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Képeslap – a ködről
Akkora a köd, hogy a faluszéli házból sem látni a Tisza-gát mögötti 

erdőt, kedves húgom. Igaz, hajnali hat van. A párás levegőn azért 
átszűrődik valami fény. 

Nem látni, de a milliónyi csillaggal teleszórt szédítő nyári égbolt 
sokszor megcsodált gyönyörűsége annyira mély emlék, hogy ezen a 
homályos téli hajnalon is tudom: a ködfelhő felett ezüstözik a Hold, 
és szikráznak a csillagok… Az Androméda-köd is! A hozzánk legkö-
zelebb eső nagyméretű csillagváros… 

Lenyűgöző sci-fi-olvasmányom, még a kamaszkorból, Jefremov 
regénye, az Androméda-köd. Úgy emlékszem, reményt adott az utó-
piája: az emberek olyan világban élnek, ahol a férfiak férfiak, a nők 
nők lehetnek. Az ottani nők – emlékeim szerint – szelídek, de mégis 
határozottak, kerekded idomúak és dús hajúak, de önálló akaratúak 
és okosak, bátrak, így aztán vezető szerepre predesztináltak. Ott – 
a megosztottság és háborúk után – az emberek eljutnak a Dolgok 
Egyszerűsítésének Korába, s például közös nyelvet alkotnak, majd 
csillagközi expedíciókat indítanak... Az akkori, vagyis a jövendőbeli 
Földön ezek a szép férfiak és nők  kellemes éghajlatú mérsékelt égöv-
ben laknak, környezetkímélő vonatokon utaznak, a létükhöz szükséges 
termékeket a településektől távoli gyárakban automatizált gépeikkel 
állítják elő – válságmentesen… 

Az Andromeda-ködről (hivatalos nevén az M31-ről) most, a csil-
lagászat nemzetközi évében azt olvasom: a 2,2 millió fényév távol-
ságban lévő galaxisban évente több tucat nóvát fedeznek fel. „Ezek 
a robbanások szoros kettőscsillagok alkotta rendszerekben történnek, 
ahol az egyik tag egy fehér törpe. Ez utóbbi anyagot szív el társától, 
amely egy anyagbefogási korongon keresztül a felszínére áramlik. 
Amikor a felszínen létrejönnek a termonukleáris fúzió feltételei, az 
összegyűlt hidrogén hatalmas robbanás kíséretében „begyullad”. Ezt 
látjuk mi nóvaként, amely néhány napra, néhány hétre 10-15 mag-
nitúdóval megemeli a rendszer fényességét…” Ilyen akarnok törpék 
nálunk is vannak, de az Adroméda-köd nóvái nem látszanak az égbol-
ton – most a ködtől.

Még az itteni utolsó utcai izzó fényköre sem látszik, de idáig szivá-
rog a szomszéd udvarán hajnaltájt már világító lámpa sárgája. Ezen 
a január végi reggelen csendes a falu. Hétkor se hallani a hétvégi 
disznóölés startját jelző visítást. Még nyolckor sem kotyognak-kia-
bálnak a távoli szomszéd gyönytyúkjai. Sőt: a közeli telken rögtönzött 
fatelepen se vijjog a fűrészgép. Vattaszerű a csend. A hangokat, nem 
csak a fényeket nyeli el ez a köd. Pedig nem is olyan tejsűrűségű, 
mint az egyik decemberi éjjel. Amikor zajtalanul gurult a kocsink a 
városból Algyő felé – félelmetesen, mert minden pillanatban ott rejtő-
zött előtte a karambol formájú halál lehetősége. Tejszerű a rémálom 
köde. Mint a Stephen King regényéből készült filmben: A ködben nem 
tudni, ki az ijesztőbb – a most feltűnő idegen lények, vagy a baráti 
szomszédokból lett ellenséges szörnyek.

