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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft

Képeslap – az unokáról
Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék – karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek
születéséről szólt a mi karácsonyunk, ennek jegyében telik
nálunk az új esztendő is, kedves húgom.
Az algyői karácsonyi ünnepség résztvevőit is ellágyította
a látvány: unokáit kézen fogva érkezett a falu legismertebb
asszonya. Minden nőben megpendítette az anyai-nagyanyai
ösztönt a fiúcska és lányka angyali mosolya. Nem túlzás ez!
Inkább valamiféle üzenet. Mint egy korábbi: a komoly beosztású férfi elragadtatással mesélt arról, hogy mesél – fiú
unokáinak. Persze sokan mondták már sokaknak, nem hasonlít semmi más, korábbi élményre – az „unokázás”. De
számomra most jött el az idő, hogy kapizsgáljam, mit is
jelentenek ezek az üzenetek.
Nincs „igazi” unokám. Ezért a fogadott unokámmal
(nevelt lányom fiával) töltött minden perc ajándék. Például a mostani karácsony, amit ő örökre emlékezetessé
tett. Már azzal, ahogy fölkészítettük a szívünket az érkezésére: ahogy az ajándéknak szánt hintalovat a nagyapja
kiválasztotta, ahogy életem első bejglijét megsütöttem –
neki. Köszönhetünk neki képeket, amelyek belénk vésődtek
pusztán attól, hogy ő rácsodálkozott – a piros játékautóra,
a tányéralátétre, a csillagszóróra, a vetett ágyra. Suta, de
az ő hangsúlyával sajátos értelmet nyert mondatokat is
kaptunk: „Ez mi eeez?”, „Micsináloook?” Most is bizonyítást nyert: a gyermek, az unoka új szemszögből mutatja meg a világot.
Gyermek maradsz – még ha korosodónak látnak is
saját gyerekeid –, mikor „őseidet”, vagyis a szüleidet is
vendégül látod karácsonykor, vagy éppen szilveszterkor. E
köztes helyzetből viszont kipenderülsz, amint ugyancsak
két generációt, de nem a közvetlen elődeidet és utódaidat,
hanem a gyerekeidet és a gyerekeid gyerekeit hívod ünnepelni. Most először, ezen az első „unokás karácsonyon”
láttam kívülről magam – olyan anyá-nak és (fogadott) nagyanyának, aki hagyományt őriz és teremt, pontosabban
aki a nagyanyjától és anyjától látottakat és hallottakat, de
a maga szokásait is továbbadja a gyerekeinek és (fogadott) unokáinak. Másik felfedezésem: a kisdedhez, a kicsihez való viszonyulásaik nyomán megláttam a felnőttet
a saját gyerekeimben.
Hírt kaptunk ugyanis e különös karácsonyon egy új
gyermek érkezéséről. Nagyfiunk ajándékként nyújtotta át
a borítékot, benne a vidosonnal készült felvétel a magzatról. Elsőként ugrottam a nyakába, aztán az apja, és sorban, egymás után a kisebb gyerekek. Mert az sem hasonlít semmi más, korábbi élményre, kedves húgom, mikor
a fiút kisapaként kell köszöntened, s elképzeled: az idei
karácsonyon már két unokának készítheted a szíved – és
a bejglit!
Így kerek(edik) a világ!
Ölel nővéred:
Ágnes
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Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
minden kedves olvasónak.
Az Algyői Hírmondó szerkesztő bizottsága

Óév - újév
Eldöcögött már az óév szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele,
Pusztuljon hát, nyikorogva, zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre!
Asztalunkon legyen mindig friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly üljön két szemén.

(Népköltés)

Leltár, tíz év után
Leltározásra ösztönöz mindenkit az óév búcsúztatásának és az új
esztendő köszöntésének időszaka.
Algyőn 2007-ben külön számvetés is készült, hiszen tíz esztendeje
annak, hogy a település kivívta önállóságát. A mögénk került évek teljesítménye alapján elmondhatjuk: az önkormányzat – csöppet sem könnyű
helyzetben – bebizonyította, hogy Algyő autonóm módon képes nemcsak
élni és túlélni, hanem fejlődni is. Az önállóság évtizedében Algyő a kistérség integráns részévé vált. Befogadóképességét növelve: a lakosságnak otthonos település, miközben a vállalkozások számára is vonzó
befektetési övezet. Ennek örömteli következménye az új munkahelyek
számának és az önkormányzati bevételének növekedése. Ugyanakkor
a nagyközség megtartó képessége is sokat javult az elmúlt évtizedben:
például a legutóbbi esztendő két önkormányzati beruházása is elsősorban
az itt élőket szolgálja: A Borbála fürdő és a Bóbita bölcsőde arra is példa,
hogy az algyőiek igényeinek figyelembe vételével fejleszti a települést
az önkormányzat. Ez a törekvésünk a jövőben is: az előttünk álló 2-3
év legfontosabb feladata az új és egységes általános iskola felépítése,
lehetőség szerint uniós pályázatok révén is. E beruházás meghatározza
Algyő következő évtizedét.
Közös céljainak megvalósítására gondolva, a nagyközség önkormányzata nevében is, minden algyőinek egészségben és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kívánok:
Dr. Piri József polgármester
A TARTALOMBÓL
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„A halászok és horgászok ellenségeskedésének véget kell vetni!”

Algyő és a Tisza: az ember és a hal
Algyő és a Tisza összetartozik. Ez sokféle módon kifejezésre
jut a falu múltjában, de jelenében is. A Tisza-part azonban
újabban vitától hangos. A halászok és horgászok közötti vita
viszálykodássá fajult. Az ősi halászfalu békéjét földúló ellentét
beszüremkedett az Algyői séták című riportkönyvbe is. Miközben
halászok vallanak ősi mesterségük szépségeiről és nehézségeiről,
addig a horgászok képviseletében megszólaló a konfliktusokra
helyezi a súlyt – véli Terhes Tamás. A fiatal halász azt javasolja:
a kialakult helyzetről az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalást, a halászok és horgászok ellenségeskedésének vessenek
véget, találják meg az együttélésre a megoldást!
– A halászok becsületét sárba tiporja Pécsi Ferenc azzal,
ahogy az algyői, a tiszai halásztársadalmat vádolja. Az Algyői
séták című könyvben általa elmondottak kimerítik a büntetőjogi
kategóriákat is – hangsúlyozza Terhes Tamás, a fiatal algyői halász.
Visszautasítják a magát a horgászok képviselőjének tekintő
Pécsi Ferenc által a halászokra szórt vádakat.
– Szelektív halászatot végzünk. Tilalmi időben nem hozunk el
a Tiszából halat. Bennünket – a horgászokkal ellentétben – rendszeresen ellenőriz a vízirendőrség. Engem például január óta
húsz alkalommal állítottak meg, kérték a területi engedélyemet,
a halászjegyemet, ellenőrizték a felszerelésemet, s persze megnézték a halakat is – sorolja Terhes Tamás, aki természetesnek
találja a kontrollt.
A Tisza kenyéradója a halászoknak. A folyót tisztelik is. A jég
kiengedésétől a beálltáig jelen van a Tiszán a halász. Az időjárás
viszontagságainak is kitett, ősi mesterség ez! Ahogy a szerszámait sorra ellenőrzi, a folyót és a környezetét is figyeli, vagyis a
víz- vagy természetszennyezést elsőként veszi észre, mint ahogy
az orvhalászatot és az orvhorgászatot is.
– Hivatás, nem pusztán szakma a halászat. A halászati szövetkezethez tartozunk, munkánkat a megyei halászati felügyelő
is figyeli. A Tiszán képzett és hivatásos halászok igyekeznek
megélni. Ezért eleve nem lehet érdekünk „lerabolni” a folyót –
magyarázza Terhes Tamás, aki hosszan sorolja, milyen kiterjedt
tudást mér az állami halászvizsga. Mert ismerni kell a halfajtákat,
a védetteket is, a halaknak a természeti és időjárási viszonyokkal változó „szokásait”, a tilalmi időket és a korlátozásokat, de
a hálókötés és javítás tudománya se hanyagolható. Mint ahogy
a halászathoz tartozó jogszabályokat is tudni kel az írásbeli és
gyakorlati vizsgán.
Az Algyőhöz tartozó Tisza-szakaszt fölosztották maguk közt
az algyői halászok: „a három Belovai”, a vásárhelyi Rácz István
a vasúti hídtól, aztán Mészáros Balázs, majd a vásárhelyi Molnár
János, utána Terhes Tamás a maga 500 méterével, a két Török

