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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

2007. március, XVI. évf. 3. szám

Nemzeti ünnep Algyőn

Képeslap – a szavakról
„Milyen kedves!” „Klassz!” „Tök menő!” „Tuti sirály!” Attól függően melyik dicsérő mondatot csíped el, mondjuk az Algyő és
Szeged között araszoló buszon, csukott szemmel is meg tudod saccolni
a beszélgetők életkorát, kedves húgom. Mert baráti körben mindenki
azt a szlenget használja, ami ifjú korában divatosnak számított a haveri
körben.
Hasonló a helyzet a káromkodással is. Ha az illető „Jesszus Máriát”
mond, vagy azt, hogy „A francba!”, akkor biztos, hogy korosodó elme.
Ha azt kiáltja, hogy „Mekkora marha!”, akkor középkorú. Viszont, ha
egy anatómiai színezetű, (férfire vonatkoztatva) f-fel, vagy (nőre utalva,
és a hátsót idéző) p-vel kezdődő szót, akkor fiatal.
De ezzel nincs vége! Manapság a nemi aktusra utaló egyik otromba
kifejezésből egész nyelvjárás lett. A b…-vel kezdődő szó egy csomó mást
helyettesíthet, vagy módosíthat. Jelenthet kellemetlen meglepetést (B…
meg!), vagy éppen erősíthet egy melléknevet („Kib…ul egyértelmű!”),
használják igeként ( például az átverésre: „Jól átb…!”), főnévként („Mi
a b… van?), de jelent megvetést is (B…dj meg!”).
Nehéz ezt tudomásul vennie annak, aki tudja és használja a szinonimákban, árnyalatokban gazdag anyanyelvet! Főleg, ha az illető éppenséggel magyar szakos tanár.
De talán a nyelvhasználatra sokat adó, igényes magyar tanár sem
felejti, hogy a nyájszellem az ő ifjúkorában ugyanúgy működött, mint
ahogy most dívik. Aki beszéd közben is ki akarja fejezni a csoporthoz tartozását, az használja a divatos szavakat, mert így tűnik bennfentesnek.
De e szó valós tartalmával nem, csak a szóhoz tapadt többletjelentéssel
foglalkozik. A diák kontroll nélküli ellazulását, vagy éppen dühét mutatja, ha például egy kiránduláson, haveri körben el-elpöttyint egy-egy
otromba „bés szót”. Az ilyet a tanárnak talán meg sem kellene hallania.
Ezért tán a szülőt is kár raportra hívnia.
A b… bajt akkor jelent, ha családi körben, vagy iskolában rendre
ismétlődik! Mert vulgáris kifejezés még „divatszóként” sem hangozhat
el a haveri körön kívül. Ezt, a disztingválást, a szavak és helyzetek közötti válogatást kell megtanítani a kamaszoknak, kedves húgom. Magunkat
(és a mai gyerekek tanárait) pedig arra: mint ahogy egyszer mi is, úgy
a mai fiatalok is kialakítják a saját stílusukat, még szóhasználatban is.
Főleg, ha tapasztalják, hogy a szó: az ember.
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Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk
PROGRAMTERVEZET:
MÁRCIUS 14. (szerda):
17 óra: A nemzeti öntudat és katonai hősiesség évszázadai című kiállítás megnyitója a Faluház Galériában. A
tárlat Szanka József magángyűjteményéből nyújt válogatást.
18 óra: Rendhagyó történelem óra dr. Marjanucz László
történésszel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
kevésbé ismert részleteiről a faluház emeleti klubtermében.
Beszélgetőtárs: Kátó Sándor
Közreműködik: Gyubák Zoltán (Móra Ferenc Népszínház) és Rácz Kristóf (Algyői Általános Iskola).
MÁRCIUS 15. (csütörtök):
9 óra: Szentmise a római katolikus templomban.
10 óra: Koszorúzás az algyői Országzászlónál. Megemlékeznek az algyői intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek.

Oláh Ernő

Borbála Fürdő
Szent Borbála életét adta
Szent hitéért.
Mi hittünk benne és lett,
Mint ígérték.
Vidám gyerekzsivaj,
Loccsanó víz, kacaj,
Nem gondolta senki
Talán még tavaly.
Ragyog, mint ékszer
A lányok nyakában,
Híre messze jár
Széltében hosszában.
A szőke Tisza is felriad
Téli álmából,
Új testvér született
Földanya lányától.
Megszületett egy nép
Rég dédelgetett vágya,
Algyői polgárok, fiúk, leányok
Nagyon vigyázzunk rája!
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Közérdekű tudnivalók

Akikre büszkék lehetünk…
Kitüntetett sportolók

Az Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma február 08-án tartott gyűlésén
jutalmazta az Algyő sportéletében kifejtett magas színvonalú szakmai munkát
végzőket, és a sportoló fiatal tehetségeket.
Az algyői Sportcentrumban Bajusz
János a Kuratórium elnöke köszöntötte
a meghívott sportolókat és vendégeket.
Megnyitójában beszélt a Közalapítvány
Algyő Nagyközség sportéletében nyújtott
szerepéről, céljáról és feladatáról. Külön
szólt arról, hogy az Algyői Sportkör átalakulásával megerősödtek az egyesületek, szakosztályok, és az általános iskolával példa értékű együttműködésben,
kiemelt feladatként kezelik az utánpótlás
nevelést. Az elmúlt években tanulóink

hazai és külföldi sportversenyeken (például atlétika, kajak-kenu, ökölvívás,
labdarúgás) értékes helyezéseket értek
el. Szakképzett sportvezető irányítja a
település sportéletét, kézben tartva a
szakosztályok költségvetését, szervezi,
irányítja a sportrendezvényeket.
A gyűlés keretén belül jutalmazták azokat az edzőket és ifjú sportolókat, akik
2006-ban a legjobb eredményeket érték
el. A sportolók és közösségek pénzjutalomban, valamint céltámogatásban részesültek.
A jutalmazottak névsora:
Balogh Ádám labdarúgás, Balogh Norbert labdarúgás, Búzás Bálint kézilabda,
Kopasz Bálint kajak, Kovács Lászlóné

Az Ősgyeviek Baráti Körének
vezetőségi felhívása
Találkozó a 2007. évi falunapokon április 28-án
Az Ősgyeviek Baráti Körének (ŐBK) vezetősége ezúton
tájékoztatja a szervezet valamennyi tagját, és tiszteletbeli tagjait,
hogy a tavaszi falunapokon az ŐBK is részt vesz.
(E felhívás minden más értesítés helyett készült, tehát levelet
ne várjatok! A felhívás tartalmát egymásnak adjátok át, hogy aki
nem jut Hírmondóhoz, az is értesüljön!)
A falunapi program részeként április 28-án (szombaton) 13
órakor a tagság közös ebéden vehet részt!
A választék:
a) Filézett pontyhalászlé,
600.- Ft/adag;
b) Filézett vegyes halászlé
800.-Ft/adag;
c) Filézett vegyes halpaprikás
1.000.-Ft/adag.
Fizetni az eddig megszokott módon Pálföldi Mártonnénál személyesen, vagy a címére elküldött csekken lehet.
Címe: Pálfödi Mártonné, 6750 Algyő, Vadvirág u. 26.
A személyes befizetési napok 2007. április 7-8., 14-15., 21-22.,
tehát áprilisban szombatonként és vasárnaponként.
Utólagos jelentkezéseket a vezetőség nem tud elfogadni.
Érdeklődni telefonon lehet az alábbi telefonszámokon:
267-196 (bármikor), 268-477 (hétvégeken); mobilon: 06 20 393
8833 (bármikor).
Mindenkit szeretettel vár a vezetőség!

Üdülési csekk – szociális alapon
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Kuratóriuma döntést
hozott a 2007. évi szociális üdülési támogatások első ütemének
pályázati kiírásáról. A kuratóriumi döntés alapján az alábbi szociálisan hátrányos helyzetű csoportok támogatását tudja biztosítani az alapítvány 2007. első félévében:
Alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok részére:
keretösszeg: 700 millió forint.
Alacsony jövedelemmel rendelkező fogyatékossággal élők:
keretösszeg 250 millió forint.
Szakiskolai tanulók részére: keretösszeg: 50 millió forint.
Pályázati adatlapok letölthetők a www.udulesicsekk.hu honlapról, vagy a könyvtárban lemásolhatók.

kézilabda, Kovács Norbert karate, Krucsó Ákos labdarúgás, Nokta Norbert
ökölvívás.
Előkészítő korosztályos labdarúgók egy
garnitúra teljes sportfelszerelést kaptak. A
13-14 éves korosztály a 2005-2006 évi
bajnokságban Krucsó Ákos edző vezetésével a Termál csoportban első helyezést
ért el, és a megyei „Bajnokok bajnoka”
címet is megszerezték. A csapat tagjai
kivétel nélkül algyői fiatalok, akik nagy
odaadással végzik edzésmunkájukat, és
nagyszerű eredményekkel öregbítik az
algyői sport hírnevét.
A jutalmazott sportolóknak további sikereket kívánunk!
Algyő Sportjáért Közalapítvány
Kuratóriuma