Sokféle a köd. Meteorológustól is hallottam már párolgási, kisu-
gárzási és áramlási ködről, vagy talajmenti és nyílt ködről. Az algyői 
Tisza-parton mutatott ködarcok változatosságára ismertem Umbero 
Eco legújabb, a Loana királynő titokzatos tüze című regényében. A 
köd leírásait, a köddel kapcsolatos irodalmi idézeteket gyűjti szen-
vedélyesen Eco hőse: Yambo, a hatvanas éveiben járó antikvárius. 
Például Bruges városára emlékezve írja: „Hol álmatag tömjénként 
gomolyog tornyok közén a pára? A szürke városban, mely szomorú, 
akár egy felkrizantémozott sírhant, melynek házain foszló falikárpit 
a köd…”  Vagy: „Haraptam a ködöt. Kísértetek jöttek-mentek, sú-
roltak, foszlottak a semmibe. A messzi lámpák úgy csillogtak, ahogy 
temetőben a lidércfények…” Algyőnél most „Pici macskatalpakon 
érkezik a köd…” – mesélem neked is  Ecoval, kedves húgom. Ő írja, 
de én is írhatnám: ma reggelre „Olyan köd lett, hogy a világot mintha 
elvették volna.”    
     Ölel nővéred:

Ágnes 

A tél
 
Befagytak a folyók, tavak,
jégtakaró borult rájuk,
mindenütt zúzmara csillog, dér hullik a 
kopár fákról.
 
Jégcsap csüng az ereszen,
havon siklik a szán,
korcsolyázó gyerekektől
hangos a hófehér határ.

Molnár Dóra (7.a)

Újra itt a farsang! 
Az algyői faluház idén is megrendezi hagyományos farsangi vetél-

kedőjét civil szervezetek, közösségek, családok részvételével február 
27-én, pénteken 17 órától a faluház színháztermében. Amint a korábbi 
években, úgy idén is játékos kedvű, vállalkozó szellemű, 6-8 fős csapa-
tok jelentkezését várjuk február 22-ig! Jó mulatság, értékes nyeremé-
nyek várnak mindenkire, aki eljön!

További információ kérhető személyesen a faluházban Lele Istvánné 
Erikától, vagy telefonon a 62/ 517-172-es számon.

Tisztelt Olvasók!
 
  A teljes szerkesztőség nevében ezúton szeretnék bocsánatot kérni 
Mindannyiuktól a januári számunkban megjelent hibás naptár miatt. 
Jelen számunkban igyekeztük helyrehozni hibánkat.
  Ugyanakkor tájékoztatom Önöket arról, hogy az Algyői Hírmondó 
2009. márciusától minden hónap 10. napján jelenik meg - progra-
mokat, eseményeket, közhasznú infromációkat is a hónap 10. napjától a 
következő hó 10. napjáig fogunk ajánlani. A lapzárta februártól min-
den hó 25.-ére változik!
 

                                                          Bene-Kovács Zoltán
                                                            felelős szerkesztő
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Elhunyt Eke József
Néhány nappal ez-

előtt érkezett a hír, hogy 
Eke Józsi bácsi január 
4-én elhunyt – 76 éves 
volt. 

Eke József (képün-
kön) nyugalmazott 
tanár, igazgató – állt 
a Délmagyarország 
gyászjelentésében. Itt, 
Algyőn mindkét minő-
ségében ismerhettük, 
évtizedek óta. És ezút-
tal nagyon helyénvaló 
ez a szófordulat, mert 
valóban minőségről 
beszélhetünk: akár az 
intézményvezetői, akár 

a nevelői, akár a közösségépítői munkára gondolunk, ha az Eke Józsi 
bácsihoz kötődik, akkor bizony minőségi munkáról van szó! Legutóbb 
Wlassics Gyula-díjjal is elismerték ezt a minőséget – 2006-ban, abban 
az esztendőben, amikor a Józsi bácsi által életre keltett és életben tartott 
Algyői Hagyományőrző Együttes a 40. születésnapját ünnepelte. 

Józsi bácsi tevékeny ember volt. Még 2006-ban, megromlott egész-
séggel is színpadra lépett. Ahogyan Algyőn olyan sokszor 1965. óta. 

Ének-zene- és táncoktatói képesítéssel érkezett közénk, s ennek meg-
felelően először női citerazenekart alapított, majd az iskolában gyer-
mek néptánccsoportot. Egy évvel később már gyermekfurulya-zenekart 
hozott létre 30 fővel, majd a nyugdíjasok segítségével megalakította a 
népdalkört. Később helyi és vidéki fellépések következtek, többször 
meghívták őt és tanítványait rádiós és televíziós fellépésekre. Az Algyői 
Hagyományőrző Együttes többszörös Arany Minősítést és Nívó-díjat 
kapott. Józsi bácsinak a község érdekében végzett tevékenységét Algyő 
önkormányzati képviselő-testülete 2001-ben Algyő Községért kitűnte-
téssel jutalmazta.