András, Udvardi Antal, végül kezdődik a tápai halászok területe.
Ezzel szemben az engedélyt váltó sok ezer horgász területe óriási: a szerb határtól egészen a Csongrádig, a Körösöknél Szelevényig terjed, s beletartozik a Maros egész magyarországi szakasza
– így majdnem 100 kilométer hosszú folyóparton próbálkozhatnak.
– Azzal a kalappal köszönök, amim van: a Tisza ötszáz méternyi szakaszából kell annyi halat fognom, ami biztosítaná a
megélhetésemet – rögzíti kiindulópontját Tamás. – Ám az algyői
oldalt nem is használom – a békesség miatt hagyom a horgászoknak. De a vásárhelyi oldalon se mindig végezhetem békességben a munkámat. Mikor a horgásznak udvariasan mondom:
„Itt szerszámom van, szeretném megnézni”, a legritkább esetben
kapok udvarias választ…
A fogási naplóba kell írnia a halásznak, mikor, hol és mit fogott
a hálója. Az eredeti példányt a halászati szakhatóságnak adja,
vagyis átlátható a munkája. Ezzel szemben a horgászok közül
többen sem sportból járnak a vízpartra, sokan „húshorgásszá”
lettek.
– Drága a halászszerszám. De azt jórészt magam készítem
– mutatja ösztönösen az ujjaival Tamás a halászháló fonásánakcsomózásának mozdulatát. – A horgászboltokban több százezer
forintos felszerelést, tízezer forintnál is drágább csalikat kínálnak, és aki megveszi, azt hiszi, ettől biztos a zsákmány. Csakhogy ha nincs hal, mindegy, milyen a szerszám, nem lehet halat
fogni. A halat ugyanis meg kell találni – ebben elsősorban a természet, az időjárás ismerte segít, s csak másodsorban a felszerelés
minősége. Mert ha tudom, éppen hol a hal, akkor a kőrisfa botra
kötött perlon zsinór végén lógó horoggal is kifogom! De ebből
az is következik, hogy a horgászoknak nem a munkájukat végző
halászok, hanem a víz- és környezetszennyezés ellen kellene tiltakozniuk.
Rákot is látni már a Tiszában. Ez azt mutatja: tisztul a folyó,
javul a víz minősége. De a szomszédos országokból még mindig
sok szennyeződés csorog ide, és hát a települések környékén se
óvják kellően a természetet, a Tiszát!
– Le kell ülni egymással a halászoknak és horgászoknak, és
egymást tisztelve, nem kocsmai szinten rágalmazva, meg kell
beszélni, ki mit lát problémának és megoldásnak – javasolja
Terhes Tamás. Szerinte a horgászok többsége is így gondolja.
A horgászok közül néhányan viszont annyira arrogánsak, hogy
kiélezték és eldurvították a vitát, így az algyői folyóparton elszabadult a pokol! Itt az idő, hogy a halászati szövetkezet elnöke,
a horgászegyesületek képviselői, az algyői önkormányzattal
együtt megtárgyalja a kialakult helyzetet és megoldást találjon!
A. H.

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban

Bérletárusítás a faluházban 2008-ban

Az algyői községházán fogadóórát tart szerdánként 14-17 óra között:
Dr. Piri József polgármester január 9-én, 23-án és
február 6-án.
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester január 16-án
és 30-án.

Az algyői faluházban 2008-ban az alábbi napokon 9-17 óra között vehetik át az arra jogosultak Szegedig szóló autóbusz bérletüket, illetve
vásárolhatnak busz bérletet:
január 2., 3., 4. (szerda, csütörtök, péntek);
február 1. (péntek), 4. (hétfő), 5. (kedd);
március 3., 4., 5. (hétfő, kedd, szer-da); április 1., 2., 3. (kedd, szerda,
csütörtök);
április 29-30. (kedd, szerda), május 5. (hétfő);
június 3-4-5. (kedd, szerda, csütörtök);
augusztus 29. (péntek), szep-tember 1., 2., 3. (hétfő, kedd,
szerda);
október 1., 2., 3. (szerda, csütörtök, péntek);
november 3., 4., 5. (hétfő, kedd, szerda);
december 1., 2., 3. (hétfő, kedd, szerda).
Tisza Volán Zrt.

Aprók
Redőny, reluxa, harmonika-ajtó, szalafüggöny
készítés. T.: 06-30/ 9530395.
*
Algyő, Bartók Béla úti 2
szobás II. emeleti panel-

lakás nagy garázzsal
eladó. Ára: 8,5 millió Ft.
Érd.: 06/30-544-5132
*
Számítógép javítást és
– bővítést vállalok. T.:
06-70/333-3596.
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Önkormányzat

ESZI: év végéig megszűnik a bentlakásos otthon

Marad a szociális étkeztetés, az idősek klubja
Az algyői Piac téren működik az Egyesített Szociális Intézmény idősek otthona, amely 2008. december 31-ig szóló
működési engedéllyel rendelkezik, mivel
az épület nem felel meg a bentlakásra
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az
előírások szerint több helyiséggel (például orvosi szoba) kellene az épületet
bővíteni, amelynek ezen a helyen nem
lehet eleget tenni, a telek nagysága miatt.
Jelenleg a szociális étkeztetés, a nappali ellátás (idősek klubja) és a bentlakásos
ellátási forma is egy épületen belül kapott
helyet. Az első két ellátás az önkormányzat kötelező feladata, az átmeneti elhelyezés azonban önként vállalt ellátás.

Az átmeneti elhelyezési ellátás azt
jelenti, hogy az idős ember a végleges
szociális otthoni elhelyezését megelőzően
egy előgondozást nyújtó intézménybe
kerül, ahonnan egy éven belül a végleges
szociális otthonba helyezik.
Az algyői képviselő-testület december
19-i ülésén arról döntött, hogy 2008. január
1-jétől kezdődően fokozatosan megszünteti az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást
úgy, hogy a jelenleg bentlakó ellátottakat
egy éven belül elhelyezik a végleges otthont nyújtó szociális intézménybe.
A bentlakás megszűnése után, változatlan formában az épületben marad a
szociális étkeztetés és az idősek nappali
klubja. Ezekre a nappali ellátásokra 2009-

től határozatlan idejű működési engedélyt
kaphat az intézmény, mivel eddig a bentlakásos ellátás miatt volt határozott idejű
a működési engedély.
Mivel megszűnik az éjszakai és hétvégi ellátás, ezért az egyes krízishelyzetek
azonnali megoldásának kidolgozására a
testület felkérte az intézményvezetőt, aki
a hétvégi ügyelet megoldásával együtt a
januári testületi ülésen terjeszti elő koncepcióját.
A testület elhatározta, új iskolát épít,
mely terv megvalósítását követően az
üresen maradó épületek hasznosításával
lehetőség nyílik majd egy, a jelenleginél
korszerűbb algyői szociális otthon kialakítására.

A szolgáltatás díja változik

Módosult a helyi adórendelet

Algyő Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2008. január 1-jétől az alábbi szolgáltatások díja változott,
az érvényes díjtételek:
Víz- és csatornadíj
A lakosság és a közintézmények számára:
Vízdíj:
148 Ft/m3+áfa
Csatornadíj:
106,90 Ft/m3+áfa
Egyéb fogyasztók számára:
Vízdíj:
177,30 Ft/m3+áfa
Csatornadíj:
318,40 Ft/m3+áfa
Köztisztasági, szemétszállítási díj
A lakosság számára:
110-120 l edény
281 Ft+áfa/ürítés
240 l edény
441 Ft+áfa/ürítés
Egyéb fogyasztók számára:
110-120 l edény
410 Ft + áfa/ürítés
Emblémás zsák:
226 Ft +áfa

A törvény erejénél fogva megszűnnek a 2007. december 31ig határozott időre, helyi rendeletben megállapított mentességek az építményadó, a vállalkozók kommunális adója, illetve
a helyi iparűzési adó területén. 2008. január 1-jétől kizárólag a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti mentességek
hatályosak.
Az adó mértéke egyik adónemben sem emelkedett, a vállalkozók kommunális adójának adómértéke módosult akként,
hogy megszűnt a sávos adóztatás (10 millió Ft alatti árbevétel
alatt 1.000 Ft/fő, afelett 2.000 Ft/fő volt 2007. december 31-ig).
A 2008. január 1-től egységes adótétel: 1.500 Ft/fő.

Változások az algyői temetőben
Köztemető árai 2007. január 1-jétől 6 százalékkal emelkednek, a részletekről a temető gondnokságon lehet érdeklődni.
Az Algyői Köztemető üzemeltetője felhívja a rendelkezésre
jogosultak figyelmét, hogy 1982. év végéig temetett és újraváltott sírok 25 éves használati ideje, valamint az 1997. év végéig
váltott urnafülkék 10 éves használati ideje 2007. december 31én lejárt.
A temető gondnokságon az arra jogosult a sírhelyet, az urnafülkét újraválthatja, illetve amennyiben nem kívánja meghosszabbítani, úgy írásban nyilatkozni kell a lemondásról. Fontos tudni, hogy meghosszabbítás hiányában a rendelkezési jog
gyakorlása megszűnik, ezt követően az újra nem váltott sírhelyeket, urnafülkéket értékesíthetik.
Kérjük az intézkedésre jogosult hozzátartozókat, hogy a nyilvántartás pontosítása érdekében munkanapokon 8-12 óra között
a temető-gondnokot szíveskedjenek felkeresni.
További felvilágosítást a gondnoknál lehet kérni munkanapokon 8-tól 12 óráig a ravatalozó mögött található irodában,
továbbá telefonon 8-18 óra között a 06-20/327-7406, illetve a
06-30/533-3138-as számon.
GYEVIÉP Kht.
Temető gondnokság