Aranykalászos gazda
Ez év január végén 28 algyői gazda sikeres vizsgát tett, s így
lett „aranykalászos gazda”.
A múlt év végén, télen az algyői gazdálkodók egy csoportja
komoly „fejtágításon” vett részt. A tanfolyamot a mórahalmi
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ indította, Makra
István igazgatóhelyettes szervezte. A szeptembertől januárig
tartó előadássorozat a mezőgazdaság főbb ágazatait érintette.
Többek közt: szántóföldi növénytermesztés, kertészet, szőlészet,
állattenyésztés, gépészet, Európai Uniós ismeretek, közgazdasági ismeretek. A gyakorlati oktatás és vizsga két helyen zajlott,
egyrészt a Hódmező-gazda Zrt.-nél, másrészt Vidács László
tanfolyamtársnál. Az elméleti megmérettetésnek az algyői
szabadidőközpont adott helyet, ahol mind a 28 gazda sikeres
vizsgát tett. A tanfolyam résztvevői ezúton is szeretnék megköszönni a faluház vezetőjének és dolgozóinak a megfelelő
körülmények biztosítását a tanfolyam ideje alatt, valamint
a szabadidőközpont vezetőjének és dolgozóinak segítőkész
munkáját a vizsgák napjain.
Köszönjük az önkormányzatnak és dr. Piri József polgármester
úrnak az ajándékcsomagokat, melyekkel vizsgáztató tanárainkat leptük meg. Megköszönjük Vidács Lászlónak a gyakorlati
hely biztosítását, és a banketten felszolgált finom birkapörkölt
megfőzését, valamint Bakó Lászlónénak a tanfolyam szervezését és lebonyolítását.
Reméljük, hogy a vizsgát tett gazdák emelni fogják a
mezőgazdaság szakmai színvonalát, megszerzett tudásuk jobb
és eredményesebb gazdálkodást biztosít!
Algyői gazdák
ÚJ HŐSZIGETELÉSI ÉS FALBURKOLÁSI
TECHNOLÓGIA 50 ÉV garanciával
–30-40%-os energia megtakarítás
–10 év szerelési garancia
– Egészséges mikroklímájú lakás
– Ingyenes felmérés
Ezt a hirdetést, ha elhozza magával a Szegedi Expóra
március 30. és április 1-je között 5% árengedmény jár
a megrendelt szigetelésből..
Hőmester Bt.
0670 264-6062,0620 981-9613
Web:http://www.homester.hu
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Önkormányzat

Érdekképviseleti tanácsok a lakosságért
Az algyői önkormányzati képviselőtestület a lakosság érdekeinek
képviselésére tanácsokat hozott létre.
A tanácsok február 14-én tartották
alakuló ülésüket, és itt kapták meg a
tagok a megbízólevelüket is.
Algyőn 2007. és 2010. között az
alábbi tanácsok képviselőihez lehet
fordulni:
1. Algyői Fogyatékosügyi Tanács
a) A tanács céljai: a fogyatékkal
élő emberek jogainak gyakorlásának
segítése, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása; a fogyatékos
személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció megvalósulásának
segítése; a fogyatékos személyek
esélyegyenlőségének megvalósulásának segítése; önálló életvitel és a
társadalmi életben való aktív közreműködés biztosítása; a célcsoport
érdekében rendezvények, események,
programok szervezése, lebonyolítása.
b) A tanács tagjai:
elnök: a település alpolgármestere;
titkár: a polgármesteri hivatal igazga-

tási csoport vezetője; tagok: az algyői
mozgáskorlátozottak egyesületének 3
delegáltja, háziorvos, körzeti ápolónő,
házi gondozó.
2. Idősügyi Tanács
a) A tanács céljai: az idősek életkörülményeinek javítását célzó tevékenységek végzése és összehangolása; az idősek számára tanácskozó,
véleményező fórum biztosítása az
őket érintő kérdésekben; javaslattevő
lehetőség a település működésével
kapcsolatosan; rendezvények, események és programok szervezése, lebonyolítása.
b) A tanács tagjai:
elnöke: a település alpolgármestere;
titkár: a polgármesteri hivatal igazgatási csoport vezetője; tagok: az Algyői
Nyugdíjas klub 3 delegáltja, az algyői
hagyományőrző egyesület 1 delegáltja, háziorvos, körzeti ápolónő, házi
gondozó, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője, családgondozó.
3. Algyő Ifjúságáért Tanács
a) A tanács céljai: a gyermekek

Bérletárusítás: a faluházban
Az autóbusz bérleteket az arra jogosult algyőiek
2007. februárjától a faluházban vehetik át, illetve
válthatják ki. A bérlet árusítás időszaka: 9-17 óra
között – március 1-jén, 2-án és 5-én.

Algyői reformátusok!
Istentisztelet március 25-én délután 3 órakor a római
katolikus templomban. Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész
Támogassa személyi jövedelem adója 1%-ával a református egyházat! Technikai szám: 0066.
GAZDASÁGOS ENERGIA!
Új épületekben, felújításoknál
Épületfizikai számítások
Pályázat készítés
Műszaki vezetés
Tanácsadás
Tervezés

TALPMASSZÁZS
hagyományos és
méregtelenítő,
immunerősítő,
wellness programok
Gyógynövény teakeverékek,
Tanácsadás és terápia

Kiss Tibor

Berek Ágota Mária

Tel.: + 36 30 509 77 23
WEB: www.bcom.hu
E-mail: energia@bcom.hu

Természetgyógyász

06 30 652 59 91

törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítésében történő
segítségnyújtás; a szülői kötelezettségek teljesítésének segítése; a
gyermekek
veszélyeztetettségének
megelőzéséhez és megszüntetéséhez
történő segítségnyújtás; a hiányzó
szülői gondoskodás pótlásában való
közreműködés; a gyermekek és fiatal
felnőttek társadalmi, településszintű
beilleszkedésének segítése; rendezvények, események, programok
szervezése, lebonyolítása.
b) A tanács tagjai:
elnök: a település alpolgármestere;
titkár: a polgármesteri hivatal igazgatási csoport vezetője;
tagok: az algyői általános iskola
igazgatója, az algyői általános iskola
diákönkormányzatának 1-1 leány
és fiú delegáltja, az algyői iskola ifjúságvédelmi felelőse, a Szivárvány
Óvoda vezetője, a TINIKLUB szülői
delegáltja,
házi
gyermekorvos,
védőnő, a gyermekjóléti szolgáltatást
végző szakember.

Épül a bölcsőde,
de hogyan működjön?

Rövid idő telt el azóta, hogy eldöntötte az algyői önkormányzati képviselőtestület, hogy bölcsődét épít. Most, az építkezés befejezéséhez közeledve arról kell döntenie a testületnek, hogy miként
működjön a legújabb intézmény.
A bölcsődei elhelyezésben résztvevők körét a gyermekek védelméről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza
meg. Ebbe az intézménybe a három év alatti családban nevelkedő
gyerekek járhatnak. Illetve a testi-szellemi fogyatékosság alapján még
nem óvodaérett gyerekek, a negyedik életévük betöltését követő augusztus 31. napjáig gondozhatók.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján a bölcsőde
szervezetileg háromféleképpen működhet:
a) önálló bölcsődeként,
b) bölcsődei igazgatóságként, illetve egyesített bölcsőde szervezeti
formában,
c) többcélú közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.
A három alternatíva alapján egyértelmű, hogy a költségkímélés
szempontjait figyelembe véve a c) típus az, ami az önkormányzat
számára a legkedvezőbb. Ugyanezen rendelet határozza meg az intézmény (önálló szakmai egység) személyi feltételeit is, mely szerint
gyermekcsoportonként legfeljebb 10 fő, integrált csoportban maximum 8 gyermekre kell 2 gondozót, illetve havi 4 órában orvost alkalmazni.
A legideálisabb szervezeti működési forma az algyői Egyesített
Szociális Intézménybe – a többi személyes gondoskodást nyújtó tagintézményhez hasonlóan – integrálás. Így nem kell pályázatot kiírni a
magasabb vezetői álláshelyre, hanem az intézményvezető nevez ki
szakmai vezetőt, amely nem plusz státusz.
A bölcsőde várhatóan 2007 szeptemberére készül el, hogy segítse a
kisgyermekes algyői családok mindennapjait.

Oktatás
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Óvodai térítési díjak
A szülők gyermekük óvodai ellátásának térítési díját
az új esztendőben az alábbi
időpontokban fizethetik be:
március 5. (hétfő); április
2. (hétfő); május 3. (csütörtök); június 4. (hétfő);
július 2. (hétfő).

Farsangoltunk, mulattunk!
Az óvodás gyermekekkel három napos rendezvény keretén
belül búcsúztattuk a telet.
Az első napon a Zsákbakukta című előadást tekinthettük meg,
melyben az óvó nénik és dajka nénik öltöttek magukra maskarát.
Hatalmas izgalommal várták a gyermekek, hogy mi lesz a sorsa
Farsang Herceg udvari kuktájának, miután odaégette a fánkokat.
Azonban a történet végére minden jóra fordult, a kukta megmenekült és a főszakáccsal közösen ígéretet tettek, hogy délre
sok-sok finom fánk készül. Ez így is történt, ők maguk és Jancsi
bohóc szolgálták fel a farsangi fánkot, amit jóízűen elfogyasztottunk.
A második napon a Maci csoport vendégeskedett a kis Törpéknél, illetve a Süni csoport gyermekei, szülei nyílt nap keretében farsangi álarcokat és kiszebábot készítettek. Miután
elkészült a kiszebáb, hangszerekkel, fakanalakkal hatalmas zajt
csapva vonultunk ki az udvarra, hogy a telet elűzzük a kiszebáb
égetésével. Ruhájára rátűztük azokat a cédulákat, melyekre a
szülők és az óvoda dolgozói írtak arról, ki mitől szeretne megszabadulni a jövőben: volt aki rossz álmait, akad, aki néhány
fölös kilogrammot szeretett volna elűzni. Énekszó (Sardó jöjj
el…) és vers (Ég a kisze…) kísérte a télbúcsúztató ünnepséget,
amely végén az óvoda összes gyermeke táncra perdült.
A mulatságok sorát a farsang zárta, ami vidám hangulatban telt
a gyönyörűen feldíszített csoportszobákban. A gyermekek már
nagyon készültek erre az alkalomra. Verseket, dalokat tanultak,
farsangi álarcokat, szemüvegeket, kalapokat készítettek és már
napokkal-hetekkel korábban azt mesélték, ki milyen jelmezt ölt
ezen a jeles napon. A szebbnél-szebb jelmezekbe öltözött gyermekek vidáman táncoltak, mulattak, bemutatkoztak társaiknak.
Az óvó nénik versenyfeladatokat szerveztek, ami még érdekesebbé tette ezt a szép napot. A gyermekek, szüleik segítségével
megvalósíthatták, életre kelthették álmaikat. Felvonult a mesevilág apraja-nagyja, az állatvilág képviselői, tündérország lakói,
de volt aki szakácsnak, rendőrnek, katonának, cowboynak,
kalóznak, vagy királylánynak öltözött.
Óvónők

Versmondó verseny
Az alsó tagozatosok versmondó versenyét február 14-én rendezték meg. A gyerekek két korcsoportban (1-2. osztályosok és
3-4. osztályosok) érhettek el helyezéseket.
A verseny eredménye: 1-2. osztályosok versenyében: I. Bozóki
Richárd 2.a, II. Bacsa Vivien 2.b, III. Jaksa Vivien 1.a tanuló.
Különdíjban részesült Molnár Eszter 1.a, Bezdán Dóra 2.a,
Korponai Dzsenifer 2.a osztályos tanuló. A 3-4. osztályosok
versenyében: I. Hodoniczki Gabriella 3.a, II. Kőműves Brigitta
4.a, III. Furka Barbara 3.b osztályos tanuló. Különdíjban részesült Daróczi Dénes 3.b, Kőműves Mariann 4.a, Molnár Krisztián 4.b osztályos tanuló.