Egy barátot veszítettünk január 4-én. Olyan barátot, akinek sokat kö-
szönhet a település a lakossága. Akit mindig nehéz volt pótolni, mostan-
tól pedig lehetetlen. 

Kérem, egy perces néma csönddel adózzunk emlékének!

(Elhangzott a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepsé-
gen a faluház színháztermében.)

Molnárné Vida Zsuzsanna

Magyar Kézműves Remek a 
Magyar Kultúra Napjára

Gálné Nagy Ildikó a szőnyegeivel remekelt

A „Magyar Kézműves Remek” cím elnyerésére 
idén is pályázatot írt ki a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara. A 2008-ban 7. alkalommal is meghirde-
tett cím odaítélésével a kamara a kézműipari szakma 
rangjának elismerését kívánja segíteni. A díjátadót – a 
Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva – január 21-
én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban tartották. 
Az elismeréseket Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hiva-

talt vezető miniszter és Parragh László, az MKIK elnöke adta át.
Idén 22 pályamű nyerte el a „Magyar Kézműves Remek” címet, em-

léklapot 11 pályázó kapott – adta hírül az MTI.
Az algyői Gálné Nagy Ildikó szövő, népi iparművész, idén egy ét-

kezőbe készült rongyszőttes garnitúrával pályázott. Magas színvonalú, 
hagyományt és művészi kivitelezést ötvöző kézműipari munkájával 
idén is (immár 4. alkalommal) elnyerte a „Magyar Kézműves Remek” 
címet. Egyébként Csongrád megyéből díjat nyert még Ambrus Sándor, 
hódmezővásárhelyi fazekas, népi iparművész, vásárhelyi ivóedényeivel, 
valamint a szintén hódmezővásárhelyi HÓDFÓ Kht. Hímzőműhelye, 
vásárhelyi hímzésekkel.

A díjnyertes alkotásokból rendezett kiállítást február 10-ig tekinthe-
tik meg az érdeklődők a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban (Buda-
pest, XIV. kerület Városliget).

Idősbarát lakásprogram
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztériummal megkötött szerződése alapján pályázatot hirdet szociális 
alapellátásokban részesülő időskorú személyek számára lakhatási kö-
rülményeiknek részleges lakás-átalakítással, illetve akadálymentesítés-
sel történő javítására.

„Megszokott környezetben, nagyobb biztonságban” – ezekkel a sza-
vakkal foglalható össze ez a program, amely az idős emberek igényei 
szerint elvégzendő lakás-átalakításokat támogatja. Fürdőkád helyett 
zuhanyozó, kapaszkodók, eltüntetett küszöbök, áthelyezett villanykap-
csolók – mind segíthetnek abban, hogy idős embertársaink önálló élet-
vitelüket saját lakásukban folytathassák.

100.000 és 400.000 Ft között kaphatnak támogatást kisebb, életvitelü-
ket megkönnyítő lakás-átalakításra az idősbarát lakásprogram pályázati 
felhívására jelentkező 65 esztendősnél idősebb magánszemélyek, akik 
szociális alapszolgáltatásban részesülnek. Pályázatukat közösen kell 
elkészíteniük a részükre szociális szolgáltatást nyújtó intézménnyel. 
A munka elvégzésére javasolt vállalkozót is be kell vonni a pályázat 
kidolgozásába, akivel az átalakítási munkákat el kívánják végeztetni. 
A nyertes pályázók a kért átalakításokat természetben kapják meg. A 
pályázatban megjelölt kivitelezővel a Szeretetszolgálat szerződést köt 
az átalakítás elvégzésére.

A pályázat beadási határideje: 2009. február 23., hétfő éjfél.
A pályáztatással összefüggő teendőket a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat Közép-Magyarország Regionális Intézménye végzi.