A vizitdíj visszaigényelhető
Valamennyiünket érintő probléma a vizitdíj visszaigénylése, melyet a módosított 217/1997(XII.1.) kormányrendelet szabályoz. A biztosított a befizetett – nem emelt összegű
– vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjesztheti elő
legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül. Tudni kell:
a kórházi napidíj nem tartozik a visszatérítendő ellátások
közé!
A kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított nyugtát vagy számlát.
Amennyiben a biztosított (nem a család!) számlával, nyugtával igazolja, hogy az adott naptári évben az általa igénybe
vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is),
illetve járóbeteg szakellátásért vizitdíjat (ide értve a fogászati
szakellátást is) legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátás után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes
jegyzőtől visszaigényelheti.
Felhívom figyelmüket, hogy a személyesen kérelmezett vizitdíj visszatérítés ügyében azonnali határozatot a minden hónap
első szerdáján 8-12 óráig beadott kérelmekre hozok, mely
összeget délután a polgármesteri hivatal házipénztárában pénztári órában (13-17 óra között) készpénzben kifizetnek.
(Kérésem, hogy a 20 nyugtán felül ne egyesével hozzák be a
Polgármesteri Hivatalba a számlákat, hanem várjanak össze 4-5
darabot!)
Dr. Varga Ildikó
jegyző
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Óvodai térítési díjak

Mikulás az óvodában

Az ovisok ellátásának díját az
alábbi napokon 7-től 17 óráig
fizethetik be a felnőttek:
2008. január 3-án (csütörtök),
február 4-én (hétfő), március
4-én (kedd), április 3-án (csütörtök), május 5-én (hétfő),
június 3-án (kedd).

December 6-án Mikulás-váró hangulat járta át a Szivárvány
Óvodát. Az óvó nénik, a hét folyamán hangulatos kuckót rendeztek be a tornaszobában: kandallóval és az elmaradhatatlan
hintaszékkel együtt. Minden adott volt ahhoz, hogy a jó öreg apó
jól érezze magát óvodánkban. A gyerekek csalogató énekszóval
várták, hogy belépjen hozzájuk a Mikulás, aki sorra hallgatta a
neki szóló dalokat, verseket. A jutalmazás sem maradt el, hiszen
nem jött üres kézzel a Télapó, minden kis óvodás egy zsákos
télmanót vihetett haza ajándékba. Elégedetten búcsúztunk el tőle
azzal, hogy jövőre is várjuk.
Köszönetet mondunk a szülőknek a díszítéshez nyújtott segítségért, valamint Bakos Istvánnak, hogy jelmezt öltött és felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek!

Gyermekek karácsonya
A Mikulás távozása után sem lett szomorú a gyermekek kedve.
Az Adventi készülődés hangulata töltötte meg az óvodát. Gyermekek és óvónénik közösen apró meglepetéseket készítettek
és csomagolgattak. Arcukon az ajándékozás titkos örömének
pírja égett. Büszkén kínálgatták az általuk sütött Luca pogácsát,
melynek langy melege a karácsonyi mézes illatával keveredve
az otthoni ünnep hangulatát varázsolta közénk.
Karácsony ünnepén
Mindenhol gyertya ég.
Békesség jelképe a gyertyaláng
December 18-án felvirradt a gyermekek által oly nagyon várt
nap.
Az előző este feldíszített karácsonyfa kellemes illattal fogadta
az izgatott gyerek sereget. Az aprócska szemekben csodálkozás
és meghatottság tükröződött. A csoportokban a megterített asztalok is az ünnep hangulatát idézték.
Gyermekek és felnőttek egyaránt ünneplő ruhába öltöztek,
így várták a Kis Jézus érkezését.
A közös ünneplésre a Törpike, a Maci és a Margaréta csoportos gyerekek kis műsorral készültek. A meghívott vendégek soraiban új szomszédainkat a Bóbita bölcsőde kis lakóit is
köszönthettük. A csillagszóró gyújtás és a közös éneklés után a
gyerekek örömmel vették birtokukba a karácsonyfa alatt elhelyezett ajándékokat.
Köszönjük a Boldog Gyermekkor Alapítványnak és a
Szülőknek a támogatást mellyel hozzá járultak a sikeres óvodai
karácsonyhoz.

Algyői karácsonyfák alatt
ünnepelhettünk
Ezúton mondanak köszönetet az algyői Bakos Tibornak
(Szüret utca 13.), hogy gyönyörű fenyőfa felajánlásának hála,
közösen ünnepelhettünk a faluház színháztermében a kék-ezüstbe öltöztetett karácsonyfa alatt. Segítőnknek és családjának ezúton kívánunk örömökben, egészségben gazdag új esztendőt!
*
A Borbála Fürdő megköszöni a fenyőfát, melyet a Nyugdíjas
Klub, valamint név szerint Vidács János ajánlott fel, a karácsony
méltó megünneplésére. Ezúton kívánunk számukra, valamint
minden kedves vendégünk részére sikerekben gazdag boldog új
esztendőt.

Halászlé a nagycsaládosoknak
Algyő Nagyközség Önkormányzata köszönetet mond Barta
Lászlónak, az algyői Halászcsárda vezetőjének a halászlé felajánlásáért, melyet a nagycsaládosok karácsony előtt vehettek
át.

Hulladékkezeléses előadás
Szablyár Péter aggteleki kohómérnök tartott előadást a múlt
év decemberében a 7. osztályosoknak a hulladékgazdálkodásról és a szelektív hulladékgyűjtésről. Bemutatta a hulladékok
újrahasznosításának legkorszerűbb technológiáit. Projektoros
előadása élményszerűvé tette a diákok számára a folyamatokat.
Megdöbbenve hallgatták a számadatokat, amelyek a Földünkön
felhalmozódott szemétről és hulladékról szóltak. A tanulók szívesen kérdeztek az előadótól, látszott, hogy nagyon érdekli őket
a világ sorsa.
Csauth Zsuzsanna

50 év integráció 50 helyszínen
A római szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából
pályázatot írt ki a külügyminisztérium „Európa jövője rajtad is
múlik” címmel. A pályázaton nyertes önkormányzatok településein komplex rendezvényeket tartottak. Ebbe az akcióba Algyő
Nagyközség Önkormányzata is bekapcsolódott.
Iskolánk tanulói esszé-, illetve rajzpályázaton vettek részt, valamint egy lelkes csapat (melynek tagjai: a 7. osztályos Bakos
Máté, Pataki Zsófia és Szűcs László) vetélkedett. A verseny hat
fordulóból állt, melyekhez érdekes aktuális témák (például Algyő
és a Tisza, a fiatalok és jövő Európája, település-és vidékfejlesztés) kapcsolódtak. Algyőn előadást, kerekasztal beszélgetést tartott Paulovics Péter (CSEMETE Egyesület) és Kardos Lili. A
versenyzők a szakemberek előadásai, vitái révén közelebb kerültek az Európai Unió integrációjának történetéhez, megismerték
az eddig elért eredményeket, a jövő kihívásait és lehetőségeit. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre a szegedi Városházán december
1-jén került sor. Büszkék vagyunk az algyői csapatra, hiszen a
könnyűnek egyáltalán nem mondható versenyben az előkelő második helyen végeztek. Teljesítményükhöz szívből gratulálnak
az iskola tanulói és dolgozói.
Nagyné Szabó Andrea
felkészítő tanár
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Támogatásra: 1%
Eljött az adóbevallások ideje.
Idén is lehetőség nyílik mindenkinek arra, hogy adója 1%-át felajánlja támogatásra.
Kérjük, ha úgy érzi, szeretné az algyői iskola
alapítványának és ezen belül tanulóink hely-

Iskolai határidőnapló: január
3.:
9. 14.30:
12. 9.00:
15. 12.00:
17. 8.00-17.00:
18. 14.00:
21-től
21-25.
25.
26. 10.00
28. 17.00
28-február 1.

Ebédfizetés (21 napra), szünet utáni első
tanítási nap.
Kazinczy-verseny az 5-8. évfolyam részére.
Nyílt nap a Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskolában.
A Filharmónia Kht. hangversenysorozatának
II. része: Szegedi Kamarazenekar
hangversenye.
Nyílt nap a Szeged-Móravárosi Szakközépés Szakiskolában.
Félévi osztályozó értekezlet.
Új órarend a II. félév óraszámai szerint.
Vadasparki foglalkozások az 1-4. évfolyam
részére.
Az I. félévi bizonyítványok kiosztása.
A 8. osztályosok előzetes írásbeli felvételi
vizsgája.
Nyílt nap a Radnóti Miklós Gimnáziumban.
Iskola bemutató kiállítás a Zöld iskolában.

