényekben rögzített támogatását, tekintélyének növelését. Mindenképpen biztosítani kell a történelmi
egyházak kiemelt szerepét, mert Œk szilárdan Œrzik erkölcsi rendünket, kultúránkat, magyarságunkat.

Az általam támogatott és képviselt Program gondoskodni fog arról, hogy a magyar oktatási rendszer
biztosítsa a tehetség érvényesülésének lehetŒségét, mint ahogyan az egészségügyben a szolgáltatások színvonalának és elérhetŒségének
javítását is. Képviselni fogom a kis- és középvállalkozások érdekeit, hogy akadálymentes legyen a megerŒsödésük, hogy a vállalkozás ter-
vezhetŒ, a gazdálkodás pedig kiszámítható legyen. A mezŒgazdáság fejlesztése, az értékesítés tervezhetŒsége, a vidék megtartó erejének biz-
tosítása mindenképpen feladatunk.

Célom, hogy itt is, más környezetekben is, az ország legeldugottabb vidékein is a vidéki lakosság ugyanúgy vehesse igénybe a minŒségi
szolgáltatásokat, mint a nagyvárosokban élŒk, ugyanúgy tudjanak új munkahelyeket létesíteni, és  a kisiskolák országszerte kiemelten
legyenek támogatva. Az Európai Unióban ne legyen hátrányban a magyar vállalkozó, sem a magyar gazda.

Kedves algyŒi Polgárok! 
A képviselŒ az emberek igényeit és valóra váltható vágyait képviseli a fórumok elŒtt, ám a tervezéshez, cselekvéshez már társak is kel-

lenek. Nagyon szép példa erre az algyŒi játszóház létrehozása, ahol kilenc ember összefogásából egész AlgyŒ ifjúságának nyíltak lehetŒségi a
fejlŒdéshez. Kedves választó polgártársak, a fenti példa mutatja, hogy lehet egy képviselŒt a település, az emberek érdekében megmozgatni,
mondhatnánk „hasznosítani”. A lakosság felismeri az igényeket, az önkormányzat kidolgozza a feladatokat, a képviselŒ pedig tızön-vízen
vigye keresztül az ügyet: biztosítsa a megoldáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a segítséget a megvalósuláshoz. A kivitelezésben pedig újra
fogjanak össze, mert így lehet naggyá tenni és fejleszteni a lakókörzetünket, a városunkat, és országunkat. 

Mindig a kis dolgokból nŒnek ki az országot meghatározó feladatok, és irányvonalak. Nem csak a kifogásokat kell keresni, hanem a
megoldásokat is elŒ kell segíteni. Büszke lennék, ha segíthetnék Önöknek a bölcsŒde megteremtésében, munkahelyek és a környezetük
fejlesztésében.

Országgyılési képviselŒként ezeket a célokat szeretném elérni, megvalósítani
Segítségüket és támogatásukat kérem, és tisztelettel várom a kitöltött kopogtatócédulák formájában is. 
Tájékozódhatnak a www.dr-timarne.fw.hu weblapon, a dr-timarne@fw.hu eletronikus postacímen és a 06/ 20- 261-2791 telefonon pedig

örömmel és haladéktalanul válaszolok a hozzám intézett kérdéseikre.
Segítségüket, támogatásukat köszönöm.
Postai elérhetŒségem: Dr. Tímárné Horváth Magdolna 6753 Szeged, Pf. 18

Megújult arculattal várja a sportolni
és szépülni vágyó vendégeit az

algyŒi Sportközpontban található 

FFiitt  FFoorrmm  SSttúúddiióó!!
Szolgáltatásaink:

❯ Kondicionáló terem új gépekkel, nŒi vendégeink
számára elkülönített kondi és Cardio-géppark
❯ Személyre szabott edzésterv, személyi edzŒvel
❯ Táplálék kiegészítŒk és turmixok
❯ UWE Formula Uno klímás szolárium
❯ Szolárium kozmetikumok széles választéka
❯ Szauna
❯ Kozmetika széles körı szolgáltatásokkal

Kozmetikus: Benyák Izabella
Telefon: 06-30/ 525-52-60

Nyitás: 2006. március 2.
Nyitási akciók! Bevezetô árak!

Véradó nap!
Idén is számítunk minden segíteni szándékozó algyŒire

március 13-án (hétfŒn) 9-14 óra között az algyŒi faluházban!
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A Mosaico fürdŒszoba szalonban 

megtalál mindent az egyszerıtŒl az exkluzívig!

Olasz, spanyol, német:

- burkolóanyagok - szaniterek - csaptelepek -

zuhanykabinok - fürdŒkádak - hidromasszázs és

wellness rendszerek - ragasztók - fugázók -

élvédŒk …

Most a teljes árukészletre 5–10 % árenged-
ményt 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

TemetŒ melletti „Icu” virágüzlet

2006. március 8-án nyit.

Nyitva tartás: 

hétfŒtŒl péntekig 8-12 óráig

Temetés alkalmára a temetés idŒpontjáig.

Temetésre rendelést telefonon is

felveszünk.

Tóth Ilona 06-20-328-4659

Kovács Melinda 06-70-616-2055

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk.

Gyeviép Kht.

AlgyŒ, Kastélykert u. 16.