Tudni illik, mi illik
Csak takarékosan
Válságok korát éljük – noha egyes történészek szerint az emberiség 
múltja válságok egész sorozata volt. A jelenkor emberének – így ne-
künk is – a számtalan probléma közül az energiahordozók felhasz-
nálását és a fenntartható fejlődés tanát is meg kell tanulnunk. Az 
algyői iskolások hívták fel a figyelmet az energiakaland projektre. 
Most energia-etikettel foglalkozunk. 
A jövő energiatakarékos otthonában: 
- Alacsony hőfokon érdemes mosnunk.
- Az ételeket fedővel főzzük, mert kevesebb energiát használunk fel 
és gyorsabban elkészül az ebéd!
- Ételek, italok felmelegítésére a tűzhellyel szemben részesítsük 
előnyben mikrohullámú sütőnket!
- Hűtőnket +7 fokra, fagyasztónkat -18 Celsius fokra állítsuk, gumi-
tömítéseit pedig rendszeresen ellenőrizzük!
- Az elektromos tárgyak készenléti állapotát kapcsoljuk ki!
- Használjunk energiatakarékos izzókat!
- A penészedés elkerülésére érdekében bútoraink és a falak között 
minimum 5 cm távolság legyen!
- Fürdés helyett zuhanyozzunk – lehetőleg takarékos zuhanyrózsá-
val!
- A WC-öblítést stop karral szabályozzuk! 
- Ügyeljünk a csöpögő csapokra – 1 kád vizet spórolhatunk!
- Fogmosás alatt ne eresszük a csapvizet, használjunk fogmosó po-
harat!
- Számítógépünket állítsuk át energiatakarékos üzemmódba!
- Hálózati elosztó használatával pedig egyszerre kapcsolhatjuk le az 
„energiazabálókat”!
És ami a legfontosabb, soha ne feledjük: „A Földet unokáinktól kap-
tuk kölcsön!”. 
Az www.energiakaland.hu internetes oldal felhasználásával:

Bereczné Lázár Nóra
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Rendelet a köztemetőről

Algyő Nagyközség Képviselő testületének tavalyi utolsó ülésén, 
2008. december 23-án módosította korábbi rendeletét a helyi közteme-
tőkről és a temetkezés rendjéről. 

„Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének 
felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről, a temetkezésről szó-
ló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 
145/1999. (X.1.) kormányrendeletben foglaltakra a helyi köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 27/2005. (XII.23.) Ör /továbbiakban: 
R./ az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 21.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A temető nyitva tartása:

a)április 01-től – november 3-ig:07.00 - 20.00 óráig
   november 04-től - március 31-ig:08.00 - 16.30 óráig
b)Vasárnapokon és munkaszüneti napokon építőipari és ki-
vitelezői tevékenység nem végezhető.

2. § Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Piri József                                             Dr. Varga Ildikó
 polgármester                                                                  jegyző

Hulladékszállítás: hétfőn
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal értesíti a tisztelt lakossá-

got, hogy január 12-től a lakossági hulladékszállítás Algyő teljes te-
rületéről csak hétfői napokon történik. Kérjük, hogy a hulladéktároló 
edényeket hétfői napokon helyezzék az ingatlanok elé! Megértésüket 
köszönjük!

Dr. Varga Ildikó
                                     jegyző        

Bérletárusítás a faluházban 
Az algyői faluházban az alábbi napokon 9-17 óra között vehetik át 

az arra jogosultak Szegedig szóló autóbusz bérletüket, illetve vásárol-
hatnak buszbérletet: 

Februárban 2-án, 3-án, 4-én (hétfőn, kedden, szerdán). 
További információ: az algyői faluház telefonszámán: 62/517-172, 

e-mailben: faluhaz@algyonet.hu, honlapon: www.algyofaluhaz.hu , 
www.algyo.hu 

Drótpostán a Gyeviép
A Gyeviép Nonprofit Kft. a sokak által drótpostának is nevezett 

elektronikus levélcímek nyilvánosságra hozásával is elérhetővé teszi 
a cég munkatársait. A cég új központi e-mail címe: gyeviep@t-online.
hu; Dohány Renáta ügyvezető: dohany.gyeviep@t-online.hu; Kovács 
Máté ügyintéző: kovacs.gyeviep@t-online.hu; Csörögi Mónika ügyin-
téző: csorogi.aktv@t-online.hu

Gyógyvízű lesz az algyői Borbála 
Fürdő

A Borbála Fürdő felhívja kedves vendégei figyelmét, hogy február
23-tól, március 11-ig a gyógyvízzé minősítés lefolytatása miatt, az
élménymedence üzemeltetésében részlegesen változás várható.
A medence vizét termál vízzel töltjük, és ebből eredően az élmény
funkciók egyes elemei nem üzemeltethetők. A termálvíz hőfoka és ha-
tása miatt a fürdőzés időtartama 30 percnél hosszabb ideig nem java-
solt, illetve gyerekek részére csak rövid ideig vehető igénybe. További
információ a www.borbalafurdo.hu weboldalon, vagy az 517-520-as
telefonszámon kapható. 