2007. márciusi Hírmondó

Óvodai programok
Március 10.: 16 órakor a Faluházban – Tavaszi zsongás
Óvodánk szeretne örömet szerezni minden algyőinek egy
vidám gyermek zenés gyermekműsorral.
Belépődíj: 1000.-Ft/fő, gyermekeknek 500.-Ft.
A bevétellel a Boldog Gyermekkor Alapítványt támogatjuk.
A rendezvény sikeréhez további adományozókat várunk!
Számlavezető bank: Partciscum XI. Takarékszövetkezet
Számlaszám: 57600125-11007056

Tavaszi zsongás
A tavasznak illata lengedez a szélben
Kedves Vendég meghívunk: a Faluházba térj be!
Láthatsz ott táncolni Álmos kicsi medvét,
A tavaszt köszöntő sok kis tarka lepkét.
Pinokkió nevű fabábú fiúcskát,
Robot Robit, amint járja épp a polkát.
Levegőbe lebeg Margaréta repcsi,
Esernyő alá bújik a sok kicsi Törpi.
E tarka társulat a tavaszt köszönti
Műsorunkat gyere Te is megnézni!
Március 15.: délelőtt 10 órakor koszorúzásra várják a gyerekeket, szüleikkel együtt, az algyői Országzászlónál.
Március 22.: a Víz világnapját ünnepelik az oviban.

Beiratkozás az iskolába
A leendő első osztályosok iskolai beíratása 2007/2008. tanévre:
március 19-én és 20-án a fehér iskolában lesz.
Szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, az óvodai szakvélemény.

Kőműves vállal
teljes
átalakítást,
új házak építését.

Saját
termesztésű őrölt
paprika eladó.
Érdeklődni:

Telefon:
06-20/574-5598

Molnár Balázs

Algyő, Téglás u. 87

Keresztes István

Telefon: 268-762

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, glettelést,
lépcsőházfestést,
mindenféle
festőmunkákat
garanciával, rövid
határidővel vállalok.
Hívjon, megegyezünk!

Frissítő
masszázs,
talpmasszázs
(összes zóna)
Méregtelenítés

Koza Ferenc
62/267-517 vagy
06-70-235-0566

06-30/904-3961

Telefon: 267-102

Tóth Józsefné

Oktatás
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Továbbtanulás – 2007.
Az algyői iskola 35 nyolcadikos tanulója közül
mindenki jelentkezett továbbtanulásra. Egy diák több
középfokú iskolát, azon belül pedig több tagozatot is
megjelölhetett továbbtanulás céljából. Az algyői nyolcadikosok 26 középfokú intézménybe adták be jelentkezésüket, főként Szegedre és Hódmezővásárhelyre.
A jelentkezési lapok közül 18-at gimnáziumba, 86-ot
szakközépiskolába, 21-et pedig szakiskolába postázták. A középiskolák az általános felvételiket február
19. és március 9. között szervezik.

1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén is
lehetősége nyílik mindenkinek adója 1%-ának
felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi, szeretné
iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink helyzetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a következőket adja meg:
Algyői Általános Iskola Alapítvány,
adószám: 18457177-1-06!
Köszönettel:
az iskola tanulói

Márciusi iskolai napló

Kazinczy szépkiejtési verseny

Program
Játékos természetismereti vetélkedő a 2-4.
osztályoknak.
2.
Farsangi ünnep az alsó és felső tagozatban, a
Zöld iskolában; szülőknek: kézműves foglalkozás
a farsang ideje alatt.
5. 7.00–17.00 Ebédfizetés március hónapra (21 nap).
5. 16.3 –17.30 Fogadóóra: 1-8. évfolyam részére a Sárga
iskolában; a HEFOP-os osztályoknak szülői
értekezlet.
8. 14.30
Versmondó verseny a felső tagozatban.
10.
MUNKANAP – pénteki munkarend szerint.
13. 17.00
Szülők Klubja.
15. 10.00
Nemzeti ünnep az Országzászlónál.
15. 14.00
Országos ökoiskola találkozó.
16.
PIHENŐNAP.
13-14.
Tanulói felvételi adatlapok módosításának
lehetősége, azok továbbítása.
19-20. 8.00–17.00 A 2007/2008-as tanév első osztályosainak
beíratása.
21. 14.00
Nyelvtan-helyesírási verseny az 1-2.
évfolyamon.
22. 14.00
Nyelvtan-helyesírási verseny a 3-4. évfolyamon.
22. 7.30
Víz Világnapjától a Föld Napjáig rendezvénysorozat megnyitása, iskolagyűlés.
22-ápr. 22.
Rendhagyó órák szervezése.

Az algyői iskola felső tagozatosainak két korcsoportban rendeztek Kazinczy szépkiejtési versenyt.
Az 5-6. osztályosok közül Rácz Kristóf 6.a, a 7-8. osztályosok
közül Pap Márton 8.b osztályos tanuló képviselhette az algyői
iskolát a kistérségi területi versenyen. A területi versenyt Mórahalmon rendezték február 14-én, ahol minden résztvevő először
a saját szövegét „adta elő” a zsűrinek, a kísérő tanároknak, illetve a többi diáknak. Ezután a zsűri három kötelező szövegből
választott ki egyet, amelyet átolvasás után kellett felolvasniuk
a versenyzőknek. Rendkívül felkészültek voltak a diákok, így
igen színvonalas előadásokat hallhattunk, amelyek igencsak
megnehezítették a zsűri döntését. A zsűri külön kiemelte Pap
Márton szövegét, amely a házikecskéről szólt. Az 5-6. osztályosok között nemcsak az első három helyezettet díjazták, hanem
5 helyezettet emelték ki, akik között Rácz Kristóf is szerepelt.
Köszönet Pap Márton apukájának a hazautazásban való segítségéért.

Időpont
1.

Heraklész – Algyőről
Csongrád megye sportolói közül a Győrött rendezett Heraklész Országos Bajnokságon ismét csak algyői versenyző állhatott
a dobogó legfelső fokára 2007. február 3-án. A Kajak Szövetség által megrendezett versenyen 38 egyesület több mint 800
utánpótlás korú sportolója adott számot arról, hogyan sikerült a
téli, alapozó munkája. Az algyői kajakosok idén is bizonyították, hogy az elvégzett munka és a tehetség együtt kiemelkedő
eredménnyel párosult!
A versenyzők elért eredményei: 1998-as korosztály: Bozsák
Bence (IV. helyezés). 1997-es korosztály: Kopasz Bálint (I. helyezés). 1996-os korosztály: Jani Zoltán (II.), Kovács Roland
(IV. helyezés). A versenyzőket Kopasz Péter és Demeter Irén, a
két edző készítette fel.

Aprók
Redőny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny készítés. Telefon: 06-30/953-0395
Számítógép javítást és – bővítést
vállalok. Telefon: 06-70/33-33596
Szegedi második emeleti tár-

sasházi, 97 négyzetméteres,
3 szobás, tágas, igényes lakás
nagy garázzsal, áron alul,
magánkézből eladó. Ár: a 9
éves lakás 20 millió forint,
garázs 2,5 millió forint. Telefon: 62/445-506.