Iskolai alapítványi bál
Az Algyői Általános Iskola Alapítványa – hagyományainak
megfelelően – 2008-ban is megrendezi alapítványi bálját, amelyre nagy izgalommal készül az iskola apraja-nagyja. A nyereménytárgyak összegyűjtéséhez szeretnénk kérni a szülők, a
lakosság, a helyi vállalkozók és civil szervezetek segítségét is,
hiszen a bevétel az iskola alapítványát gazdagítja. E bevételt az
erdei iskolára, a tanulók jutalmazására és egyéb támogatásra
fordítjuk. A felajánlott tombola tárgyak leadhatók a Fehér iskolában munkaidőben: hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután
16.30 óráig. Felajánlásaikat előre is köszönjük!
A szervezők

Napközis karácsony
Már hagyomány, hogy minden tanév decemberében megrendezzük iskolánkban a napközisek karácsonyi műsorát. Az
idein közel hetven kisgyermek köszöntötte versekkel, jelenetekkel és Jézus születéstörténetének részleteivel a megjelent
szülőket és a meghívott vendégeket. A karácsonyi műsor után
oklevelet és jutalmat vehettek át azok a gyerekek, akik példamutató magatartásukkal és szorgalmukkal kiemelkedtek a napközis csoportokból: az I. napközis csoportból Szekeres Laura
és Bús Csaba; a II. napközis csoportból Farkas Máté és Római
Petra; a III. napközis csoportból Bezdán Dóra és Kiss Norbert; a
IV. napközis csoportból Csenki Gabriella és Oláh Dániel; az V.
napközis csoportból Bús Ferenc és Gáli Dóra.
Köszönjük a meghívott vendégeinknek: Molnárné Vida Zsuzsannának, Karsai Lászlónénak, Molnár Istvánnak, Herczeg Annának, Kiss Ferencnének, Bálint Jánosnénak, valamint az Algyői
Általános Iskola Alapítványának a sok-sok kedves ajándékot, a
szeretetet és a figyelmet!
Boldog új évet kívánok a napközis gyermekek nevében is:
Dobó Gyöngyi
tanító, napközis nevelő

zetének jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a
következőket adja meg:
Algyői Általános Iskola Alapítvány adószám:
18457177-1-06!
Köszönettel:
az iskola tanulói

Karácsonyi
vásár
A Szabadidőközpont hangárjában 2007. december 14-én
megszerveztük hagyományos karácsonyi vásárunkat, ami most
régiós diáktalálkozóvá bővült. A dél-alföldi régióban első alkalommal találkoztak a Junior Achievement Magyarország (JAM)
diákvállalkozásaival foglalkozó iskolák diákjai – a JAM és az
Algyői Általános Iskola meghívására. Ugyancsak első alkalommal szerveztük meg a dél-alföldi régió ökoiskolás diákjainak találkozóját. Vásárunkon részt vett a szegedi Tabán Általános Iskola mint JAM-tag, a kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola,
a kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola és Orosházáról a
Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény mint ökoiskola.
Az ünnephez méltó rendezvényen igényes alkotások közül
csemegézhettek a látogatók karácsonyi ajándéknak vagy ünnepi
dekorációnak valót. Az Algyői Általános Iskola diákjai, szülei
és pedagógusai eredeti kézműves technikával készült portékáikat árusították: flitteres gömböket a fenyőfára, képeslapokat,
gyertyákat; gipszből, mogyoróból és dióból készült figurákat.
A gyermekek, az ügyes kezű látogatók a kézműves standnál
készíthették el saját kezűleg a téli ünnepkörhöz kötődő díszeiket. A vendégek meleg tea kíséretében végigjárhatták a színes
forgatagot és közben vásárolhattak.
A vásárt Iván Zsuzsanna, az Algyői Általános Iskola igazgatója és Annus Melinda, JAM munkatársa nyitotta meg. A rendezvényt karácsonyi műsor színesítette. A napközis gyermekek és a
kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola diákjai jelenetet adtak
elő, az 5.a osztály tanulói tánccal kedveskedtek, Jaksa Vivien
2.a osztályos tanuló verset mondott, az iskolánk néptánc csoportja a Ghymes együttes zenéjére táncolt. Műsorunk záró számaként a szegedi Tabán Általános Iskola tanulói versben mutatták be az intézményüket. A standokat, a termékeket, valamint
a „vállakozásokat” a vásár ideje alatt Annus Melinda és Zsemberi Mihály, a JAM két munkatársa díjazta. Az algyői iskola
„Gyevi JAM 6.a” asztala kapta meg a „Legszebb stand”-ért járó
oklevelet. A JAM-szakkörösök: Kiss Evelyn, Boldizsár Gréta,
Solymosi Mercédesz, Belovai Nikolett, Hegyi Bernadett és Tóth
Alexandra pedig ajándék könyvet kapott a zsűritől.
Külön szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, a helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik a segítségünkre voltak!
Szivacski Angéla

Helyesírási verseny a felsőben
Helyesírási verseny zajlott iskolánkban, melynek résztvevői
tollbamondás és nem kis fejtörést okozó helyesírási teszt kitöltése
alapján mérték össze tudásukat. Az évfolyamokon a következő
eredmények születettek: az 5. évfolyamon I. helyezett lett Szűcs
Lilla 5.b, II. Molnár Krisztián 5.b és III. Kőműves Brigitta 5.a;
a 6. évfolyamon I. helyezett lett Molnár Dóra 6.a, II. Papp
Andrea 6.b és III. Süli Brigitta 6.b; a 7. évfolyamon I. helyezett
lett Gábor Zsuzsanna 7.b, II. Szűcs László 7.b és III. Bakos Máté,
Pataki Zsófia 7.a; a 8. évfolyamon I. helyezett lett Renco Romy
8.b és II. Győrfi Judit 8.b osztályos tanuló.
A mórahalmi kistérségi versenyen az évfolyamok legjobbjai
képviselik iskolánkat.
Janek Erzsébet
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Mangalica

Kőműves vállal

Algyőn 2 szobás

szalonna

teljes átalakítást,

II. emeleti

és csumázott

burkolást,

panellakás,

új ház építését.

garázzsal eladó.

Keresztes István,

Érdeklődni hétköznap

Algyő, Tiszavirág u. 64.

17 óra után.

Tel.: 06-20/57-45-598

Tel.: 267-543

őrölt paprika
eladó.

Érd.: 06-20/988-5785

„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

FÖLDMÉRÉS!
- Épület feltüntetése, - megszüntetése;
- Telek megosztás, - egyesítése;
- Termőföld művelés alóli kivonása;
- Telekhatár kitűzése;
- Egyéb földmérési munkák készítése rövid
határidővel, teljes körű földhivatali ügyintézéssel.
Tel: 30/325-3963

Szabadon tartott
Master-kakasok,
rántani való csirkék
és friss tanyai tojás
kapható.

Minőségi
hússertések
150-180 kg-ig
egész évben
kaphatóak.

Mobil: 06-20-914-5112

Mobil:
06-20-988-5785

06-20-591-8848

A 39. Magyar Filmszemle Algyőn
2008-ban január 29. és február 5. között rendezik meg a 39.
Magyar Filmszemlét. Idén először több helyszínen tartják a mustrát. Budapest mellett 5 vidéki helyszín került be a hivatalos programba: Pápa, Esztergom, Nyírbátor és Szécsény mellett Algyőt
érte ez a megtiszteltetés. A „vidéki” filmszemle Pápán veszi kezdetét, ahol még a hivatalos megnyitó előtt, a Magyar Kultúra
Napján (január 22-én) vetítik a mozgóképeket; időrendben a második Algyő lesz, január 31-én; minket követ Nyírbátor (február
2.), Esztergom (február 3.) és végül Szécsény (február 4.).
Az algyői vetítésen (amelynek helyszíne a faluház színházterme) több dokumentumfilm mellett egy nagyjátékfilmre
számíthatnak a nézők. Az érdeklődők találkozhatnak a filmek
alkotóival, és – szándékaink szerint – kerekasztal-beszélgetéseket is rendezünk a filmekhez kapcsolódóan.
Tartsanak velünk január 31-én, a 39. Magyar Filmszemlén!
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Könyv és sport

Ajándék: Hírmondó Karácsony
Az Algyői Hírmondó december 15-én tartotta karácsonyi
ünnepségét a faluházban. A Via Stellis Zenekar műsora után
került sor a tombolák kihúzására. Eddig még soha nem látott
mennyiségű tombolatárgyat ajánlottak fel az algyőiek, magánszemélyek és intézmények egyaránt. A fődíjat, egy mikrohullámú sütőt, a Gyevitur Kft. adományozta.
Köszönjük minden támogatónknak az ajándéktárgyakat – név
szerint: Bai Istvánnénak, Bereczné Lázár Nórának, a Borbála
Fürdőnek, Fodor Jánosnénak, Gábor Józsefnénak, Gál Tibornak és Gál Tibornénak, Gáli Zsoltnak, Garajszki Évának, Gulyás Mihálynénak, a Gyeviép Kht.-nak, a Gyevitur Kft.-nek,
Herczeg Ferencnének, Herczeg Józsefnek, Hegedűs Józsefnénak, Horváth Józsefnek és Horváth Józsefnénak, Juhász Sándornénak, Karsai Lászlónénak, Kovács Sándornak és családjának, a könyvtárnak, Ludányi Sándornénak, Molnárné Süli
Zakar Zitának, Molnárné Vida Zsuzsannának, a MozgásMánia Studiónak, a nőegyletnek, az Ősgyeviek Baráti Körének,
a Nyugdíjas Klubnak, Pászti Józsefnénak, dr. Piri Józsefnénak, Süli Erzsébetnek és Daróczi Tamásnak, Süli Zakar Sándornénak, Sóti Juditnak, Szilágyi Perjési Imrének, Szivárvány
Óvodának, dr. Tóth Máriának, Újszászi Ilonának, Varga Antalnak. Köszönjük Harcsás Gizellának, Juhász Sándornénak, Süli Zakar Sándornénak, Szőkéné Bera Szilviának, hogy
segítettek a tombolatárgyak csomagolásában.
Külön köszönetünket fejezzük ki Vámos Zoltán mestercukrásznak, hogy finom süteményeit fogyaszthattuk karácsonyi
rendezvényeinken.
Könyvtárosok és a szekesztőbizottság