Tel.: 62/267-567, 06-20/9134-602

Gyümölcsfák (cseresznye, meggy, alma, körte, szilva, Œsz-

és sárgabarack, bogyós gyümölcsök) nagy választékban.

Rózsák: bokor, futó és parkrózsák, magastörzsı rózsafa,

selyemakác (2 méteres),

valamint sövénynek ligusztrum olcsón kapható.

AlgyŒ, Téglás u. 130.

Tel.: 268-599 vagy 267-140

A Golf Autósiskola
Lajstromszám: Al 1148, OKÉV szám: 06-0146-04

Személygépkocsi
Motorkerékpár

Segédmotor
kedvezményes

vezetŒi tanfolyamot indít

2006. március 13-án (hétfŒn) 17 órakor

AlgyŒn.

A tandíj 30%-a az adóból visszaigényelhetŒ!

További információ: Borbélyné Gyöngyi – 06-20/398-1137
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SUTI DÉNES

KŒmıves munkát vállal.

AlgyŒ, Vadvirág u. 46.

Mobiltelefon: 

06-30/856-0237

ÉrdelkŒdni: 

este személyesen.

P r o f i  k ö n y v e l é s !
KönyvelŒ iroda könyvelést
vállal vállalkozások részére
teljes körı ügyintézéssel.

Érd.: Dr. Györgyné 
VŒneki Etelke

regisztrált mérlegképes
könyvelŒ

6750 AlgyŒ, Téglás u. 98.
Tel.: 62-268-068

Mobil: 30/542-7774

Angol-történelem 

korrepetálást vállalok!

(nyelvvizsga, pótfelvételi,

felvételi, pusztán 

érdeklŒdés)

Orosz nyelvoktatást 

érdeklŒdŒknek tartok.

Tel.: 06-30/54-19-281

Kifogastalan állapotú kék-
virágmintás, 3-2-1 típusú
ülŒgarnitúra, puff, ovális

üvegasztal, étkezŒ asztal 6
székkel, 1 db hıtŒszekrény

sürgŒsen eladó.

Irányár: 100.000,- Ft.
Novákné Kátai Klára

AlgyŒ, Bartók B. u. 64.
Tel.: 06-30/850-6869

Akác és virágméz

kapható.

AlgyŒ, 

Géza u. 31.

Tel.: 30/9784-219

AlgyŒi lakos 

autóvillamossági

szerelést vállal.

Tel.: 30/2782-489

AlgyŒi gazdasági épület –

tanya, építési terület 

(szántó) 

7000 m2 vasútállomás

közelében 100 m hosszan

aszfaltút mellett, villany,

víz leköthetŒ – eladó. 

Irányár: 400,-Ft/m2.

Érd.: 06-30/442-9633

Ács vállalkozó

tetŒk gyártását,

felújítását,

asztalos munkát,

gyalulást vállal.

Tel.: 06-30/223-0017

Apróhirdetések

RedŒny, reluxa, har-
monikaajtó, szalagfüggöny
készítés.
Tel.: 06-30/953-0395 ? Tóth
Árpád

*
Talp- és frissítŒ masszázst
vállalok. Bejelentkezés:
62/267-102

*
30x40cm-es tárolórekesz
200 Ft/db áron eladó.
Ugyanitt sertéstrágya ingyen
elvihetŒ. Érd.: 62/267-102

*
Hajdú centrifuga felújított

állapotban eladó. Ugyanott
bútorozott szoba meg-
bízható, egyedülálló nŒnek
kiadó. (A szoba nem külön
bejáratú.) Tel.: 268-338

*
Bartók Béla utcán garázs
van kiadó. Tel.: 30/44-99-
459

*
Zanussi fagyasztóláda, 3
rekeszes eladó. Ára: 25.000
forint. Ugyanitt Karancs
gáztühely kikimélt állapot-
ban elvihetô. Érd.: Tápai
Piri, Algyô, Komp u. 10.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, 

homlokzatfestés
rövid határidôn belül

garanciával
vállalok.

Koza Ferenc
Algyô, Fazekas u. 42.

Tel: 267-517
06⁄70⁄235-0566

„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 

120 kg-tól 180 kg-ig, és

házi jellegı füstölt kolbász

eladó.

Telefonszám:

06-20-988-5785

PESZTONKA

elektromos orrjárattisztító

Elemmel és adapterrel is

mıködik!

Új, nem használt!

2 év garancia!

Ár.: 7000,- Ft

Tel.: 06-30/541-3524

Autóvillamosság
Autóklimák töltése-javítása

Kisteher- és személyautók garancián túli SZERVIZELÉSE, VIZS-

GÁZTATÁS. Féktárcsák, betétek, csapágyak, vezérmûszíj, vízpum-

pa, olaj, olajszûrô, levegôszûrô CSERE. ABS, haladásjeladók, injek-

tor, elektronikus gyújtás, önindítók, generátorok JAVÍTÁSA.

ÜZLET ÉS MÛHELY Szeged, Algyôi út 51. Tel⁄fax: 62⁄452-750.

Szeged, Vasas Szent Péter u. 27⁄A. Tel⁄fax: 62⁄557-758, 557-769

Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12. Rádiótelefon: 20-925-8366
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Elérkezett az idô a változásra!

Változtassunk együtt!