Iskolai alapítványi bál
Köszönetet mondunk az Alapítványi bál színvonalát emelni
kívánó segítőknek!
Az algyői iskola diákjainak vidám, zenés műsorait telt házzal várták az alapítványi bál látogatói. A bálon felkínált süteményeket az osztályok hozták, köszönjük a szülők vállalkozását és
fáradozását!
Külön köszönjük a tombola tárgyak felajánlóinak, hogy
hozzájárultak a bál sikerességéhez: 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b,
4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a,7.b, 8.a, 8.b, Várszegi Gabriella,
Gálné Nagy Ildikó, dr. Tóth Mária, Török Zoltán és Tamás, Gasparics Nikolett, Boldizsár Attiláné, Tóth Lajosné, Vincze Ferenc,
Ménesi Lajosné, Hevesiné Sebők Andrea, Csenki József, Dr. Katona Tamás, Szükiné Benke Márta, Ajándékbolt- Pál Sándorné,
Masa Jenőné, Csányi Anikó, Bakos József, Kecskeméti Zoltán,
Juhász Sándor, Herczeg József, Bukor Eszter, Daróczi Tamás
és Süli Erzsébet, Ország-Sugár Tivadar, Oláh Endre, ifj. Polonyi Károlyné, Papp László, Boldizsár Gáborné, Jani Zoltán,
Börcsök Bettina, Papp Tibor, Márton Mária, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Lovasklub, Algyői Nőegylet, Vámos Cukrászda, GYEVIÉP Kht., Vitéz 2002 Bt., Szülők Klubja
A szervezők

Sportvetélkedőn a diákok
Január 12-én a 2., a 3. és a 4. osztályosokkal Deszken Játékos
sportvetélkedőn vettünk részt. A gyerekek a legkülönfélébb
váltóversenyekben próbálhatták ki ügyességüket. Iskolánk csapata a III. helyen végzett.
Varga Ágnes és Ficsór Barnabás
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Algyői arcok

Bemutatkozik két új képviselő
György Antal, az agrárszakember

Loyd Péter, a jogász-közgazdász

Bizalmi kérdésnek fogja föl a képviselőséget György Antal, a Debreceni Agrártudományi Egyetem doktori címét is
magáénak tudó sikeres vállalkozó. Azt mondja, azért vállalta a képviselőséget, mert szülőfaluja további, töretlen
fejlődéséért akar dolgozni. A munka a képviselő-testületben
is megtalálta.
Az önkormányzati földterületek föltérképezése és tartós
haszonbérbe adásának ösztönzése az agrártanácsnok György Antal feladata. A képviselő ezen kívül a Pénzügyi és vagyonkezelő,
valamint a Falufejlesztési bizottság tagja is. Azt mondja: az
önkormányzati munka nyelvezete számára kemény diónak bizonyult, de mára lefordította magának, egy-egy bizottsági vitában mi mit jelent. Ugyanakkor magát nem gondolja politikusnak, inkább olyan agrárszakembernek tekinti, aki munkája révén
a hozzá hasonlóaknak segít.
– Amit képviselő-jelöltként célként tűztem magam elé, az
egybeesett az algyői igényekkel. A helyi gazdálkodók boldogulását szeretném segíteni a kapcsolataimmal és tapasztalataimmal
–kapcsolja össze a közelmúltat és a jelent képviselő. György Antal elárulja: a direkt munkát kedveli, így segít például a fémzárolt
vetőmag előnyeinek megismertetésében. Az Algyői Gazdakör
tevékenységébe is bekapcsolódott, s úgy érzi, ősgyeviként is jól
fogadják, de gazdatársai azt is elismerik, hogy az agrárszféra
előtt álló lehetőségek átadásával és megismerésével az egész
falu fejlődhet. György Antal sokat dolgozik a gazdák tájékoztatásáért: például a pályázati és támogatási lehetőségekről,
a környezetvédelemről szóló előadások, tanfolyamok megszervezésével. E munkájának alapja a szarvasi Tessedik Sámuel
Főiskolán, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett ismeretanyag, illetve a saját tapasztalat.
– A tavaly is jól sikerült agrárkiállítás bizonyította: Algyő
számára kitörési pont a mezőgazdaság, már csak azért is, mert
félszáznál is több család megélhetését nyújtja. Mint ahogy
az algyői agrárkiállítás lehet színvonalasabb, úgy az itteni
gazdálkodás minősége is javulhat, ha az eddiginél több pályázati
pénzt sikerül itt hasznosítani – véli a szakpolitikus, aki szerint a
szemlélet átalakítása a legnehezebb. Példának pedig a vetőmagot
említi, mert bemutatókkal és más eszközökkel kell meggyőzni
a termelőket arról, hogy a fémzárolt, jó minőségű vetőmag: a
jövő.

Költségérzékenynek mondja magát Loyd Péter, akit nyugdíjas
jogász-közgazdászként választottak képviselőjüknek az algyőiek.
Úgy véli: az önkormányzatnak is jobban kellene a kiadásokra figyelnie, hogy a pénz a lehető legjobban hasznosuljon. Az új algyői
képviselőt eddigi tapasztalatairól és munkájáról kérdeztük.
Nem ismeretlen terület számomra az önkormányzat, hiszen az
előző ciklusban, külső tagként részt vettem az algyői képviselőtestület Községüzemeltetési bizottsága munkájában – mondja
Loyd Péter, aki most tisztséget vállalt az Ügyrendi, illetve a Község- és területfejlesztési, környezetvédelmi bizottságban.
– Nagyon sokat fejlődött Algyő önállóvá válása óta – rögzíti
álláspontját. – Az utóbbi időszak legjobb döntése, hogy fölépült
a térség egyetlen nem klóros technológián alapuló fürdője. Ennek folytatását ésszerűbbnek tartom, mint, a dél-nyugati terület
fejlesztését, az ottani telekalakítást, már csak a várható kiadások
és a bevételek nagysága és aránya alapján is. Rendkívül pozitív
a bölcsőde építése, de a működtetés legideálisabb formájának
megtalálásához hatástanulmányra lenne szükség. Én is az új,
tornateremmel ellátott iskola hívének számítok. Ám a Szeged
környéki kistérségi társulás aktivizálódásával kialakult új helyzetet az iskolánk szemszögéből is elemezni kell. A pályázatokban
rejlő lehetőségek, az unióból származó források ide vonzásáért
egyre többet tesz az önkormányzat. Ezekről a témákról azonban beszélni kellene a választókkal. Számomra meglepő, hogy
a képviselői fogadóórák lehetőségével nem kellően éltek az
algyőiek. De a vitát mint egy-egy gondolat kikristályosításának
módszerét eredményesen alkalmazzuk a bizottsági üléseken,
ahonnan konszenzusos javaslatok érkeznek az önkormányzati
képviselő-testület ülésére.
– A szociális védőhálónak minél több algyői rászorulóra való
kiterjesztése volt az a cél, aminek megvalósítása érdekében elindultam a választásokon – emlékeztet programjára. – A szemétszállítási díj formájához hasonlatosan kellene a többi közszolgáltatás ellentételezését is megoldani. Külön figyelmet érdemel a
magas költségek miatt az itteni távfűtés, de a helyzet rendezését
nehezítik a társasházi alapító okiratok hiányosságai. Az ilyen
és ehhez hasonló problémák rendezése, de egész programom is
jelentősen módosul a múlt évben az országos politikában és most
a gazdasági környezetben bekövetkezett változások miatt…
P. Á.

Farsangzáró mulatság a faluházban
Farsangi vetélkedővel
búcsúztattuk a telet február
24-én, szombat délután. A
meghirdetett vetélkedőre
szép számban, nyolc
csapattal neveztek be az
algyői civil szervezetek,
közösségek. Sok érdekes, mulatságos feladatot
kaptak a versenyzők. Volt
logikai fejtörő, kutatómunka, jelmezes felvonulás, eszem-iszom, dinomdánom, szóval minden,
amihez ügyesség, leleményesség és fergeteges, jó
hangulat társult.
Az estébe nyúló szoros küzdelemben végül
a dobogós helyezéseket
az alábbi csapatok szer-

ezték meg: I. Borbarátok
Szövetsége, II. Lovasklub
Egyesület, III. Művészkör,
IV. Szittya fattyak. A
zsűri tagjai a „nomád”
Sasíjászok közül kerültek ki, közreműködésüket
köszönjük. Ezúton köszönjük a támogatók segítségét, akik hozzájárultak a
verseny
sikeres létrejöttéhez és
lebonyolításához. Így Bera
Szilvinek, Kovács Szilviának, Bene Zoltánnak
szervező munkájukat, az
algyői Nyugdíjas Klub lelkes asszonyainak a finom
süteményeket, melyekkel
megvendégelték a csapatokat. Hálásak vagyunk a

Borbála fürdő vezetőjének
a különdíj, a fürdőbelépők
felajánlásáért,
valamint
munkatársainak,
hogy
segítséget nyújtottak a
„vizes feladat” végrehajtásához.
A három helyezett csapat 1-1 gyönyörű és nagyon finom tortát kapott,
melyet a Vámos Cukrászda készített számunkra.
Hálás köszönetünk! Végül
köszönet a benevezett csapatoknak, hogy ilyen kellemesen együtt tölthettük
a délutánt! A Farsangi
Vándordíj gazdát cserélt,
jövőre az Algyői Borbarátoktól lehet elhódítani.
Leléné Juhász Erika

Házi készítésű
füstölt kolbász
és hurka megrendelhető.
Mészáros Gyuri
Algyő, Téglás u. 85.
Telefon: 06-20-413-7322

Régiséget, festményt,
porcelánt,
egyéb használati
tárgyakat vásárolok.
Telefonszám:
06-30/470-6981
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„REKVIEM”
Temetkezési Vállalkozás
Algyői temetőben:
Tel.: 06-20-32–77–406
Teljeskörű temetkezési
szolgáltatással állunk
az algyői lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Termelői akác,

Minden
csütörtökön 8-tól 12 óráig
PIAC
a Faluház parkolójában
gyerekruhák
női felsőruházat
felnőtt férfi, női
és gyermeklábbeli.

Algyői lakos

selyemfű, virág-

autó-

méz, propoliszos
méz, propolisz

villamossági

tinktúra kapható.

szerelést

Algyő, Géza u. 31.

vállal.

Tel.: 30/ 978-4219
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Hirdetés

Tel.: 30/2782-489

GYÜMÖLCSFÁK
TUJÁK, GÖMBSZIVARFÁK
SZŐLŐ, KÖSZMÉTE, ÁFONYA, MÁLNA
Sövénynövények, magnóliák, orgonák, rózsák, rhododendronok,
pünkösdi rózsák, hortenziák, homoktövis, husos som, aronia.
30 fajta díszfa: gömbjuhar, gömbkőris, fűz, galagonya,
aranyeső, vérszilva, nyírfa, díszkörte, szomorú eperfa, csüngő
díszcseresznyefa, hársfa, ámbrafa, páfrányfenyőfa, stb.Tuják
akciós áron kaphatók!
http://abeliaskert.atw.hu
TESCÓTÓL 100M Tel.: 06-20-518-0038
Szeged, Körtöltés u. 3l.
Nyitva: március 1-től: h.-p.: 8-18 szo.:8-13

I d a Vi r á g ü z l e t
ajánlata:
Eljegyzési, menyasszonyi tálak, kosarak, csokrok
– katalógusból 3000 forinttól megrendelhetők.
Nőnapon is gyors kiszolgálásban lesz része, keresse fel
üzletünket!
Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig:
8-tól 18 óráig.
Szombaton, vasárnap:
8-tól 12 óráig.
Telefon: 267-297
Koczkásné Kiss Ida
Algyő, Vásárhelyi u. 21 sz.