Algyői kajakosok sportsikerei
Békésen
Négy megye gyermek kajakosai versenyeztek a békési tornacsarnokban 2007. december 8-án, szombaton. A verseny célja, hogy a februári országos bajnokság előtt a szakosztályok tájékozódjanak, milyen fizikai állapottal rendelkeznek a sportolók.
Az A.S.K. Kajak Szakosztálya 16 sportolóval nevezett a versenyre és a csapatversenyben 3. helyezést érte el. Egyéni
összetettben többen éremmel tértek haza, hiszen az első hat helyezet éremdíjazásban részesült.
Eredmények a ’98-asok között: Poprádi Nóra I. hely, Szalontai
Fanni III. hely, Demecs Bálint III. hely, Szalontai Botond IV.
hely; a ’97-esek között: Bús Hajni I. hely, Czine Renáta III. hely,
Kopasz Bálint I. hely, Bugyi János IV. hely; a ’96-osok között:
Bús Melinda III. hely, Mesterházi Nóra V. hely, Jani Zoltán I.
hely, Kovács Roland II. hely; a ’95-ösök között: Jani Attila II.
hely, Szalontai Bence V. hely; a ’94-esek között: Bús Bettina VII.
hely, Poprádi Szabolcs VII. hely.
Kopasz Péter szakosztályvezető
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Csongrád megye: 2007-2008. évi
amatőr sakk csapatbajnokság
Versenykiírás
Az amatőr sakk csapatbajnokság célja: Megállapítani a
benevezett amatőr sakkcsapat bajnokát, és alkalmat adni minél
több sakkozónak a versenyszerű játékban való részvételre.
Résztvevők: A Csongrád megyében működő önálló sakkegyesületek, a sakk-szakosztályt működtető sportegyesületek,
amelyek a nevezési díjat befizették.
A csapatokban a versenyzők száma: A csapatok 5 játékosból
állnak. A tagok jelenlegi élő pontszáma nem haladhatja meg az
1900-at.
A versenybíróság tagjai: Óvás esetén az óvásban nem érdekelt csapat vezetője.
A verseny lebonyolítása: Két fordulós körmérkőzés formájú
a verseny, melyek kezdési időpontja 9 óra (Szegeden 10 óra).
Gondolkodási idő 2-2 óra, a zászlóleesés dönt. Játszmaírás
kötelező, kivéve az időellenőrzés előtti utolsó öt percet. A
játszmákat az alábbi, a 2007. november 21-én Algyőn, a faluházban megtartott sorsolásakor megállapított időpontokban
tartják:
1. forduló: 2007. december 9., Maróczy GSE-Mórahalom,
Üllés-Szatymaz.
2. forduló: 2007. december 16., Mórahalom-Üllés,
Algyő-Maróczy GSE.
3. forduló: 2008. január 6.,
Üllés-Algyő,
Szatymaz-Mórahalom.
4. forduló: 2008. január 13.,
Algyő-Szatymaz,
Maróczy GSE-Üllés.
5. forduló: 2008. február 17.,
Szatymaz-Maróczy GSE,
Mórahalom-Algyő.
6. forduló: 2008. március 2.,
Mórahalom-Maróczy GSE,
Szatymaz-Üllés.
7. forduló: 2008. március 16.,
Üllés-Mórahalom,
Maróczy GSE-Algyő.
8. forduló: 2008. március 30., Algyő-Üllés,
Mórahalom-Szatymaz.
9. forduló: 2008. április 13.,
Szatymaz-Algyő,
Üllés-Maróczy GSE.
10. forduló: 2008. április 27.,
Maróczy GSE-Szatymaz,
Algyő-Mórahalom.
A helyezések eldöntése: a mérkőzés-sorozaton szerzett egyéni pontszám alapján történik. Csapat ki nem állása esetében a
vétlen csapat 5:0-ra nyeri a mérkőzést. Azonos pontszám esetén
a helyezések eldöntése az alábbiak szerint történik: 1. egymás
elleni eredmény, 2. több csapatgyőzelem, 3. csapatbajnoki
pontszámítás (3-1-0 pont), 4. sorsolás.
A verseny költségei: A résztvevők költségeit a csapatok egyénileg fedezik. Nevezési díj: csapatonként 1500 Ft.
Díjazás: I. hely 3500 Ft, II. hely 2500 Ft, III. hely 1500 Ft.
Egyéb rendelkezések: A csapatvezetők a mérkőzés eredményét kettő napon belül dr. Gonda János részére küldjék el! Az
erősorrendben a legmagasabb Élő pontszámú játékos kerüljön
az első, a legalacsonyabb az utolsó helyre. 1900-2000 Élő pontig egy játékos szerepelhet egy fordulóban egyszerre.
Dr. Gonda János

A könyvtár új szolgáltatása:
laminálás
Az algyői könyvtár új szolgáltatással jelentkezik. Igénybe
vehető a laminálás (a nyomtatott szöveg, vagy kép műanyag
fóliával való borítása). A laminálás díja:
A4-es méretben: 100 Ft, A3-as méretben 200 Ft, A5-ös méretben 50 Ft, Kártya, igazolvány méretben 30 Ft.

Algyői tükör
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Kirándulás Budapestre

Egy csupa szív délután

Az iskola 97 felső tagozatos diákja számára kirándulást
szerveztek az iskola tanárai Budapestre a Titanic kiállításra és a
Hadtörténeti Múzeumba. A diákok közül egy résztvevő így írta
le az élményeit:
„Vonattal mentünk Pestre és már a vonaton jó volt a hangulat.
Egy órát késtünk, de nem bántuk. Mikor a Nyugati pályaudvarra
értünk, mindenki nagyon örült. Külön busz várta a társaságot,
amivel két csoportban mentünk a kiállításra. A Csodák Palotája
mellett volt a rendezvény. Mindenki nagy örömmel várta, hogy
bemenjünk, és míg várakoztunk, fényképeket készítettünk.
A Titanic kiállításon olyan zene szólt, ami a tragikus eseménynek megfelelő hangulatot idézett. Egy bácsi belépőkártyákat
osztogatott, ezekre a Titanic utasainak nevét írták és a kiállítás végén meg lehetett nézni, hogy az a személy, akinek a nevét, adatait
kaptuk, túlélte-e a tragédiát. Az az utas, akit én kaptam, szerencsére túlélte az utazást. A kiállításon nagyon szép tárgyakat láttunk: voltak régi edények, evőeszközök, apróbb használati tárgyak
és berendezett szobák. Nagyon tetszett, hogy a víz hőmérsékletét
egy óriási jégtömbbel érzékeltették. Ezt meg is lehetett érinteni, s
mire odaértünk, már tele volt kéznyomokkal. Sok mindent megtudtunk, például azt, hogy az áldozatok többsége nem megfulladt,
hanem hipotermiában, azaz kihűlésben halt meg.
A Hadtörténeti Múzeum kiállítása nagyon szép volt, csak kár,
hogy nem volt több időnk teljesen áttekinteni, mert sietni kellett
a buszra. Remek maketteket és bábokat láthattunk. Nem vagyok
valami nagy katonamániás, de nekem is tetszettek a szuronypuskák és a tőrök is. A folyosón az 1945-ös háborúból származó,
hatástalanított ágyúlövegek és harckocsilövegek voltak. A
Múzeum kapuja előtt két az 1848-as felkelésből származó kartácságyút láttunk. Az udvaron bronzból öntött ágyúk voltak.
A múzeumlátogatások után sétáltunk egy kicsit a budai várnegyedben, ahol csodálatos épületeket láthattunk. Este 8 óra körül
értünk haza. Nagyon tetszett az út és jól szórakoztam.”
Gasparics Nikolett
7.b osztályos tanuló

Kinn ködös, barátságtalan idő volt, benn a könyvtárban
meleg és halk karácsonyi dallamok fogadtak, és csupa-csupa
kedves, ismerős, mosolygó arc. Luca-napján láttuk vendégül
a Hódmezővásárhelyi Kárász Béla Irodalmi Kör tagjait. Mi,
Algyői Tollforgatók még szeptemberben látogattuk meg őket és
akkor, egy nagyon kellemes délután elteltével ígéretet kaptunk
egy viszontlátogatásra.
Izgalommal, szeretetteljes készülődéssel vártuk őket, finomságok, Luca-pogácsa, jóféle itókák kerültek a szépen terített
asztalra. Ünnepi műsorral az Algyői Móra Ferenc Népszínház
művészei, valamint Pataki Andrea és művésztársa szolgált, akik
az alkalomhoz méltó verseket és zeneműveket adtak elő.
Ezután egy kötetlen, beszélgetős pár óra következett. Hallhattunk visszaemlékezéseket hajdan volt karácsonyokról, gyermekkori csínyekről, emlékeztünk azokra, akik már odaát díszítik
karácsonyfájukat, könnyeztünk és nevettünk együtt, egymás emlékein. Ahogy elnéztem a felolvasásokat elmélyült figyelemmel
kísérő írótársakat, elöntötte a szívem egy kimondhatatlan érzés.
Rájöttem, míg mi emberek ilyen odaadással tudjuk hallgatni
embertársaink írásban megörökített gondolatait, addig minden a
helyén van, legalábbis bennünk.
Ezen a meghitt délutánon láthatatlan angyalszárnyak suhogása hallattszott felettünk, szívünkbe szeretetet és békét hoztak. Jó
volt együtt! Köszönjük, kedves vásárhelyi Barátaink!
Reméljük, lesz még folytatás!
Algyői Tollforgatók