Ne maradjon otthon, menjen el
szavazni és válassza 

Kalmár Ferencet 

a FIDESZ-KDNP jelöltjét!

ALMÁRIUM
Ajándék és papírkereskedés

- Bartók Béla utcai COOP ABC-ben –
K Í N Á L A T U N K B Ó L

írószerek ❥ füzetek ❥ fénymásoló papír ❥ irattartók ❥
képeslapok, gratulációs lapok, bélyeg ❥ díszcsomagolók,
tasakok, szalagok ❥ stelázsi papír ❥ háztartási csomagolópa-
pír ❥ üvegfestékek ❥ szalvéták ❥ muffin sütŒpapír ❥ mignon
papír, tortacsipke ❥ irodaszerek ❥ kartonok ❥ írható CD-k ❥
bérlettartó, igazolványtartó ❥ kaspók, vázák, bögrék ❥
párologtatók ❥ illóolajok, fürdŒolaj, fürdŒsó ❥ mécsesek ❥
natúr- és illatos gyertyák ❥ számgyertyák ❥ füstölŒk ❥ plüss
játékok❥ kulcstartók ❥ játékok ❥ selyemvirágok ❥ egyéb
ajándéktárgyak, valamint írószerek stb…

Nyitva tartás: 
HétfŒ szünnap
Kedd 9-12 14-17
Szerda 9-12 14-17
Csütörtök 9-12 14-17
Péntek 9-12 14-17
Szombat 9-11.30

Folyamatos újuló árukészlettel szeretettel várjuk régi és új
kedves vásárlóinkat!

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
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Kölcsönözz(ön), olvass(on)!
A könyvtár elérhetôsége: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.

Tel⁄Fax: 517-17o E-mail: bibl@algyo.hu
Nyitva tartás: H – K- Sz – P.: 9.30-12 ig  13-18 óráig

Cs.: 13-18 órái Szo.: 9-12 óráig

Matolcsy György elŒadása
„Az AlgyŒért Közszolgálati Egyesület 

A MAGYAR GAZDASÁG JELENE ÉS JÖVÃJE
VÁLTOZÁS 2006 címmel

fórumot rendez
március 7-én, kedden 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 képviselŒ-

jelölt;
Dr. Gonda János egyesületi elnök

önkormányzati képviselŒ.
Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk!”

Ajánlószelvényét a helyszínen leadhatja.

Anyák napi rajzpályázat 
„Édesanyám, virágosat álmodtam” címmel rajzpályázatot

hirdet a könyvtár általános iskolások és óvodások részére. A
bármilyen technikával, A3-as méretben készült alkotásokat
április 20-ig kérjük leadni a könyvtárban. A pályázók neve és
elérhetôsége a rajz hátlapján legyen feltüntetve. A legjobb
alkotások játékot, könyvet és 5 óra ingyenes internet-használa-
tot nyerhetnek.

Az Anyák-napi mûsorral és kiállítással összekötött ered-
ményhirdetés május 6-án (szombaton) 17 órakor lesz a
könyvtárban.

Bartók Bélára emlékezünk
Március 23-án (csütörtökön) 17 órakor „Bartók Béla élete

képekben és dokumentumokban“ címmel emlékkiállítás nyílik
a könyvtárban. A tárlatot Ordasi Péter karmester ajánlja az
algyôiek figyelmébe, közremûködik a Kardos Pál Nôi Kar
Ordasi Péter vezényletével.

Irodalmi pályázat
A könyvtár és az Algyôi Tollforgatók Köre irodalmi

pályázatot hirdet „Lapozgatás az emlékek között” címmel. Vis-
szaemlékezések, élmények, családi és algyôi szokások leírását
várjuk. A pályázat nincs korhoz kötve, azon bárki részt vehet.
Terjedelme 2-5 oldal. Díjazás: utalványok 5000-4000-3000
forint értékben, továbbá: ajándékkönyvek, 5 órára szóló
ingyenes internet-használati bérletek, melyek a Teleházban fel-
használhatók. Beadási határidô május 2o-a. Eredményhirdetés
május 31-én 18 órakor a könyvtárban.

Süli András 
– emléktábla avatás

„Az AlgyŒ FejlŒdéséért Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel
meghívja Önt és barátait március 10-én (péntek) 15:30 órára
Süli András emléktáblájának avatására. 

Az emléktáblához szükséges összeget a Polgári Ma-
gyarországért Alapítvány által kiírt és finanszírozott pályáza-
ton nyerte el alapítványunk. 

A bronzdombormı Kligl Sándor szobrászmıvész alkotása.
Az avatás helyszíne: AlgyŒ, Süli András u. 16.
KöszöntŒt mond:
Pozsgay Imre, a Nemzeti Konzultációs Testület tagja, a

Károli Gáspár Református Egyetem professzora.
Közremıködnek: az AlgyŒi Általános Iskola tanulói
A dombormı leleplezését követŒen dr. Gonda János beszél-

get Pozsgay Imrével az AlgyŒi Faluházban.
Mindenkit szeretettel várunk!”

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

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

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

nagyszüleidet!” - olvasótoborzó versenyt hirdetünk. Olyan új
olvasókat hozz, akik még nem tagjai az algyŒi könyvtárnak,
illetve tagok, de régóta nem látogatnak bennünket! A tagto-
borzók 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-sorsolá-
son, melynek nyereménye könyvutalvány és internet.

Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra között

ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô szolgáltatással – az
algyôi könyvtárba.
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NŒköszöntŒ
Március 8-án (szerdán) 18 órakor az algyŒi könyvtárban
„A Kék Angyal” címmel sanzonestet tartanak – nemcsak

nŒknek. Meister Éva színmıvésznŒ Marlene Dietrich, Edith
Piaf és Yves Montand dalait énekli.

Zongorán közremıködik: Bánfi Miklós elŒadómıvész.
Minden érdeklŒdŒt  szeretettel várunk!

Film és könyv: Afrika
A „Film és könyv” a Filmklub és az AlgyŒi Tollforgatók

Köre közös rendezvénye: március 13-án (hétfŒn) 18 órakor a
Volt egy farmom Afrikában címı filmet tekintik meg. Ezt
követŒen a résztvevŒk a filmrŒl és Karen Blixen könyvérŒl
beszélgetnek.

Pünkösd Prágában
Június 1-5. (5 nap, 4 éjszaka)
Az AlgyŒi Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint Farkas

Ferenc tanár, idegenvezetŒ kirándulást szervez Prágába június
1-5-e között. A sokoldalú információt biztosító, idegenvezetŒ
irányította kirándulás keretében a résztvevŒk megismerkednek
Pozsony, Loket, Karlovy Vary, Telã történelmi szépségeivel,
valamint az arany Prágával. 

Az út költsége: 34.000.- Ft.
Ez fedezi az európai normáknak mindenben megfelelŒ

kényelmes autóbusz költségeit, a 4 éjszakai szállást, a 4
reggelit, az elsŒ este vacsoráját. Nem fedezi a belépŒket,
melynek költsége várhatóan 300 korona. Biztosítunk igény
szerint napközben étkezési lehetŒséget Prága központjában egy
önkiszolgáló étteremben (ebéd-vacsora 100-120 korona). 

Fenti költség nem tartalmazza az utasbiztosítást, melynek
csoportos kedvezményes ára 1.250.- Ft/fŒ, de uniós állampol-
gárként mindenki biztosíthatja magát a lakóhely szerinti
illetékes Társadalombiztosítási Pénztárnál. Ez utóbbi megoldást
mindenkinek egyénileg kell intéznie!

A jelentkezés folyamatos, 10.000.- Ft elŒleg befizetésével az
algyŒi faluházban Bereczné Lázár Nóra kulturális
fŒmunkatársnál. ÉrdeklŒdni ugyanitt telefonon (62/517-173)
vagy személyesen.

A pihenést segíti az üdülési
alapítvány

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, mint közhasznú
szervezet az elmúlt években folyamatosan bŒvítette az üdülési
támogatására fordítható összeget.

2006. évben 2.3 milliárd forint értékben kívánja támogatni a
szociálisan rászorultak pihenését, kikapcsolódását, rekreá-
cióját. Az Alapítvány 2006. évi pályázatai:

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 esetében: foglalkoztatási jogviszony-

ban lévŒ, vagy regisztrált munkanélküli személy, akinek havi
bruttó együttes jövedelme nem haladja meg a kérelem
benyújtását megelŒzŒ hónapban a 85.000,- Ft-ot , és más
munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme
nincs. (munkabér, GYES, GYED, GYET, ápolási díj
munkanélküli ellátás).

Inaktívak esetében: nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
vagy nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerı
ellátásban részesülŒ személy, akinek havi ellátása nem haladja
meg a 2005. évi öregségi nyugdíj  legkisebb összegének
háromszorosát, azaz 74.100 Ft-ot és más munkaviszonyból
vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.

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

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Székhelye: 6750 AlgyŒ, Piac tér 17. Tel.: (62)267-048
Telephelyei: 6750 AlgyŒ, Egészségház u. 42.
Ellátások a székhelyen:
Étkeztetés: ElsŒsorban idŒskorú, szociális helyzetükbŒl

adódóan rászoruló személyek számára biztosítjuk a napi
egyszeri meleg ebédet. Maximális férŒhelyszám: 50 fŒ. Jelent-
kezni: a klubvezetŒnél lehet, az intézmény székhelyén.

IdŒsek Klubja: IdŒskorúak napközbeni ellátása: háromszori
étkezés, egész napos gondozónŒi ügyelet, programok,
foglalkozások szervezése, hetente orvosi ellátás, gyógytorna
biztosított.

FérŒhelyszám: 11 fŒ, ebbŒl: 8 nŒi, 3 férfi hely. Jelentkezni:
az intézményvezetŒnél az intézmény székhelyén.

Ellátások a telephelyen:
CsaládsegítŒ és gyermekjóléti szolgáltatás:
A nagyközség területén élŒ családok problémáinak

kezelésében és megoldásában nyújtanak segítséget a család-
gondozók. Kiemelt prevenciós feladat a gyermekek védelme.