GYROS-FUTÁR
Algyő területén ingyenes kiszállítás!
Gyros pitában

500,- Ft

Gyros tál sültburgonyával

750,- Ft

Sültburgonya

250,- Ft

Palacsinta

100,- Ft

Rántott csirkecombfilé sült burgonyával

690,- Ft

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület

jóga tanfolyamot indít

Mindennap 11-20 óra között.

március 6-án 18.30-tól 20.30 óráig.

Telefonszám: 06-70-513-51-82

Oktató: Papp Magdolna.

AKCIÓS MÉTERÁRU VÁSÁR
ALGYŐ, FALUHÁZ

Helyszín: Zöld Iskola (Kosárfonó utca).
A gyakorláshoz kényelmes szabadidő ruha és
polifom matrac szükséges.

MÁRCIUS 12., HÉTFŐ 8:00 – 12:00 óra között.
MINDEN MÉTERÁRU 250 Ft/m

Tanfolyam díja: 12x2 óra 8300 Ft

Kínálatunkból: Férfi szövetek
Női szövetek Selymek Dekor anyagok
Nyári szövetek ..és még sok más, meglátja, megéri!

(diáknak, nyugdíjasnak, illetve GYES-en,

L és M Bt. Szekszárd,
Tel: 0620/9443-575

GYED-en lévőnek 7000,-Ft).

Telefonszám: 20/264-1698

Hirdetés
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Sírkövek készítése
műkőből, márványból és gránitból.
Április elejétől nagy választék lesz gránit
sírkövekből:
30 fajta színből lehet választani,
ezek között lesz,
amit műkő áron kínálunk.
További vállalásaink:
Kripták készítése (leszigetelve),
Sírtisztítás,
Sírfelújítás,
Betűvésés.
Érdeklődni:
napközben a 06-20/32-30-118,
az esti órákban a 06-62/419-775-ös
telefonon lehet.
Kovács Mihály
sírkőkészítő

Temető melletti virágüzlet
várja régi és új vásárlóit.
Temetésre koszorúk, sírcsokrok,
sírpárnák, kézicsokrok rendelését
telefonon is felveszek.
Március 8-tól
Nyitvatartás (márciusban):
hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig.
Temetés alkalmával a temetés időpontjáig.
Szombaton és vasárnap: zárva.
(áprilistól új nyitva tartással üzemelünk.)
Nőnapra alkalmi csokrok készítésére
rendelést felveszek.
Telefon: 06-70-61-62-055
Kovács Melinda.

Civil tükör
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Fölavatták a Borbála fürdőt
Algyő, az itteni összefogás új jelképe
a Borbála fürdő. Az önállósodása óta
folyamatosan fejlődő nagyközség új ékszerét február 9-én ünnepségsorozattal avatták föl.
Az ünnepélyes megnyitóra a faluházba
összesereglett vendégeknek dr. Piri József
polgármester bemutatta Algyő fejlődését.
Kiemelte az úthálózat fejlesztését és a
civil szervezetek számának növekedését.
A rendkívül szerencsés földrajzi fekvésű
településen bűn lenne veszni hagyni az
1400-1500 méter mélyen található termálvizet, melynek felszínre hozatalát a
MOL Nyrt. által biztosított, a feladatra
átalakított termálkúttal sikerült véghez
vinni.
A Szent Borbáláról, a bányászok
védőszentjéről elnevezett, 750 millió fo-

rintos beruházásból létrejött uszoda nem
kíván versenyezni a környező nagyvárosokban lévő fürdőkkel, hanem kiegészítve
azokat, igyekszik beilleszkedni a térségi
turizmusba. A tetszetős épületet a Hajós
Tervezői Iroda elképzelései alapján a Ferroép Rt. Vállalat valósította meg.
A község önkormányzata pályázatot
nyújtott be a fürdő bővítésére egy gyógyászati és wellness részlegre. Az algyői
Borbála Fürdő elsősorban az úszásoktatás szolgálatára épült, hiszen eddig ez a
lehetőség nem volt elérhető a nagyközségben. A Borbála Fürdő igazgatói posztjára Zsura Zoltánt nevezték ki.
A megnyitó ünnepségen jelen volt
Ujhelyi István, az Önkormányzati és
Területfej-lesztési Minisztérium államtitkára, aki a kormány nevében gratulált a

beruházáshoz és örömét fejezte ki, hiszen
a tudás és az egészség szellemisége testesült meg a fürdő létrejöttében. A kormány hét év alatt 40 milliárd forintot szán
közvetlen turisztikai fejlesztésekre, így a
lehetőségek adottak a Borbála Fürdőhöz
hasonló álmok megvalósítására. A
fürdőavatáson részt vett Holoda Attila úr,
a MOL Nyrt. Közép-európai termelésikutatási igazgatója is, aki köszöntőjében
Algyő és a MOL régi jó kapcsolatát emelte
ki, aminek gyümölcse – többek között – a
felavatott fürdő termálkútja is. Holoda Attila elárulta, hogy büszkeséggel tölti el a
névválasztás, amely arra utal, hogy Algyő
megbecsüli múltját, jelenét és jövőjét,
megbecsüli a MOL Nyrt.-vel ápolt kapcsolatát, hiszen Szent Borbála a bányászok
védőszentje.

Borbála, a bányászok és építők szentje
A tisztaságot, a szűziességet szimbolizálja az algyői fürdő előterében látható fa
alapon domborított tűzzománc Szent Borbála-kép: Simon Miklós és Barkos Beáta
alkotása.
Borbála egy pogány apa nagyon szép
leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott
meg Borbála arra, hogy miután már régóta
vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az
egyház közösségébe. A Szentháromságba
vetett hite jeleként a torony falába, amelyen
addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Mikor atyja hazatért, az ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta
ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie,
mert a torony fala és a sziklák megnyíltak
előtte.
A kereszténnyé lett Borbála a hegyek
között egy barlangban rejtőzött, de egy
pásztor elárulta atyjának a rej-tekhelyet.

A pásztor árulásának büntetéseként Isten a
bárányait ganajtúró bogarakká változtatta.
Ez azonban nem tartotta vissza az atyát attól, hogy leányát a bíró elé hurcolja. A bíró
megfélemlítésül keresztényeket gyötörtetett Borbála szeme láttára a legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erőt
öntött lelkébe, s hogy ne féljen, társnőnek
adta mellé Juliannát.
A város kormányzója akkor a megszégyenítés eszközéhez folyamodott: megparancsolta, hogy ruhátlanul pellengérezzék ki a
piacon, minden kíváncsi tekintet prédájául.
Borbála azonban most is az Úrhoz menekült,
és meghallgatásra talált: a földből felszálló
köd és az égből leereszkedő felhő úgy beburkolta a testét, mintha teljesen föl lett
volna öltözve. Végül a bíró fővesztésre
ítélte, és ekkor történt a legszörnyűbb: az
apa, aki korábban esztelen féltékenységgel
óvta a leányát, most maga ragadta meg a
kardot és fejezte le. Mikor azonban hazafelé ment, villám sújtotta őt, és nem maradt

belőle más, csak egy maréknyi hamu. Egy
Valerianus nevű ember gondoskodott arról,
hogy Borbála és a vele együtt lefejezett Julianna teste méltó temetésben részesüljön.
A sírnál több csoda történt… Szent Borbála oltalmát (apja villám általi halála miatt) a villámcsapás és tűzvész ellen is kérik
oltalmát, ezért a vészharangra rá szokták
vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a
harangöntők védőszentje, de neki ajánlották a hegycsúcsokat és az erődítményeket
is. A puskapor feltalálása után (amelyet úgy
tekintettek, mint a villám és a tűz egyesült
erejét) ez a gyenge és minden erőszaktól
távol álló szűz a tüzérek védőszentje lett.
Védőszentjüknek tekintik a hegymászók,
akiket útjaikon vihar és villámcsapás veszélye fenyeget, de ugyanígy a bányászok is,
akik a sújtólég veszélyében dolgoznak.
Végül a torony miatt, amelyben lakott, s
amellyel oly gyakran ábrázolják, a régi
építőmesterek és kőművesek védőszentje
lett.