Labdarúgó mérleg – őszi szezon
A 2007/2008. tanév első félévében az általános iskolások labdarúgását a NUPI (Nemzeti Utánpótlás Intézet) keretein belül
folytatjuk. A szervezet három körzeti tornát rendezett ősszel
Röszkén. Az óvodások nagy sikerrel mutatkoztak be a tornán az
U7 korosztályban.
Az U9 korcsoportban az 1-2. osztályos focisták 5 résztvevő
csapat közül a 4. helyezést érték el. A meccseken kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak: Molnár Gergő 1. osztályos, Demeter
Géza 2.b és Pál Máté 2.a osztályos tanulók.
Az U11 kategóriában a 3-4. osztályosok vetélkedtek a jó helyezésért. Nekik a dobogó 3. fokára sikerült feltornászniuk magukat. Nagyszerűen teljesített a csapat, melynek tagjai: Molnár
Szabolcs, R. Nagy Imre, Slebics Gábor, Zerza Dániel, Varga
Máté (3. osztályosok), valamint Hevesi Zoltán, Daróczi Dénes,
Bozsák Bence, Szaniszló Varga Attila, Nagy Berta Roland, Márton Dániel (4. osztályos tanulók).
Külön elismerést érdemel Bozóki Richárd 3.a osztályos tanuló,
aki a teljesítménye alapján 1 hónapra bekerült a Tisza Volán Focisuliba próbajátékosnak. Bízunk további jó teljesítményében.
Az előkészítő (U13) korosztályban az 5-6. osztályosok már
bajnoki rendszerben versenyeztek az őszi szezonban. A 9 csapatos bajnokságban jelenleg a 7. helyen telel a csapat. Mérlegük:
2 győzelem, 6 vereség. Az ősszel versenybe indult csapat tagjai
újak, „összeszoktatásuk” komoly feladatot jelent a tavaszi idény
megmérettetéseire.
Az őszi szezonban kitűnően játszott: Kiséri Krisztián 6.b (2
gól), Miklós Péter 5.a (3 gól), Varga Krisztián 6.a (2 gól) és
Ibriksz Roland 6.a osztályos tanuló.
Krucsó Ákos edző

Bálint Napi Szavalóverseny
és Mátyás Király Mesemondó
Verseny
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Bálint Napi Szavalóversenyt és Mátyás Király Mesemondó Versenyt hirdet a szegedi
kistérségben, általános iskolás korosztály részére.
A szavalóversenyre 10-14 éves, a mesemondó versenyre 6-10
és 10-14 éves tanulók jelentkezését várjuk 2008. január 31-ig a
06/62/517-172-es telefonszámon, e-mailen a faluhaz@algyonet.
hu címen, vagy hagyományos postai úton (címünk: 6750 Algyő,
Búvár u. 5).
A szavalóversenyt – terveink szerint – február közepén,
Bálint-nap körül, a mesemondó versenyt pedig február 23-án
szombaton, Hunyadi Mátyás születésnapján tartjuk Algyőn, a
faluház színháztermében.
Kérjük, kizárólag magyar költők verseivel nevezzenek, minden versenyző egy költeménnyel! A mesemondó versenyre magyar szerzők meséivel, illetőleg magyar népmesékkel várjuk a
jelentkezéseket! Egy mesemondó egy mesével nevezhet.
A szavalóverseny nem titkoltan alternatívát kíván nyújtani az
elharapózó Valentin-napi giccsparádéval szemben. Ugyanakkor
szeretnénk felidézni a magyar reneszánsz legnagyobb alakját,
gyarmati Balassi Bálintot is. A mesemondó versennyel Hunyadi
Mátyás emléke előtt tisztelgünk, hiszen 2008-ban ünnepeljük
trónra lépésének 550. évfordulóját. Reméljük, hogy színvonalas, szép rendezvényekkel emlékezhetünk az egyik első magyar
nyelvű költőre és egyik legjelentősebb uralkodónkra!

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet január 27-én délután 3 órakor a római katolikus
templomban.
Mindenkit szeretettel vár:
Papp László
református lelkész
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Iskolai úszóbajnokság
Az Algyői Általános Iskola a Borbála Fürdővel együtt úszóbajnokságot
szervezett az algyői iskolások részére november 29-én. Helyszíne természetesen
a Borbála Fürdő volt, ahol a következő
eredmények születtek:
Az 1-2. osztályosok kategóriájában
20 méteres mellúszás: fiúknál 1. Rózsa
Alex, 2. Bodó János, 3. Demecs Bálint;
lányoknál 1. Portörő Dorina, 2. Szaniszló Varga Erzsébet, 3. Borbély Anna.
A 3-4. osztályosok között 20 méteres
mellúszásban: fiúknál 1. Tóth Márk,
2. Kopasz Bálint, 3. Hevesi Zoltán; lányoknál 1. Rózsa Evelin, 2. Molnár
Fanni, 3. Szekeres Dzsenifer. A 20 méteres hátúszás versenyben: fiúknál 1.
Bozóki Richárd, 2. Hevesi Zoltán, 3. Ozsváth László; lányoknál 1. Bús Hajnalka
2. Szekeres Dzsenifer, 3. Rózsa Evelin.
Az 5-6. osztályosok kategóriájában a 20 méteres mellúszás versenyben: fiúknál 1. Jani Zoltán, 2. Kovács
Roland, 3. Sándor Máté; lányoknál 1.
Kovács Kitti, 2. Bús Melinda, 3. Hegyi
Bernadett. A 20 méteres hátúszás versenyben: a fiúk között 1. Kovács Roland,
2. Sándor Máté, 3. Szőke Barnabás;
a lányoknál 1. Bús Melinda, 2. Kiss
Evelyn, 3. Kovács Kitti. A 20 méteres
gyorsúszásban: a fiúk között 1. Kovács
Roland, 2. Sándor Máté, 3. Bakos András; a lányok versenyében 1. Kovács
Kitti, 2. Bús Melinda, 3. Kiss Evelyn.
A 7-8. osztályosok között a 20 méteres mellúszásban: a fiúk között 1. Belovai Péter, 2. Kovács Sándor, 3. Juhász
Gergely; a lányoknál 1. Nagy Lilla, 2.
Baranyi Anita, 3. Győrfi Judit. A 20 méteres hátúszás versenyben: a fiúknál 1.
Belovai Péter, 2. Jani Attila, 3. Juhász
Gergely; a lányoknál 1. Győrfi Judit, 2.
Nagy Lilla, 3. Csernus Nóra.
A versenyzőket felkészítették: Varga
Ágnes, Magosi Krisztina, Zsura Zoltán,
Ficsór Barnabás és Retkes Zsolt. Az
érmeket az Algyő Sportjáért Közalapítvány biztosította.

Különdíj
a rajzpályázaton
Az Esélyek Háza, Szeged
és a Csongrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2007 – Egyenlő esélyek
mindenki számára – Európai Év
kapcsán rajzpályázatot hirdetett
„Másként érezzük” címmel. A
rajzpályázaton Bodó Máté, az
algyői iskola 3.a osztályos tanulója különdíjban részesült.
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Algyői arcok
Algyő új gyógyszerészei: a Roczkó család

Megújult a Gyevi patika
Új
gyógyszerészek
dolgoznak
az
algyői
betegekért: Lantos Tibor
távozása után, tavaly augusztus óta Roczkó Tomiszlávné és fia, Roczkó András
vezeti a Gyevi patikát.
Arra voltunk kíváncsiak,
hogy érzi magát Algyőn
a Roczkó család, a Gyevi
patikában milyen hagyományt őriznek meg és milyen újítást vezetnek be.
– Édesapám, Roczkó Tomiszláv az ország
legidősebb kórházi főgyógyszerésze: harminc
éven át osztályvezetőként
irányította
a
szegedi
kórház
gyógyszertárát.
Édesanyám pedig Szeged
egyik legforgalmasabb patikájában, a Dugonics tériben dolgozott. Így aztán
természetesnek számított,
hogy én is gyógyszerész
diplomát szereztem a
Szegedi Tudományegyetemen – magyarázza hivatása iránti elkötelezettségét Roczkó András. A
mellesleg közgazdász végzettséggel is rendelkező
fiatalember egy amerikai
gyógyszergyár fejlesztési
kutatói állását hagyta ott
a Gyevi patikáért. – Régi
álmom valósulhat meg
Algyőn: saját családi vállalkozásunkban
próbálhatom ki magam e szép
hivatást gyakorolva. Még
gyógytornászi végzettségű
húgom számára is látok az
algyői fürdő rehabilitációs
funkciójával kapcsolatos
feladatokat – magyarázza
András, míg édesanyja,
Roczkó Tomiszlávné a vé-