VédŒnŒi szolgálat:
A védŒnŒk feladata elsŒsorban a 0-16 éves korosztály kom-

plex ellátása.
Az intézmény ügyfélfogadási rendje:
Székhelyén: AlgyŒ, Piac tér 17.
HétfŒtŒl péntekig: 10-15 óráig, délutáni idŒpont egyeztetés

telefonon.
Telephelyein:
CsaládsegítŒ szolgálat: hétfŒtŒl csütörtökig: 8-15 óráig, pén-

teken: 8-10 óráig.
VédŒnŒi szolgálat:
Terhes tanácsadás: Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3, hétfŒn:

8-10 óráig
VédŒnŒi tanácsadás: AlgyŒ, Egészségház u. 42., kedden: 13-

15 óráig.
VédŒnŒi fogadóóra: csütörtökön: 9-10 óráig.
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Zentán, az ó-temetŒ egy eldugott sarkában van egy sír.
Fekete márvány obeliszkjén egy megkopott név áll: Man-
gurás Mariska. Alatta csak ennyi „Téged még az orgonák is
siratnak.” E leányról szól ez a történet.

1849-et írtak, mikor Jellasics horvát bán hadteste bevonult
a Délvidékre. Március volt, olyan bolond és szeles. A zentai
FŒ utcán csak úgy lobogott a szalag az asszonyok fŒkötŒjén.
A bámészkodó nép gyanakodva nézte a vonuló katonákat,
még nem feledték a véres februári eseményeket, mikor a
szerbek a békés polgárok közé lŒttek. Nyugtalanító hírek
érkeztek, miszerint a tiszteket a város elöljáróinak házaiban
szállásolják el. Így került Kazimir Rulikowsky vagy mag-
yarosan Rulikowsky Kázmér lengyel származású dzsidás
kapitány Mangurás Mihály zentai jegyzŒ házába.

Az idŒs jegyzŒ egymaga nevelte Mariska lányát, aki
születésétŒl hiányolta a szeretŒ anyai gondoskodást. IdŒsödŒ
édesapja minden szeretete az övé volt, aki nemritkán a
cseperedŒ kislánnyal beszélte meg hivatala ügyes-bajos dol-
gait. Halovány, kerek arcú, fekete szemı teremtés volt
Mariska, nagy barna haját koszorúba fonva viselte. Vékony,
liliomszépségı nyaka szinte meghajolt a dús hajkoszorú
alatt. Kedves lényébŒl áradt a csendes báj és nyugodt
életöröm. Igaz honleányként lelkiismeretesen eljárt a Zentai
Úrhölgyek Önkéntes Egyletébe, gyıjtött a honvédek árvái-
nak és alkalomadtán colonnet táncolt a bálban. Házuk mel-
lett meghúzódó nagy kertjük is számtalan örömteli percet
szerzett neki. Itt egymás mellett virult a vidéki kertek
megannyi szépsége: muskátli, rózsa, viola, bazsali és ked-
vencei, a két öreg orgonafa, amiket apja ültetett, mikor Œ
született. Alkonyatkor néha elüldögélt kedves orgonái mel-
lett, hallgatva mit susognak a szív alakú levelek.

A kapitány megjelenése a házban nem keltett semminemı
zavart. Úriember módjára tisztelettel köszöntötte a házikisas-
szonyt, elnézést kérve a kellemetlenségért, amit személye
okozott. Magas, harmincas éveinek elején járó férfiú volt,
nagy domború homlokkal, homokszín dús hajjal, bajusszal,
szép, meleg dióbarna szemekkel. Ezek a szemek komoly
határozottsággal néztek a világba, csak akkor lágyult el pil-
lantásuk, mikor a szülŒföld, a messzi Volhinya került szóba.
Este, mikor körülülték a vacsora asztalt, udvariasan folyt a
társalgás, mind a vendég, mind a házigazda tapintatosan
kerülte a politikát. A vendég nemesi ranggal rendelkezett,
szülei éltek még a birtokon, ez adta a társalgás alapját. Olyan
elevenen és színesen  mesélt szülŒföldjérŒl, családjáról, hogy
vendéglátói hamarosan úgy érezték, régi ismerŒssel osztják
meg az asztalt.

Úgy tınt, mintha a friss tavaszi szelek kergetnék a
napokat. A párás, esŒs hajnalok után virágba borult a kert.
Virultak a nárciszok, nefelejcserdŒ kéklett a bokrok alján és
menyegzŒi ruhát öltött a két orgonafa is. Nem tudni, hogy
történt, de a vacsora asztalnál a lány arca mind pirosabbra
gyúlt, ha magán érezte a kapitány tekintetét.

És egy vasárnap reggel, misére menet, virágzó orgonaágat
talált az imakönyvébe tızve. Másnap a kapitány zubbonyán
illatozott egy kis fürt orgona és az öreg jegyzŒ elgondolkod-
va pödörgette bajszát.   

Közben a történelem kereke nem állt meg. A Görgey

vezette I., II. és III. hadtestek Isaszegnél megverték és a
fŒváros elŒtti védvonalba szorították, majd visszavonulásra
kényszerítették Windischgratz fŒerŒit. Zenta polgárai vis-
szafojtott lélegzettel vártak. Vártak egy dicsŒ és ritka vendé-
gre, melynek neve Szabadság. E drága vendég tiszteletére
fáklyák lobbantak szerte a városban. Fényük ott világított a
korzón, a tereken és a kis mellékutcákon, ott égett az
ablakokban világító mécsesekben. Ez a láng lobbant a két
fiatal szemében is, akik a történelem vészterhes idejében
találtak egymásra. Rulikowsky kapitány rokonszenve
észrevétlenül fordult azok felé, akik ellen fellépett.