Testületi ülés – körültekintő, 
megalapozott költségvetés készül

Bizakodásra okot adó, biztonságot jelentő, de ugyanakkor 
hatalmas felelősséget igénylő Algyő költségvetése; a felelősség 
nemcsak arra vonatkozik, hogyan szerezze meg a község a for-
rásokat, hanem arra is, hogy azokat milyen módon használja fel 
– hangsúlyozta dr. Piri József  a képviselő testület január 28-i 
ülésén. A polgármester az idei évre vonatkozó költségvetési vita-
anyag megtárgyalását megelőzően arra hívta fel a testület figyel-
mét, hogy a gazdasági világválság miatt az év folyamán további 
jelentős változások következhetnek be az országban, amelyek 
Algyő gazdálkodási rendjét is befolyásolják. 

Amennyiben azonban a helyi bevételek a tervezett ütemben 
egész évben a község rendelkezésére állnak, garantálják a ter-
vezett fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok ellátásához 
szükséges pénzforrást. Ezzel együtt a takarékosságra törekvésre 
az idén is nagy figyelmet kell fordítani – mondta a polgármes-
ter.

Az előterjesztés megtárgyalása során számos javaslat elhang-
zott arra vonatkozóan, hogy a vitaanyagban lévő feladatokon, 
beruházásokon kívül még milyen fejlesztések, tennivalók szere-
peljenek a költségvetésben. A többi között felvetették a képvise-
lők, hogy még az idén épüljön meg a Borbála Fürdő két kültéri 
medencéje, továbbá a jövőben egy-egy beruházásnál, fejlesztés-
nél ne csak a bekerülési, hanem a hosszabb távra vonatkozó mű-
ködtetési, fenntartási költségeket is tüntessék fel. Kezdeményez-
ték, hogy hozzanak létre a helyi vállalkozókat segítő alapot. Ezt 
azzal indokolták: fontos törődni a helyi vállalkozásokkal, hiszen 
nem lehet tudni, hogy a gazdasági válság milyen negatív hatással 
lesz rájuk. A testület hosszas vita után a vállalkozásokat segítő 
alap feltételeinek kidolgozását támogatta. 

A képviselők költségvetési vitaanyagot jónak, körültekintőnek 
és megalapozottnak minősítették. Kisebb módosításokkal jóvá-
hagyták, s arról határoztak, hogy az anyagban szereplő előirány-
zatokkal készüljön el a 2009. évi költségvetés tervezete.

A testület összesen 17 előterjesztést tárgyalt januári ülésén. 
Egyebek mellett módosította a helyi köztemetőről és a temetke-
zés rendjéről szóló rendeletet, vagyis határozott a február 1-jétől 
érvényes temetői árjegyzékről. 

Az idén is gazdag programmal, számos közös rendezvénnyel 
ápolja testvértelepülési kapcsolatait Algyő, az erről szóló prog-
ramtervet elfogadta a testület. Megtárgyalta és elfogadta továb-
bá a közművelődési intézmények elmúlt évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint az idei munkatervüket. A beszámo-
ló szerint a faluház továbbra is jó kapcsolatokat kíván ápolni a 
civil szervezetekkel, s meg akarja tartani klubjait, közösségeit. 
A könyvtár - fő feladatának minél színvonalasabb ellátása mel-
lett - ebben az évben is helyet ad kulturális és művészeti ren-
dezvényeknek. A tájház újdonsága tematikus kézműves szakkör 
létrehozása, amely indítását tavaszra tervezik. A Móra Ferenc 
Népszínház az Esély a Stabilitásra Alapítvány támogatásával 
több határon túli településen vendégszerepel az idén, s új darab 
színpadra állítását is tervezi.

Algyő ez évi rendezvénytervét megvitatva a képviselők úgy 
határoztak, hogy a falunap időpontja a korábbi április 25-26-a 
helyett április 24-25-e lesz.

Két olyan pályázat benyújtását hagyta jóvá a testület, ame-
lyek – amennyiben sikeresek lesznek - határon átnyúló program 
megvalósításához biztosítanak anyagi támogatást. A Magyaror-
szág-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programra be-
nyújtandó egyik projekt témája a természetvédelem és hulladék-
gazdálkodás, a másik pedig közösségek közötti együttműködés. 
Algyő a romániai Újvárral közösen kíván pályázatot benyújtani 
mindkét projektre. 