Vízi bemutató
a fürdőavatón
Az Algyői Általános Iskola diákjai február
9-én a Borbála Fürdő megnyitóján vízi bemutatóval kedveskedtek a résztvevő közönségnek.
A Carmen és a Nox együttes zenéjére mutatták meg, hogy mit is tudnak földön és vízen. A
bemutatón részt vett: Bozóki Richárd 2.a, Bús
Hajnalka 3.a, Kopasz Bálint, Hevesi Zoltán 3.b,
Bús Melinda, Kőműves Mariann, Békési Krisztina, Kovács Ádám, Győrfi Dávid, Jani Zoltán
4.a, Római Barbara, Hegyi Bernadett, Sebők
Alexandra, Boldizsár Gréta, Tóth Alexandra,
Belovai Nikolett, Kovács Roland, Süli Bence,
Pap Vilmos, Samu István 5.a osztályos tanulók.
A diákokat felkészítette Varga Ágnes és Magosi
Krisztina.
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Hamvazószerdától a feltámadás öröméig
Az ünnep öröm, mert a találkozás révén
gazdagít. Amikor a húsvéti alleluját énekeljük,
lelkünk felszabadult örömmel merül el az
Isteni Béke végtelen gazdagságában. Az élet
ünnepe ez, az élettel való találkozás. A halált
maga mögött hagyó Istenember dicsőségébe
öltöztetjük a szívünket, amely bennünk is
lángra lobbantja az örömet. A hit, remény és
szeretet Istentől lelkünkbe öntött ajándékait
érjük tetten magunkban. A végső nagy találkozás, a feltámadás örömét ízlelgetjük,
és kérdezgetjük: Milyen lesz? És a végső találkozásig átívelő jövő napi tennivalóit is ez
a hit, remény és szeretet lelkesíti, motiválja,
készteti igazzá lenni.
A jövő feladatait így látni: - Keresztény
hivatásunk felismerése. Az ünnep ráébreszt
a lényeges dolgokra. Erővel tölt fel, tisztázza
tennivalóinkat, helyes értékrendre tanít. Az ünnep az, ami nélkül nincs kultúra, ami nélkül
nem létezhetünk. Az ünnep az életre ébredés
öröme. Húsvét különösen az.
Éppen ezért az ünnep komoly. Komolyan
kell venni. Ami komoly, arra készülni kell.
Az ünnep az élet komolyságára tanít. Amikor
érzékeny lélekkel közeledünk az ünnep komolysága felé, akkor a készületet is komolyan
kell venni. Különben tán elkáprázik szemünk a
fényben, de látni nem tanulunk meg.
E készület csodálatos nyitánya a hamvazószerda csendes, elmélyedésre szólító liturgiája. A
homlokunkra hintett parányi porcsipet létünk
parányi, röpke voltára irányítja figyelmünket:
„Emlékezz ember, hogy por voltál, és porrá
leszel”, és díszítsen bár az élet kitüntetésekkel, ranggal, szépséggel vagy tehetséggel, mi
porból lett, porrá lesz, de a lélek a Golgota
hegyormán keresztül a feltámadás dicsőségére
hivatott.
E készület csodálatosan egyszerű módját
tanítja nekünk Jézus a Hegyibeszédben. A lélek
akkor lesz egyensúlyban önmagával, ha érzéke
van a felé nyújtott kéz segítségért kérő ínsége
iránt, s ezt észrevétlenül kielégíteni törekszik,
hogy a „jobb kezed ne tudja, mit tesz a bal”, „s
Atyád, aki a rejtekben lát, megfizet neked”, és
ha tiéd az Isten, tiéd már minden!
Ha nem csupán a hamvazószerdai porszemeket érzed magadon, hanem valóban porban
érzed magad, lent, megalázva, magadra hagyva, akkor benned a lélek sóhajt fel az Úrhoz.
S ekkor zárkózz be a szobádba, tanítja a mi
Urunk, s imádkozz elrejtve, s mennyei Atyád,
aki lát a rejtekben is, megfizet neked.
Ő lelkét adja neked, s e lélekkel, ünnepi,
örömteli szívvel már beállhatunk az ünneplők
sorába, az Eucharistia, a hálaadás Istennek
szentelt liturgiájába.
Ha az ember önnön gyöngesége a lélekben
gáncsot vet az ünnepek nagyszerűsége elé, akkor belső gyakorlatra hív az Úr, s a böjtölés, az
önzést megtörő lemondás útján közelít a lélek
Urához, Istenéhez. De Jézus arra tanít: „Ezt
ne lássa rajtad senki, sőt mosakodjál meg, illatosítsd be hajadat, arcod legyen vidám, s a
kedély tegyen kedvessé, hiszen a lelkedről van
szó, benne érlelődik az igaz, a jó, a Krisztushoz méltó önmagad.”
Így lesz képes az ember örök kincseket
keresni, a jövőt igaz szívvel, keresztény módon, krisztusi stílusban építeni.
A műveltségnek ez a belső rétege teszi alkalmassá az embert, miként a nagy reformmozgalom kiválóságait, a változó világban
küszködő emberi közösségeket is kegyelemmel megújítani.
Szent Benedekre gondolok most és Aqui-

taniai Vilmosra, kiknek jelmondata volt: liturgia lelket építő szellemében, a kegyelem
„Imádkozzál és dolgozzál!” Mindketten egy értékelésében, az imádság nevelő, lelket forfelforgatott, torzsalkodó világban éltek, mikor máló alakításában. Az alázat okosságra nevel.
inkább aggodalommal töltött el minden lelket, A pökhendiség pedig butít. Isten előtt csak
mint bizakodó reménnyel. Akkor találtak rá alázattal lehet megállni.
Egy beteg társadalomban, amikor a munka
az Élet forrására, s a saját maguk Istenre talált világából, magukból indultak el eme két nem az alkotás jegyében, hanem pusztán a
alapvető tevékenység útján: „Imádkozni! És pénzszerzés jegyében áll, akkor felüti fejét
a cinizmus, a nyegleség, a kiábrándultság, a
dolgozni!”
A mi világunk éppen ezt a két dolgot szereti közöny, a depresszió, s ez aztán gyakran a meg
nem engedett kábulatra vezeti a tétova embert,
elkerülni, milyen kár!
„Imádkozzál!” Az Egyház liturgiáját és a remélve ezekben megoldást, pedig a remény
rejtett imádságban az Isten közelségét átélni a egyedül – az írás szerint – a kereszt! Üdvönagyböjt, a szent 40 nap porba sújtottságából zlégy kereszt, egyedül remény. Imádkozzál
szívünket és kezünket a mennyei Atyához fele- és dolgozzál! Igen, tenni kell, és nem kábulni
melni, Istennek dicsőítést adni, hálát mondani, akarni.
Lám csak, mikor a bűnbánatra szólítanak
az Eucharistiában Jézust ünnepelni. A lelket
felemelni hozzá, jelenvalóvá tenni életünk- minket Jézus szavai, az életre szólítanak.
A céltalanságból. A lélek táplálkozásának elhben: Isten mindenütt jelen van! Nem az égben,
távol, hanem mindenütt, itt is. És benned is ot- anyagolásából, az életkedvet vesztett bódulatból
a feltámadás ünnepe Eucharisztiájának asztathon akar lenni.
A helyes imádság akkor eleven és élő, ha lához hív a szent negyven nap, a nagyböjt.
Húsvét! A feltámadás ünnepe! Az Élet üntudja az imádkozó, hogy kit imád, és kihez
imádkozik. Jézus kérdezi: „Kinek tartják az nepe! Az életé, mely nem a test és a vér, nem
emberek az Emberfiát?” „Aki lát engem, látja a munkaszünet, nem a pihenő tétlenség elaz Atyát” – mondja Fülöpnek. Péter válasza: nyúló érzéketlensége, az életé, ami nem is a
„Te vagy a Messiás, az élő Isten fia”. Amikor dús asztalok képzetével van összekapcsolva,
szenvedését megjövendöli, Péter tiltakozik. hanem valami egészen más! A mi életünk ünPedig „aki elveszíti életét, megtalálja azt”. nepe. A feltámadt Úrral egyesült, a kegyelemKicsoda Jézus Krisztus tehát? A Táboron el- ben újjászületett lélekünnep. A keresztutat
hangzik: „Ő az én szeretett fiam, Őt hallgas- nemzetünkért és családjainkért végigjárt lélek
sátok!” Értünk hangzottak el ezek a szavak, ünnepe. A mi húsvétunk a lélekben érett emde „óvakodjatok a farizeusok kovászától” – a ber, a tenni kész ember ünnepe.
képmutatók tanításától, a dicsekvők példájától,
Tiszta vágy ébred mindenkiben, a jóság
megkapták már „jutalmukat”, de a meghívot- óhajtása kopogtat szívén, de tapasztalnia kell a
takat az örök húsvét feltámadása várja.
megkísérthetőségét és gyengeségét.
És dolgozzál! Az imádságban a szeretet
Ki tanít hát a megújulásra? A föltámadás,
civilizációját építő lélek a munkában Isten az élet zálogát hagyta itt jó Urunk, hogy
művének folytatását látja, tetteit a szeretet megkísérthetőségünket kivédjük erejében, s
hatja át. Számára a munka nemes kötelesség, gyengeségünkre erőt nyerjünk benne a felde ha elszakítjuk az imádságtól, zsarnokunk- támadás ünnepében, minden szentmisében,
ká válik, amitől menekülni akar az ember. A amikor halálát hirdetjük, hittel valljuk felmunkát nem dicsőíteni kell, hanem elvégezni.
támadását, amíg el nem jön, a mi Urunk és
Az imádság és a munka alkotja azt a lelki Megváltónk.
nemességet, amely kultúraépítő erővé válik,
Alleluja!
s egy-egy ilyen módon kiművelt emberfő
Réthy István
lesz képes a helyes
életvitel
megalapozására.
A mi népünk
Algyő Nagyközség Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
Szent István és Szent
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
László országépítő
Algyő, Egészségház u.42.
munkája
révén
Telefonszám:
(62)
267-866;
Ingyenes zöld szám: 06-80-820-024
került a Cluny
reform
sodrába,
hogy megalapozza
az
ezeresztendős
jövőt. Számunkra is
a lelket építő szent
negyven nap és a
Krisztusra
talált
ősök példája legyen
az út az élet felé, a
megújulás felé, a
jövő felé.
A nevelésnek is
alapja ez a kétpontú
építkezés: Irány az
Isten felé, és irány
a világ felé! És
nem önmagam felé.
„Aki érettem elveszti életét, megtalálja
azt” – mondja a mi
Urunk.
Isten felé az
áhítat alázatában, a

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00-tól 15.00 óráig.
Pénteken:
8.00-tól 10.00 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatt az alábbi
szolgáltatásainkat vehetik igénybe:
Tanácsadás, információ.
Hivatalos és szociális ügyek intézéshez segítségnyújtás.
Kérelmek, nyomtatványok kitöltése.
Adósságkezelési szolgáltatás. Családi konfliktus oldása. Gyermeknevelési tanácsadás. Prevenciós programok szervezése. Álláskeresési tanácsadás. Albérletkeresés.
Pszichológiai tanácsadás:
Hétfőnként: 16-18 óra között.
(Időpont egyeztetés szükséges.)
Jogi tanácsadás:
Minden hónap első szerdáján. (Időpont egyeztetéssel.)
Adományosztás és átvétel: Ügyfélfogadási időben.
Szolgáltatásaink ingyenesek.