Örök titok marad, mi történt akkor este a fiatalok között a
hold szitálta kertben. Talán csak az orgonák tudták, de a
kapitány hamarosan meghozta élete legnehezebb döntését.

Másnap Jellasics kivonult embereivel Zentáról és a dez-
ertŒrök listájára új név került.

Május vége volt már, mikor Perczel Mór vezérŒrnagy hon-
védjei élén bevonult a városba. Pár nap múltán egységeivel
Temesvárra indult tovább. Az utcákat ellepték a virágot
dobáló, integetŒ emberek és áldásaik kísérték a magyar hon-
védeket,  akik között  ott  lovagolt  felvirágzott  lován
Rulikowsky Kázmér.

A hírek jöttek mentek. A nemzet lélegzetvisszafojtva
figyelte az eseményeket. Rüdiger orosz lovassági tábornok a
III. Hadtesttel átlépte a határt. Aztán egy napon levél érkezett
a kedvestŒl, amiben leírta a Komárom-ácsi csata borzalmait,
ahol hŒs honvédjeink visszaverték Haynau jelentŒs túlerŒvel
támadó csapatait. De a gyŒzelemnek ára volt, Görgey
vezérŒrnagy súlyosan megsebesült. A haza lázban égett, min-
den nap, minden óra új híreket hozott, hol kétségbeesésbe,
hol örömmámorba sodorva az embereket.

Aztán az események váratlan fordulatot vettek és
bekövetkezett a vég. Görgey a honvédsereg fŒerŒivel Vilá-
gosnál feltétel nélkül letette a fegyvert Rüdiger elŒtt.
VerŒfényes nyár volt ekkor, de a nemzet szívét fagyos csont-
markába zárta a gyász.

A napok múlásával egyre fogyott a lány reménye, hogy
kedvesét viszontláthassa. Aztán egy napon levél érkezett Vol-
hinyából,  amelyben tudatták: a hadifogságba esett
Rulikowsky Kázmért Paskiewic parancsára augusztus 28-án
Nagyváradon golyó általi halálra ítélték. Az ítéletet végrehaj-
tották,  teste jeltelen sírban fekszik valahol a váradi
köztemetŒ szélén, de a szívét Zentán hagyta. Eddig a levél.

Aztán hetek múltak és hónapok…és újra március volt,
olyan bolond és szeles. Csak úgy cibálta szél az asszonyok
gyászfátylát a zentai temetŒben.

Mangurás Mariskát menyasszonyi ruhájában temették el.
Sírja mellé szeretŒ kezek két orgonafát ültettek. Azok sut-
togása vigasztalja az élŒk és holtak szívét.

Szilágyi Perjési Katalin

Mangurás Mariska
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Március 01-03.: 12.00-16.30 óra között.
Március 06-10.: 08.00-12.30 óra között.
Március 13-14.: 12.00-16.30 óra között.
Március 16-17.: 12.00-16.30 óra között.
Március 20-24.: 08.00-12.30 óra között.
Március 27-21.: 12.00-16.30 óra között.
Április 03-07.: 08.00-12.30 óra között.

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:

március 01-03. között: 12.30-tól 16.30 óráig,
március 06-10. között: 07.30-tól 11.30 óráig,
március 13-17. között: 12.30-tól 16.30 óráig,
március 15. munkaszüneti nap
március 20-24. között: 07.30-tól 11.30 óráig,
március 27-31. között: 12.30-tól 16.30 óráig,
április 03-07. között: 07.30-tól 11.30 óráig,
április 10-14. között: 12.30-tól 16.30 óráig.

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

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

Telefon: 268-038:

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

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

Március 01-03.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Március 06-10.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Március 13-14.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Március 16-17.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Március 20-24.: 12.30-tól 16.30 óráig.
Március 27-31.: 07.30-tól 12.00 óráig.
Április 03-07.: 12.30-tól 16.30 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születés:

Dombi Katalinnak és Biacsi Józsefnek

(01. 14) Krisztián József;

Domonkos Karolinának és BenkŒ 

Lászlónak (01. 25.) Zalán László;

Kertész Anna Ibolyának és Kertész
Mihálynak (01. 25.) Mihály nevı gyer-
meke született.

Jó egészséget kívánunk!

Házasság: 

Novák György és Kátai Klára (01.

07.), valamint Kollár ErnŒ Zoltán és

Dávid Ilona (01. 18.) házasságot kötött. 

Sok boldogságot 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

fogadóóra (Pál Andrea);
17 óra Hagyományôrzô

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

zenekar (Süli Tibor).
Minden hónap elsŒ ked-

djén 15-17 óra mozgáskorlá-
tozottak gyılése.

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).

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. 