Anya és fia, Roczkó Tomiszlávné és Roczkó András a
Gyevi patikában
nyekkel betérő betegekkel az algyőiek igényeihez
foglalkozik.
igazodnak, hogy meghoszNem csak a cégér újult szabbítják a nyitva tartást:
meg, kapott új világítós hétköznap 8-18 óra között
föliratot a Gyevi patika. Itt folyamatosan működik a
megduplázódott augusztus patika, sőt: szombaton 9óta a gyógyszerkészlet. 12 óra között is. A korral
De a paletta is színesedett: abban is lépést tartanak,
több magisztrális (vagyis hogy január végétől saját
házi) gyógyszer készül, honlapja lesz a Gyevi pade például homeopátiás tikának. Ugyanakkor a
készítmények,
kozmeti- személyes kapcsolatokat
kumok is vásárolhatók itt, szeretnék erősíteni, hogy
sokszor akciós kedvez- szinte gondozhassák a
ménnyel. Örömteli újítás, gyevi patikusokhoz forhogy a Gyevi patika 17 duló betegeket. A kapcsoegészségpénztárral kötött latépítésben
segítséget
szerződést, sőt: újabban jelent, hogy változatlanul
bankkártyás fizetésre is itt dolgozik gyógyszertári
lehetőséget nyújt. De a asszisztensként Kovácsné
szolgáltatás más terüle- Katika, illetve a takarító nő,
tein is igyekeznek olyan Gercsó Mihályné Jutka.
minőséget adni, mint a kö– Hosszú távú terveim
zeli nagyvárosi gyógyszer- között szerepel, hogy
tárak. Így aztán például bár- Algyőn építkezem. Hiszen
mikor vérnyomást mérnek régi barátaim is élnek a
az azt igénylő betegnek, faluban – árulja el az ifjú
de a vércukorszint megha- gyógyszerész családalapítározására is hamarosan tási terveit. Eddig több renlehetőség lesz. A mozgá- dezvényen is részt vettem,
sukban korlátozottaknak, s ahogy egyre jobban
vagy a nagy mennyiségű megismerem a falut, ténygyógyászati segédeszközt leg úgy érzem: algyőinek
vásárlóknak házhoz szál- lenni kiváltság.
lítják az árut. De azzal is
P. I.

Ötpróba: futás, túra, szurkolás

Az Olimpiai ötpróba versenysorozatban 2007.
október 6-án a legnehezebb próba, a futás várt a
vállalkozó kedvű tanulókra. Ezen a versenyen
33 fővel vettünk részt, ahol a gyerekek 5, 10 és
20 kilométeres táv között választhattak. Legtöbben a 10 kilométeres távot választották és kapták
jutalmul az újabb 4 pontot.
November 10-én Kiskundorozsma és Zsombó
között túráztunk 56 fős népes csapattal.
November 17-én pedig – hogy ne csak az Alföldi tájat ismerjük meg – megmásztuk – téliesre
fordult időjárásban – a Mecsek legmagasabb
csúcsait, ahol a gyerekek meglepve tapasztalták,

hogy bizony a hegyi túra sokkal haladatlanabb
és nehezebb, de a táj szépsége és a friss levegő
kárpótol bennünket a nehézségekért.
Az év nagy eseményei közé tartozott, hogy
50 lelkes diákkal megnézhettük a Pick Szeged
kézilabdacsapatának bajnoki mérkőzését, mely
rangadó nagy hatással volt a gyerekre.
Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani az
Algyő Sportjáért Közalapítványnak az Olimpiai
ötpróba versenysorozathoz nyújtott támogatásért, amellyel lehetővé vált, hogy tanulóink szinte ingyenesen és kényelmesen utazva jussanak el
a versenyek színhelyére a 2007-es évben.
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Orvosi rendelési időpontok
DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel
Január 2- 4 között
Január 7-11 között
Január 14-18 között
Január 21-25 között
Január 28-tól febr. 1-jéig

12.30-16.30 óráig
08.00-12.30 óráig
12.30-16.30 óráig
08.00-12.30 óráig
12.30-16.30 óráig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.
Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-4717
DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda:
8.15 –14.15
Kedd, csütörtök:
12.00–18.00
Péntek:
9.00–14.00
szájsebészeti beavatkozások
műgyökér beültetés (inplantáció) fogpótlások minden fajtája fogászati röntgen ultrahangos fogkő eltávolítás fogfehérítés, fogékszer
tömések minden fajtája
góckutatás
Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!
LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan
szakorvosa rendelése:
Hétfőn, szerdán:
12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken:
07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).
Telefonos elérhetőség: 267-707, 06 -30/6381-863
Igénybe vehető szolgáltatások:
* vérvétel minden héten, * otthoni szakápolás, *
kezelések mini-fizikoterápiás készülékkel otthonában vagy a rendelőben, * fényterápiás kezelések, *
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság és hivatásos
jogosítvány hosszabbításának megszervezése.

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 a hét többi napján is van
rendelés.
H fényre kötő fehér tömések
H porcelán pótlások minden fajtája
H ultrahangos fogkő eltávolítás
H MOL, UNIQUA, OTP-utalványt elfogad
TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Január
Január
Január
Január
Január

2-4 között
7-11 között
14-18 között
21-25 között
28-tól febr. 1-jéig

07.30-12.00 óráig
12.30-16.30 óráig
07.30-12.00 óráig
12.30-16.30 óráig
07.30-12.00 óráig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

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.
Házasság:
Magyar Szilveszter és Vécsei Henrietta
2007. december 12-én házasságot kötöttek.Sok boldogságot kívánunk!
Születés:
Szemerédi Szabolcs Árpád (2007. 11.
28.) – anya: Vass Erika – apa: Szemerédi
József. Farkas Flóra Dóra (2007. 12. 03.)

Anyakönyvi hírek
– anya: Tóth Ibolya – apa: Farkas Zsolt.
Dékány Tamás (2007. 12. 04.) – anya:
Puskás-Varga Mária – apa: Dékány
Róbert. Tóth Tamás Ádám (2007. 12. 06.)
–anya: Hegyi Anita – apa: Tóth János.
Kovács Bálint (2007. 12. 07.) – anya: Kiss

Krisztina – apa: Kovács József. RekettNagy Dominik Richárd (2007. 12. 11.)
– anya: Lakatos Helga – apa: Rekett-Nagy
László Péter. Jó egészséget kívánunk!
Meghalt:
Csányi Józsefné sz. Czékó Ilona 2007. november 25-én. Béke poraira!

Programról programra
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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

Köszönet advent után
Advent első vasárnapja nagy készülődésben telt a faluházban
a 2007-es esztendőben is. Kicsiket és nagyokat várt az Algyői
Művészkör, valamint az Algyői Lovasklub Egyesület, továbbá az
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház a közös szervezésű karácsonyi kézműves játszóházra. A siker, a várakozó és vidám gyermektekintetek ez alkalommal sem maradhattak el, hiszen a Mikulás
megérkezése és ajándékai nagy örömére voltak a gyermekeknek
és szüleiknek, felnőtt kísérőiknek egyaránt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget az Algyői
Művészkör tagjainak: Gálné Nagy Ildikónak, Magyar Józsefné
Annának, Gondáné Julikának, Fodor Jánosné Erzsikének, Nyári
Józsefnek, valamint az Algyői Lovasklub Egyesület tagjainak,
valamint vezetőjének Bakos Istvánnak az önzetlen segítségért és
sok-sok munkáért!
Köszönet az ajándékokért a Faluház igazgatójának, Bene Zoltánnak, a támogatásért a LAMBRIS Bútoripari Kft-nek.
Reméljük, a 2008-as esztendőben is segíthetjük egymás
munkáját!