2007. márciusi Hírmondó
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Változnak 2008-tól a nyugdíjba vonulás szabályai
Az átmenet éve 2007, ugyanis a döntés megszületett: 2008tól módosul a nyugellátás rendszere. Erről tartottak tájékoztatást
február 7-én az algyői faluházban.
Az öregségi nyugdíjba vonulás együttes feltétele: a 62. életév betöltése és a minimum 20 év szolgálati idő teljesítése. Csak
2008 végéig marad a résznyugdíj intézménye, amikor 15 év szolgálati idővel is a nyugdíjasok közé léphet a 62 éves férfi, illetve
a 61 éves nő.
Változnak az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei, de a „főszabály” marad: az igénylőnek a szolgálati idő
fölmutatása mellett a meghatározott életkort is be kell töltenie.
E kedvezményre 2008. január 1-jétől csak a legalább 38 éven át
dolgozó, és 57. évet betöltő nő, illetve 60 éves férfi gondolhat. De
közülük azok, akik csak 33 év szolgálati időt tudnak fölmutatni,
csökkentett összegű előrehozott nyugdíjra lesznek jogosultak. Az
előrehozott nyugdíjat tervezőknek 2014-ig újabb szigorításokra
kell számítaniuk: 2009. január 1-jétől 2012. december 31-éig az
a jogosult, aki a legalább 40 év szolgálati idővel rendelkezik, de

az 59. életévét is betöltötte; utána a 41 munkával töltött év és a
60. életév a feltétel.
A jövő évtől az előre hozott nyugdíjazását kezdeményezőnek
biztosítással járó jogviszonyát (azaz munkaviszonyát) meg kell
szüntetnie. De az az idén életbe lépő változás is, hogy a saját jogú
nyugdíjas foglalkoztatott 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni, áprilistól pedig a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot is. Sőt: a jövő évtől érvényes a szabály:
ha a 62. életévét be nem töltő nyugdíjas jövedelme eléri az adott
évi minimálbér összegének tizenkétszeresét, akkor nyugellátását
szüneteltetik.
A 36 évet dolgozók csak idén és jövőre számíthatnak arra,
hogy a (legfeljebb) három gyermek szülését, illetve nevelését
figyelembe veszi a hatóság, mikor előrehozott nyugdíjazásukról
dönt.
Jövőre változik a nyugdíjalap számításának módja is: nem
csak az adóval, hanem minden egyéb járulékkal csökkentett
jövedelemből számolják, ami 8-9 százalékos csökkenést sejtet.

Megyei nyugdíjas találkozó
a faluházban

Férfiak szeretetajándéka

Az Algyői Nyugdíjasklub szeretettel vár minden kedves vendéget
március 17-én, szombaton 11 órakor kezdődő megyei nyugdíjas találkozójára az Algyői Faluházba (Búvár u. 5.). A művészeti csoportok
12 órától bemutatkoznak, majd az ünnepi köszöntőket követően 13
órakor közös ebédre várják a vendégeket. Bővebb információ kérhető
özv. Maszlag Józsefné elnöktől a 62/268-482, vagy a 30/364-5688-as
telefonszámokon. A szervezők visszajelzést várnak március 12-ig!
Az Algyői Nyugdíjasklub minden kedves nyugdíjas klubtagot
szeretettel vár!

NŐKNEK
Március 8-án 18 órakor a faluházban.
Ízelítő a műsorból:
Kátó Sándor és Rácz Kristóf, Süli Tibor és barátai,
Algyői hagyományőrző
citerazenekar és egyéb meglepetések.
A lányokat, asszonyokat,
hölgyeket szeretettel várják.

Gyógycipő mintavétel,
lúdtalpbetét beépítés
és készítés saját cipőbe is:
Algyő, Kastélykert u. 14. és
Szeged, Hajnóczy u. 22 sz. alatt.
Telefonszám: 268-036
Szeretettel várjuk régi és új
megrendelőinket!

Orvosi rendelési időpontok
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Március
Március
Március
Március
Március
Április

01–02. között
05–09. között
12–16. között
19–23. között
26–30. között
02–06. között

12.00-től 16.30 óráig.
08.00-tól 12.30 óráig.
12.00-től 16.30 óráig.
08.00-tól 12.30 óráig.
12.00-től 16.30 óráig.
08.00-tól 12.30 óráig.

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
Kedd, csütörtök:
Péntek:

8.15 –14.15
12.00–18.00
9.00–14.00

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
Március
Március
Március
Március
Március
Április
Április

01-02. között
05-10. között
12-14. között
19-23. között
26-30. között
02-06. között
10-13. között

12.30-tól 16.30-ig
07.30-tól 11.30-ig;
12.30-tól 16.30-ig;
07.30-tól 11.30-ig;
12.30-tól 16.30-ig;
07.30-tól 11.30-ig;
12.30-tól 16.30-ig.

2007. márciusi Hírmondó

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobiltelefon száma: 06-30/96-33-756
Telefon: 268-038:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

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

Csecsemőtanácsadás:
csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig,
rendel: dr. Sári Tamás. Helye: Szeged, Vasas Szent Péter
utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42. Tel.: 267-234
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16–18 óráig
Telefon: 20/965-09-97
Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL-utalványt elfogad

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

Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 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.

Születés:
Ökrös Erikának és Gubacsi Zoltánnak: Réka (2007.
01. 06-án); Simon Szilviának és Bodó Csabának:
Lilla (2007. 01. 23-án); Tóth
Andreának és Miklós Tibornak: Milla (2007. 02. 04-

Március 01-jétől 02-ig
Március 05-től 09-ig
Március 12-től 16-ig
Március 19-től 23-ig
Március 26-tól 30-ig
Április 02-től 06-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Anyakönyvi hírek
én); Vécsei Henriettának
és Magyar Szilveszternek:
Henriette (2007. 02. 09-én);
Süli-Zakar Bernadettnek és
Matovics Csabának: Alex,
Süli-Zakar Bernadettnek és

07.30–12.00 óra között.
12.30 – 16.30 óra között.
07.30 – 12.00 óra között.
12.30 – 16.30 óra között.
07.30 – 12.00 óra között.
12.00 – 16.30 óra között.

Matovics Csabának: Ivett
(2007. 02. 09-én); Balázs
Beátának és Czirok Csabának: Levente (2007. 02.
10-én); Hegyi Ildikónak és
Belovai Mihálynak: Fanni

Piroska (2007. 02. 17-én)
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, jó egészséget
kívánunk!
Halálozás:
Fekete Sándorné Született:
Vidács Julianna (2007. 01.
26-án) elhunyt.
Nyugodjon békével!

Rendezvényről rendezvényről
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ALGYŐI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
Algyői Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu
Internet: www.algyo.hu
Könyvtár 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu
Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220
Igazgató: Bene Zoltán. Könyvtárvezető: Ménesi Lajosné.

Algyői karikaturista a fővárosban
A budapesti Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és
Művészeti Központ pályázatot hirdetett amatőr humoristák és
karikatúristák részére. Körmöci Dénes, a GYEVI ART Kulturális Egyesület tagja beküldött néhány rajzot és a zsűri (Dallos Jenő és Duhopolszky László, a két karikaturista) értékelése
szerint II. helyezést ért el. A pályaművekből kiállítás tekinthető
meg a művelődési központban február 23-ától március 4-éig.
A díjátadót február 24-én, szombaton tartották a művelődési
központban, a Humor percek című gálaműsor keretében. A gálán fellépett Maksa Zoltán, Dolák-Saly Róbert és Laár András,
valamint a nyertes humoristák.
Moravszky Éva elnök

Kézművesek budapesti sikere
Algyő az élen

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által immár 5. alkalommal meghirdetett Magyar Kézműves Remek elismerő címre
megyénk alkotói is pályáztak.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton (január 25-én) ünnepi műsorral mutatkozott be a meghívott
vendégek előtt az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar is.
„Csongrád megye idén is tarolt!” – gratulált megnyitó beszédében Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, míg Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter
előadásában az állami szerepvállalás és kézművesség támogatásának fontosságáról szólt.
Csongrád megyében a következő kézművesek vehették át a
szakmai elismerést: 1. Gálné Nagy Ildikó szövő népi iparművész
(Algyő): Algyői rongyszőttes garnitúra. 2. Hódi Jánosné, hímző
(Üllés): Csongrádi fehér hímzések. 3. Molnárné Bárdi Andrea
rézműves iparművész (Makó): Rézbetétes noteszek, vörösréz
domborított kép. 4. Tisza Sándor fafaragó népi iparművész
(Csongrád): Csongrádi halas fatálak. 5. Szakáll László
citerakészítő (Hódmezővásárhely): Alföldi csikófejes tenor és
prím citerák. 6. Ambrus Sándor fazekasmester, népi iparművész
(Hódmezővásárhely): Hódmezővásárhelyi fedeles tálak

Nemzetközi fotópályázat nyertese
A Magyar Művelődési Intézet idén 9. alkalommal hirdette
meg nemzetközi fotópályázatát „Utazás a világ körül” címmel.
A zsűri tagjai voltak Dolezsán Ágnes fotóművész, Szabó Márta
fotográfus és Győri Lajos, a Magyar Művelődési Intézet fotószakreferense.
A pályázatra 522 pályázótól 4781 fotó érkezett. A kiállítás-sorozaton 489 szerző 1115 alkotását javasolta bemutatni a szakmai zsűri. Ezúton szeretnénk gratulálni az Algyői
Művészkör tagjának, Bereczné Lázár Nórának, akinek „Apáca” – Hódmezővásárhely című fotója bekerült a nemzetközi
fotópályázat kiválasztott pályaművei közé. Az ünnepi kiállításmegnyitót és díjátadót április 6-án, 15 órakor tartják a Magyar
Művelődési Intézetben (Budapest, I, ker., Corvin tér 8.), ahová
minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várnak a szervezők!
Gálné Nagy Ildikó, az Algyői Művészkör elnöke

Állt a bál a Tájházban is

Ünnepi programok a tavaszvárás jegyében

Mivel a farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás,
a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. A hagyományt követtük
mi is Algyőn, ugyanis február 3-án szombaton kitárta kapuit
az algyői Tájház és nagy szeretettel várt minden kis és nagy
érdeklődőt, ügyes kezű fiatalt. Az Algyői Művészkör ugyanis
farsangi kézműves foglalkozással kedveskedett a tél búcsúztatásaként, a tavasz köszöntésének kapcsán. A Tájházban Szőkéné
Bera Szilvi készített látványos kiállítást a farsang népszokásáról, történetéről, míg az Algyői Nyugdíjas Klub asszonyai
igazi csörögével kedveskedtek a télbúcsúztató vendégseregnek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gálné Nagy Ildikónak,
Fodorné Erzsikének, Gondáné Julikának, Belovainé Julikának,
Nyári Józsinak, özv. Maszlag Józsefné Ilonka néninek, Kneippné
Marikának, Herceg Pannikának, Molnár Józsefnének és Süliné
Piroskának, valamint minden segítőnek és legfőképpen a gyerekeknek, hogy vidám percek közepette együtt búcsúztathattuk
a telet.