ALGYÔI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ

Adj, király katonát!
Kedves AlgyŒiek, SzülŒk, NagyszülŒk és Gyermekek!
Szeretnénk segítségüket kérni az AlgyŒi Mıvészkör idei ter-

vei között szereplŒ algyŒi népi gyermekjáték-gyıjtemény meg-
valósításához. Aki emlékszik még, gyermekkorában milyen
gyermekjátékokat készítettek el, vagy mondtak, játszottak, kér-
jük, mesélje el! Aki pedig otthonában még Œriz egy-egy régi
játékot, kérjük, adja kölcsön! Ugyanis kiállításunkban
szeretnénk összegyıjteni és bemutatni a régi algyŒi játékokat.
A tárlatot április 20-án, csütörtökön 17 órakor „Adj, király
katonát!” címmel a Faluház Galériában Bárkány Ildikó 
néprajzkutató, gyermekjáték-gyıjtŒ, a szegedi Móra Ferenc
Múzeum szakembere nyitja meg. Részletes felvilágosítással
szolgál Bereczné Lázár Nóra az algyŒi Faluházban. 

Oszvald Marika AlgyŒn
Az algyŒi faluházban március 18-án, szombaton 18 órától

Oszvald Marika, a Gyevi Art Kulturális Egyesület sztár-
vendége ad mısort. BelépŒ: 990 Ft, elŒvételben – március 14-
ig – 690 Ft, jegyeket a faluházban és a könyvtárban hétköz-
napokon 10-18 óra között árusítanak. A rendezvény a Gyevi
Art Kulturális Egyesület szervezésében valósul meg. Támo-
gatók: AlgyŒi Faluház, Könyvtár és Tájház, Sport &Life Party
Service, médiatámogató: Rádió7, 7 Nap Hetilap, promenad.hu.

INFO-telefon: 62/517-173.

Falunapok idén is 
– sztárvendégekkel,

meglepetésekkel
Az AlgyŒi Falunapokat idén április 28. és május 1-je között

rendezzük meg. Azon algyŒi civil szervezetek, akik a
„gasztronómia ünnepe AlgyŒn” rendezvényen április 29-én,
szombaton a faluház környezetében szeretnének halételeket
készíteni, támogatásban részesülnek. ElŒzetes jelentkezés és
egyeztetés a faluházban, Lele Istvánné Erikánál személyesen,
vagy a 62/517-172-es telefonszámon. A rendezvény részletes
programját az áprilisi Hírmondóban olvashatják!

Csengelei ütŒsök sikere AlgyŒn
Vastapssal köszönte meg a szép számú algyŒi közönség

Csengele mısorát a Szomszédoló rendezvény keretében
február 17-én. Igazi ajándékmısort láthatott, hallhatott AlgyŒ
népe a faluház színháztermében. A legtöbb szavazatott a Grek-
sa Tibor által vezetett ütŒegyüttes kapta, de szép sikert tudhat
magáénak a fúvószenekar, a mazsorettes lányok, a trombita-
csoport is. A kellemes élményeket március 17-én, Csengelén
viszonozzák az algyŒi csoportok és szólisták, ahová mindenkit
ezúton is szeretettel hívnak a szervezŒk!

Lovaskocsis falusi locsolkodás
AlgyŒn

Az AlgyŒi Faluház, Könyvtár és Tájház, az AlgyŒi
Mıvészkör és az AlgyŒi Lovasklub Egyesület közös
szervezésében idén igazi falusi hangulatú locsolkodást
szervezünk AlgyŒ utcáin. Április 8-án, szombaton 10 órától
várunk minden érdeklŒdŒ kicsit és nagyot a faluházba, ahol az
AlgyŒi Mıvészkör tagjainak segítségével hagyományos íróká-
zott és karcolt húsvéti hímes tojásokat készítünk. A húsvéti
elŒkészületek után április 17-én, húsvét hétfŒn reggel 9 órától
az AlgyŒi Lovasklub tagjai lovas kocsikkal várnak minden lo-
csolkodót, aki szeretné idén meglepni családja, ismerŒsi köre
asszonyait. A faluház parkolója elŒl induló díszített lovas ko-
csikkal házhoz mehetnek a locsolkodók, akik ajándékot is kap-
nak bátorságukért. A lovas kocsival történŒ locsolkodásra
jelentkezni lehet a faluházban személyesen, vagy a 62/517-
173-as telefonszámon, illetve Bakos István lovasklubi elnöknél
a 30/223-0017-es telefonszámon!
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Rendezvénynaptár
MÁRCIUS 1. (szerda) 
18 óra: AlgyŒi Gulliver Klub. Vendégünk: Nacsa József, a MATUR

Csongrád Megyei Tagozatának elnöke,  a szegedi Dóm Tourist vezetŒ-
je. Téma: „Az utazásokról kötetlenül.” – Sorsolás! Az élménybeszá-
molót tartók közül egy kétszemélyes társas utazást sorsolunk ki a
szegedi Dóm Tourist támogatásában!

MÁRCIUS 2. (csütörtök) 
17 óra: A Faluház Galériában Csongrád megye ikonfestŒinek közös

tárlata. A tárlat megtekinthetŒ 2006. március 21-ig, munkanapokon 8-
18 óra között az algyŒi faluházban, a Faluház Galériában.

MÁRCIUS 4. (szombat) 
19 óra: AlgyŒi NŒegyleti Bál az algyŒi faluház színháztermében.
MÁRCIUS 7. (kedd) 
15-17 óra: Mozgáskorlátozottak gyılése.
18 óra: Az AlgyŒért Közszolgálati Egyesület „A magyar gazdaság

jelene és jövŒje” Változás 2006. címmel fórumot rendez. Vendég: dr.
Matolcsy György, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke.