Algyő alkotói is bemutatkoztak
Külföldi vendégeket is köszönthetett Algyő 2007. december
4-én, szerdán a Faluházban, azon a nemzetközi konferencián és
szakmai napon, ahol a MOL Nyrt. kihelyezett igazgatótanácsi
ülését tartotta.
A neves alkalom kapcsán algyői alkotók munkáiból állítottunk
össze egy „minikiállítást” – egy színes gyöngyszemet nyújtva át
vendégeinknek: milyen sokrétű, kreatív alkotókkal dicsekedhet
e nagyközség.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a következő alkotó
művészeknek, hogy alkotásaikat a kiállításra bocsátva gazdagították a nemzetközi rendezvény színvonalát. E sorba tartozik:
Bakó Tibor (ikon), Bakos István (algyői lószerszámok, Algyői
Lovasklub Egyesület), Belovainé Julika (gyékény papucs), Bereczné Lázár Nóra (húsvéti hímes tojás), Gondáné Julika (hímzés),
Fodor Jánosné Erzsike (üvegfestés), Magyar Józsefné Anna (festmény), Nyári József (fafaragás), Oláh Ernő (ikon), Süliné Erzsike (gobelin), Tessényiné Fogarasi Margit (festmény).
Az alkotóknak szívből gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk!
Bereczné Lázár Nóra

Betlehemi jászol-pályázat
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház pályázatot hirdetett
„Betlehemi jászol” címmel. A zsűri szakmai minősítése alapján
2007. december 18-án, 11 órakor az alábbi eredmények születtek:
FELNŐTT KATEGÓRIA: I. helyezett: Belovai Józsefné
(Algyő), II.: Fodor Jánosné (Algyő), III.: Illinger János (Szeged); 2 különdíj: Farkas Sándorné (Algyő), Paluska Gábor
(Szeged).
GYERMEK KATEGÓRIA: I. helyezett: Kecskeméti Máté
és Varga Richárd (Csanádalberti, Kincső Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). II.: Szőke Barnabás (Algyő), megosztott
III. helyezettek: Bakacsi Dániel (Csanádalberti, Kincső Alapfokú Művészetoktatási Intézmény), Csoportmunka (Csanádalberti, Kincső Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).
Ménesi Lajosné
könyvtárvezető

Decemberi délután a mozgáskorlátozottaknál
Családias, meghitt hangulatú évzárót tartott december 11-én a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyői csoportja.
Elsőként a polgármester úr, dr. Piri József tájékoztatást adott a
nagyközség helyzetéről, eredményeiről, terveiről.
Kapota Mihály beszámolt az évi munkáról, amit a tagság is
eredményesnek, fejlődőnek ítélt. Szó került a jövő évi programról, amely sok érdekes, közös foglalatosságot ígér.
Ezután az iskola tanulócsoportja betlehemi játékot mutatott
be, amit a hallgatók többsége könnyezve fogadott.
Végül a délutáni beszélgetés közben elfogyasztottuk a magunk készítette hidegtálakat, a támogatótól kapott süteményeket, miközben egyik tagunk, Lele Krisztián szintetizátoros
muzsikáját hallgathattuk. A résztvevők egy-egy kis ajándékkal
térhettek haza. Azoknak, akik pedig egészségi állapotuk miatt
nem tudtak eljönni, házhoz vittük a „jézuskát”.
Ezúton szeretnénk megköszönni polgármester úrnak a szaloncukrot, Vámos Zoltán mestercukrásznak a sok finom süteményt, Karsai Lászlóné óvodavezetőnek, valamint a Reál boltból
Franciskának és Marikának önzetlen segítségüket.
Legközelebb január 9-én (szerdán) 15 órakor találkozunk a
faluházban. Továbbra is várunk minden érdeklődőt – egészségi
állapotra való tekintet nélkül –, akik kellemes, családias programjainkon részt vennének.
A tagság nevében Algyő valamennyi lakosának békés, boldog
új esztendőt kíván:
Sermann József
vezetőségi tag

Csíksomlyói kirándulás
A csíksomlyói kirándulást 2008-ban is megszervezzük.
2008. május 8-tól 12-ig (5 nap, 4 éjszaka) félpanziós ellátás, a
kirándulás 30.000 Ft-ba kerül.
Rövid program: Indulás 8-án: Arad, Nagyszeben, Billea vízesés, Brassó, Csíkszereda, Hargitafürdő (szállás) 9-én: Szent
Anna tó, Kézdivásárhely, Torjai büdös barlang. 10-én: Csíksomlyói búcsú. 11-én: Gyímesek vidéke, gyímesi csángók, ezer
éves határ. 12-én: Korond (vásárlás), Tordai hasadék, Algyő (kb.
este 11 óra). Jelentkezni január 30-ig lehet Csiszer Kálmánnál
(Algyő, Egészségház utca 9., Telefonszám: 06-20/555-2975)
15.000,- Ft előleg befizetésével. Érdeklődni: ugyanott.
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Folytatódik az Algyői Sok-mindent-tudás Egyeteme!
A 2007. szeptember 11-én útjára indult
Algyői Sok-mindent-tudás Egyetemének
1. szemesztere január végén lezárul, ám
2008. februárjában kezdetét veszi a 2. félév!
Az előadások továbbra is a faluház
emeleti klubtermében hallgathatóak majd,
változatlanul lesznek sorsolások: min-

den előadáson könyvet sorsolunk ki a
jelenlévők között. Emellett bárki kitöltheti és beadhatja az előadásokkal
kapcsolatos teszteket (minden előadáshoz
egy teszt kapcsolódik a jövőben is), s aki
a legkiválóbb teszt-kitöltőnek bizonyul,
azt az érdeklődőt könyvcsomaggal
jutalmazzuk nyár elején.

Időpont
2008. február 12.
kedd, 18.00
2008. február 26.
kedd, 18.00

Téma
Beszédmester – számítógépes nyelvészet

2008. március 11.
kedd, 18.00

1848 a hétköznapi emberek szemével —
1848 és a magyar társadalom

2008. március 25.
kedd, 18.00
2008. április 8.
kedd, 18.00
2008. április 22.
kedd, 18.00
2008. május 20.
kedd, 18.00
2008. június 10.
kedd, 18.00

Nők a magyar irodalomban

Hunyadi Mátyás és kora

A halálbüntetés alkotmányjogi kérdései
Baján kagán avarjai
A Székelyföld mint az erdélyi magyarság
belső anyaországa
UFO-k emberközelben

Januári rendezvénynaptár
JANUÁR 2-3-4. (hétfő, kedd, szerda) 9-17 óra: Bérletárusítás a
faluház földszinti kistermében.
JANUÁR 8. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn”
I. szemeszter 7. előadás: Az algyői repülés története. Előadó:
Pusztai János, a repülés történetének kutatója.
JANUÁR 9. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági Kft. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási előadó).
JANUÁR 9. (szerda) 14-18 óra: A Mozgáskorlátozottak Algyői
Csoportjának taggyűlése a faluház előcsarnokában (Kapota Mihály).
JANUÁR 13. (vasárnap) 9-13 óra: Megyei sakkbajnokság a faluház emeleti klubtermében (dr. Gonda János).
JANUÁR 15. (kedd) 12 óra: Filharmónia előadás-sorozat II. az általános iskola szervezésében a faluház színháztermében.
JANUÁR 15. (kedd) 18 óra: Az Algyői Gazdakör taggyűlése a faluház emeleti klubtermében (Gubacsi Zoltán).
JANUÁR 22. (kedd) 17 óra: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából reneszánsz zenei koncert.
18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn” I. szemeszter
8. előadás: A magyar nép hagyományos kultúrája. Előadó: dr.
Juhász Antal néprajzkutató, egyetemi tanár (SZTE BTK Néprajzi Tanszék).
JANUÁR 25. (péntek) 18 óra: Az Algyői Nőegylet taggyűlése a
faluház emeleti klubtermében (Kovácsné Budai Éva).
JANUÁR 26. (SZOMBAT) 18 óra: Moliére: Gömböc úr című
vígjátéka a Móra Ferenc Népszínház előadásban.
JANUÁR 30. (szerda) 17 óra: Életreform Klub a faluház emeleti
klubtermében. Téma: Amit a homeopátiáról tudni kell. Vendég:
Dr. Hugyecz Edit háziorvos.
JANUÁR 31. (csütörtök) 17 óra: A 39. Magyar Filmszemle Algyőn.

Előadó
Dr. Bácsi János nyelvész
(Szegedi Tudományegyetem)
Dr. Petrovics István történész
(SZTE BTK Középkori és Kora
Újkori Magyar Történeti Tanszék)
Dr. Marjanucz László történész,
tanszékvezető docens (SZTE BTK Új- és
Legújabbkori Magyar
Történeti Tanszék)
Dr. Bárdos József irodalomtörténész
(Kecskeméti Főiskola)
Dr. Tóth Károly alkotmányjogász
(SZTE ÁJTK)
Dr. Kürti Béla régész
(Móra Ferenc Múzeum)
Sylvester Lajos közíró
(Sepsiszentgyörgy, Erdély)
Sós Tibor UFO-kutató

Újra itt lesz
Gömböc úr!
2008.
január
26-án, szombaton
18 órától ismét
látható
Moliére:
Gömböc úr című
vígjátéka a Móra
Ferenc Népszínház előadásában.
Helyszín: a faluház
színházterme.

BUÉK
Az Algyői Faluház,
Könyvtár és Tájház
minden
munkatársa szívből kíván
Önöknek sikerekben, egészségben,
örömökben gazdag
újesztendőt!

Borbarátok, tollforgatók
a könyvtárban
Az algyői könyvtárban találkoznak január 11-én (pénteken)
18 órától az Algyői Borbarátok.
Az algyői könyvtárban működő csoport, az Algyői Tollforgatók Köre január 13-án (vasárnap) közös színházlátogatáson
vesz részt: az Anconai szerelmesek című darabot nézik meg a
Szegedi Nemzeti Színházban.

Itt a farsang!
Kié lesz a vetélkedő vándordíja?
Az algyői faluház az idén is megrendezi hagyományos farsangi
vetélkedőjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével
február 29-én, pénteken 17 órától a faluház színháztermében. Játékos kedvű, vállalkozó szellemű, 6-8 fős csapatok jelentkezését
várjuk a faluházban február 22-ig! Jó mulatság, értékes nyeremények! (INFO: személyesen a faluházban Lele Istvánné Erikától,
vagy telefonon a 62/ 517-172-es számon kérhető!)
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