Állandó programok a faluházban
Minden hétfőn
13–16 óra: Agrártanácsadás (Tonkó Tibor);
16–19 óra: Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla);
16 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina);
Minden kedden
17 óra: Hagyományőrző Együttes (Eke József);
18–20 óra: Algyői Hagyományőrző Citerazenekar (Süli Tibor).
Minden szerdán
9-11 óra: Hatósági állatorvosi ügyfélfogadás (dr. Haraszti Péter),
17 óra: Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza és Lengyel Zoltán);
Minden csütörtökön
9.30–10.30 óra: Baba-Mama Klub;
16 óra: Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné);
17–18 óra: Yogagym stresszoldó torna;
18.30–19.30 óra: Fitness torna (Kovács Krisztina).
Minden pénteken
15–17 óra: Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa).
Minden hó második szerdáján 13 és 15 óra között: a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási
előadó).
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 órától: ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Gonda János).
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Programajánló

Főzőverseny és sztárvendégek
a falunapokon
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház idén is megrendezi a
Falunapok rendezvénysorozat részeként a Gasztronómia Ünnepét. Ezúttal is várjuk a civil szervezetek, magánszemélyek, intézmények, baráti társaságok jelentkezését az idei főzőversenyre.
Jelentkezni és bővebb információt kérni az Algyői Faluházban
Lele Istvánné Erikától lehet munkanapokon személyesen, vagy
a 62/517-172-es telefonszámon, illetve a faluhaz@algyonet.hu
internetes elérhetőségen.

Új időpontban az ingyenes jogi tanácsadás
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2007. február
hónapjától dr. Gonda János ügyvéd ingyenes jogi tanácsadására
minden hónap utolsó hétfőjén várja az érdeklődőket a faluház
földszinti kistermébe!

Rendezvénynaptár

.
MÁRCIUS 4. (vasárnap) 9 óra: Megyei sakkbajnokság a faluházban
Algyő-Röszke (Információ: dr. Gonda János).
MÁRCIUS 6. (kedd) 15 óra: Az Algyői Mozgáskorlátozottak Csoportjának taggyűlése az Algyői Faluházban.
MÁRCIUS 8. (csütörtök) 18 óra: Férfiak szeretetajándéka a Nőnap
alkalmából a faluház színháztermében.
MÁRCIUS 10. (szombat) 16 óra: Az algyői Szivárvány Óvoda alapítványi műsora a faluház színháztermében.
MÁRCIUS 13. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a faluház emeleti klubtermében (Széll Szilveszter).
MÁRCIUS 14. (szerda) 13-15 óra: a Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
MÁRCIUS 14. (szerda) 17 óra: 1848 – A nemzeti öntudat és katonai
hősiesség évszázadai című kiállítás megnyitója a Faluház Galériában.
18 óra: 1848 – Rendhagyó történelem óra dr. Marjanucz László történésszel a faluház emeleti klubtermében.
MÁRCIUS 17. (szombat) 10 óra: Megyei nyugdíjas szövetségek találkozója a faluház színháztermében az Algyői Nyugdíjasklub
szervezésében.
MÁRCIUS 22. (csütörtök) 16 óra: A DALKIA Energia Zrt. fogadóórája
a faluház földszinti kistermében (Téma: távfűtés Algyőn).
MÁRCIUS 23. (péntek) 17 óra: Az Algyői Művészkör kézműves foglalkozása Gálné Nagy Ildikó szövőműhelyében (6750, Algyő, Csángó
u. 31. Telefonszám: 62/268-239).
MÁRCIUS 24. (szombat) 18 óra: Márciusi Operett Gála a Parlandó
Énekegyüttes szervezésében a faluház színháztermében.
MÁRCIUS 26. (hétfő) 9-14 óra: Véradás Algyőn a faluházban.
MÁRCIUS 26. (hétfő) 16 óra: Ingyenes jogi szaktanácsadás a faluház földszinti kistermében (dr. Gonda János).
MÁRCIUS 28. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház emeleti
klubtermében – Hogyan segíthet ma az 5 ELEM TANA egészségünk
megőrzésében? Vendégek: Berek Ágota (természetgyógyász), Kiss Tibor (radiesztéta).
MÁRCIUS 29. (csütörtök) 17 óra: Az Algyői Művészkör taggyűlése
a faluház földszinti kistermében (Információ: Gálné Nagy Ildikó)
MÁRCIUS 30. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a
faluház emeleti klubtermében.
MÁRCIUS 31. (szombat): Lakodalom.
Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer 1000 példányban
Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,
Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
Bereczné Lázár Nóra, Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna,
dr. Piri József, Koczka Ágnes, Gáli Orsolya
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

2007. márciusi Hírmondó

Vásár a faluházban és a parkolóban
MÁRCIUS 01. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, cipővásár (a faluház
előtti parkolóban).
MÁRCIUS 08. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, cipővásár (a faluház
előtti parkolóban).
MÁRCIUS 08. (csütörtök) 8-12 óra: Margó méteráru és katonai ruha vásár.
MÁRCIUS 09. (péntek) 8-12 óra:
Vegyes ruha-, cipővásár.
MÁRCIUS 12. (hétfő) 8-12 óra:
Vegyes iparcikk, ruha-, cipővásár.
MÁRCIUS 13. (kedd) 8-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 16. (péntek) 8-13 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 19. (hétfő) 9-12 óra:
Ruha-, cipővásár.
MÁRCIUS 21. (szerda) 9-12 óra:
Ruha-, cipő-, vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 22. (csütörtök) 8-12 óra: Női divat, ruha-, cipővásá (a faluház
előtti parkolóban).
MÁRCIUS 27. (kedd) 9-13 óra:
Ruha-, cipővásár.

Operett gála Farkas Bálinttal
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület PARLANDÓ
Énekegyüttese március 24-én szombaton 18 órakor „Ma este
babám a Fasorba megyünk…” címmel nagyszabású operett gálát
rendez az algyői faluház színháztermében. Sztárvendégünk Farkas Bálint, a Budapesti Operettszínház közkedvelt művésze, operett-bonviván. Belépődíj: elővételben, március 23-áig: 1.000.Ft, az előadás napján 1.300.- Ft. Jegyárusítás a faluházban és
a könyvtárban hétköznapokon 10-18 óra között. Helyfoglalás
érkezési sorrendben. INFO telefon: Faluházban: (62) 517-173,
Fábián Péter: (30) 425-37-94.

Tíz éves a szomszédoló

Algyő partnere: idén Mórahalom
A Délmagyarország kezdeményezésére 1998-ban indult el
Csongrád megyében a települések közti kulturális szomszédoló.
Az elmúlt időszakban több tehetséges előadóművész, kitűnő csapat jelent meg a gálákon, ezzel is bővítve a helyi közművelődésikulturális-turisztikai kínálatát.
2007-ben Algyő választott partnere Mórahalom lett. Április
1-jén, vasárnap a gyevi csoportok, művészek, alkotó közösségek
adhatnak számot tudásukról az Aranyszöm Rendezvényház színpadán, míg a homokhátiak április 22-én, vasárnap mutatkoznak
be az érdeklődő algyőiek előtt a Faluház színháztermében. A gálát idén május 20-án, immár 10. alkalommal Mórahalmon rendezik meg a szervezők.
Számítunk idén is az algyőiek segítségére, támogatására, vendégszeretetére! Bővebb információt kérhetnek a Faluházban Lele
Istvánné Erikától munkanapokon személyesen, vagy a 62/517172-es telefonszámon!

Keressük algyő legszebb húsvéti tojását
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, valamint az Algyői
Művészkör pályázatot hirdet minden kedves érdeklődő, gyermekek és felnőttek részére, amatőr és profi alkotó számára az „Algyő
legszebb húsvéti tojása” cím elnyerésére. Várunk olyan húsvéti
tojásokat, melyek anyag- és technika megkötése nélkül bármilyen módon készülnek. A beadott pályaművekből húsvéti kiállítást szervezünk az algyői Tájházban április 5-én, csütörtökön
17 órakor, ahol a szakmai zsűri értékelését követően értékes
ajándékokat adunk át. Délután húsvéti kézműves játszóházzal
és egyéb meglepetésekkel is kedveskedünk kicsiknek és nagyoknak. Az elkészített alkotásokat április 2-ig, hétfő 12 óráig
kérik leadni a faluházban! Bővebb információ kérhető az Algyői
Faluházban Bereczné Lázár Nórától vagy Gálné Nagy Ildikótól
a 62/268-239-es telefonszámon.
Ápoljuk közösen hagyományainkat! Legyen Öné az Év legszebb algyői tojása!