MÁRCIUS 8. (szerda) 
13-15 óra: A Településtisztasági Kht. fogadóórája. 
18 óra – NŒköszöntŒ sanzon-est az algyŒi könyvtárban. 
MÁRCIUS 9. (csütörtök) 
17 óra: Az AlgyŒi Mıvészkör taggyılése.
MÁRCIUS 10. (péntek) 
15.30 óra: Az AlgyŒ FejlŒdéséért Alapítvány Kuratóriuma

szervezésében: Süli András emléktábla avatása a szülŒháznál.
MÁRCIUS 13. (hétfŒ) 
9-14 óra: Véradó Nap AlgyŒn. 
18 óra: Filmklub az algyŒi Könyvtárban.
MÁRCIUS 14. (kedd) 
18 óra: „AlgyŒi Pilvax Kávéház” Társas-közösségi Est – 
MÁRCIUS 15. (szerda) – Nemzeti Ünnep 2006. AlgyŒn
MÁRCIUS 16. (csütörtök) 
16-18 óra: a Prometheus Rt. szaktanácsadása.
MÁRCIUS 17. (péntek) 
10 óra: Civil konferencia a Gyevi Art Kulturális Egyesület

szervezésében, megalakul a Pajta Dél-alföldi Mıvészkör.
MÁRCIUS 17. (péntek) 
17 óra: A Szomszédoló rendezvénysorozat keretében Csengelére

látogatnak az algyŒi mıvészeti csoportok, szólisták és alkotói
közösségek. 

MÁRCIUS 18. (szombat) 
16 óra: Göncölszekér Ifjúsági Társaskör.
18 óra: 5. születésnap a Parlandó Énekegyüttessel a faluház szín-

háztermében. Sztárvendég: Oszvald Marika!
MÁRCIUS 23. (csütörtök) 
17 óra: Bartók Béla Emlékest a könyvtárban.
MÁRCIUS 25. (szombat) – A Csongrád megyei Nyugdíjas

Klubok találkozója az algyŒi faluházban.
MÁRCIUS 28. (kedd) 
18 óra: 3. PART HUMANISTA OLVASÓKÖR. Vendég: dr. Nagy

László, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója.
MÁRCIUS 29. (szerda) 
17 óra: Magyar Történelmi Arcképcsarnok elŒadás-sorozat az

algyŒi könyvtárban.
17 óra: Életreform Klub a faluházban. Vendég: dr. Székely László

orvos igazgató (MEDICENTER Szakorvosi Intézet, Szeged). Téma:
Az allergiáról, kezelésének  és megelŒzésének  lehetŒségeirŒl. Vendég
elŒadó: Szögi Tibor: „Eszünk és mégis éhezünk?!” A hiányzó
energiákról tart elŒadást és termékbemutatót. Termékbemutató: Test-és
fülgyertyák alkalmazása (Aradiné Bereti Márta, Szeged).

MÁRCIUS 30. (csütörtök) 
17 óra: Az AlgyŒi Mıvészkör taggyılése.

El Greco, Velázquez és Goya
mıvei Magyarországon! 

Az AlgyŒi Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint az AlgyŒi
Mıvészkör külön buszt szervez április 15-én, szombaton reggel
6.30 órától Budapestre a Szépmıvészeti Múzeumba,  az Öt
évszázad spanyol festészetének remekmıveit bemutató tárlatra.
A Szépmıvészeti Múzeum centenáriumi évének egyik legje-
lentŒsebb idŒszaki kiállítása a spanyol festészet jelképszerı
alakjait, s az általuk képviselt iskolák fŒ jellemzŒit mutatja be a
lehetŒ legrészletesebben és sokoldalúbban. Jelentkezni
valamint részletes felvilágosítást kérni a faluházban lehet
Bereczné Lázár Nóra kulturális fŒmunkatársnál, vagy a
62/517-173-as telefonszámon március 27-ig, hétfŒig!

Márciusi vásárnaptár
MÁRCIUS 02. (csütörtök) 9-12 óra: Ruha és vegyes ipar-

cikk vásár.
MÁRCIUS 07. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.
MÁRCIUS 09. (csütörtök) 8-12 óra:  Katonai ruha és

méteráru vásár.
MÁRCIUS 14. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.
MÁRCIUS 16. (csütörtök) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.
MÁRCIUS 21. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.
MÁRCIUS 22. (szerda) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 24. (péntek) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 28. (kedd) 9-13 óra: Ruha, cipŒ vásár.

Algyôi Hírmondó

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

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

na, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya

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

„Szépségnap 2006” és húsvéti
játszóház AlgyŒn

ElŒzetes jelentkezés alapján várnak minden, a szépítŒipar-
ban dolgozó személyt, céget, termékeit bemutató kiállítót, aki
az algyŒi „Szépségnap 2006” rendezvényen szeretne megjelen-
ni, részt venni április 8-án, szombaton 10-17 óra között. E
napon 10 órától húsvéti játszóházat szerveznek az AlgyŒi
Mıvészkörrel minden kicsi-nagy érdeklŒdŒnek!  Jelentkezni
és bŒvebb felvilágosítást kérni a faluházban lehet Lele István-
né kulturális munkatársnál vagy a 62/517-173-as telefonszá-
mon március 27., hétfŒig.