A testület tájékozódott a Déli Napfény Nonprofit Kft. tevé-
kenységéről, működéséről. A múlt év nyarán bejegyzett, szegedi 
székhelyű kft. – amelynek több algyői tagjai is van, köztük az 
algyői önkormányzat – célja a regionális fejlesztéspolitika in-
tézkedésének megvalósítása. A Déli Napfény 12, közös hagyo-
mányokkal, hasonló területi adottságokkal, gondokkal és prob-
lémákkal küzdő település pályázatait koordinálja.

 
                                                                                H. K.

Fogadóórák a hivatalban
Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750 Algyő, Kas-

télykert u. 40.) szerdánként 14-17 óra között fogadóórán várják a pol-
gárokat az önkormányzat vezetői. 

Február 4.-én, február 18-án: Dr. Piri József polgármester;
február 11-én és február 25-én: Molnárné Vida Zsuzsanna alpol-

gármester várja az érdeklődőket.
A polgármesteri hivatal telefonszáma: 62/517-517, e-mail címe: ph@

algyo.hu, a település honlapjának címe: www.algyo.hu 
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Mozgáskorlátozottak 2008-as éve
Amint azt a december 17-i beszámoló klubdélutánon is megemlí-

tettem eredményes évet tudtunk magunk mögött. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy sikerült olyan közösséget összekovácsolni, amely ké-
pes arra, hogy a napi életünket megkönnyíthessük. Próbálunk segíteni 
egymáson.

Rendszeresen megtartottuk a havi klubfoglalkozásainkat, minden 
hónap második szerdáján. A betervezett programterv minden esetben 
megvalósult. Kivéve Algyő jelene és jövője című rendezvény, ami a 
beígért előadó távolmaradása miatt maradt el.

A sok program közül néhányat megemlítenék.
Természetgyógyász előadása, Borbála fürdő látogatás (köszönet az 

igazgató úrnak), tagjaink névnapjairól is megemlékeztünk, Gyógyci-
pő Kft. termékbemutatót tartott. Nőnapi köszöntés, társ szervezetet is 
meglátogattunk, Apátfalván voltunk. Vadasparkban is jártunk, részt 
vettünk az algyői falunapi rendezvényen. Az anyákról kis versekkel 
emlékeztünkmeg. Grillpartit tartottunk a tájházban, a Lovas napok 
aktív résztvevői voltunk. A tájház kemencéjét is kipróbáltuk, nagyon 
finom, foszlós kalácsot és kiflit sütöttek az asszonyok. Majd követke-
zett a csúcs, a budapesti kirándulás, az Országházat és a Tropicarium 
csodálatos állatvilágát néztük meg. Októberben némi szakmai segítség-
gel lángost sütöttünk a tájházban, evés közben Sermann Józsi humoros 
versekkel szórakoztatta a társaságot. Októberben még ellátogattunk a 
pusztaszeri Alkotóházban, ahol tapasztalhattuk az Árpád halom mág-
neses térerejének gyógyhatását.

Amint irásomból kiderül, valóban mozgalmas életet élünk. Ehhez 
nagyon nagy segítséget nyújtottak támogatóink, akiknek ezúton is kö-
szönetemet fejezzük ki. Algyő Nagyközség Önkormányzata, Juhász 
Sándor vállalkozó, Rappai Csavar Kft., Vámos Zoltán cukrász, Gémes 
Gábor vállalkozó, Zsura Zoltán fürdőigazgató, Reál ABC. Köszönjük 
csólyospálosi Hagyományörző színjátszó társulatnak a december 17-i 
záró összejövetelünkön adott színvonalas műsort!

Mi lesz 2009-ben?
A programtervünk elkészült, de ehhez az anyagi lehetőségeket is biz-

tosítani kell. A 2008-as kiadásainkat jórészét saját pénzünkből fizettük. 
Úgy érzem, ez a csapat még sokra képes és főleg akkor, ha még azok 

is belépnek sorainkba, akik eddig fenntartással voltak a csapatunk lé-
tezését illetően.

Csak egy példa a munkánkról: 2007. július 1-én 28 fő volt a tag-
létszám, 2008. december 31-én 60 főre gyarapodtunk. Azt hiszem, ez 
mindent igazol.

Ezúton is szeretném megköszönni tagtársaim segítségét a munkám-
ban. Jó egészséget és boldog új évet kívánok!   

Kapota Mihály 
csoport titkár

 Színházzal a sérült gyermekekért
„Értelmi fogyatékos gyerekek” – nincs jó érzésű ember, akinek 

ne szorulna össze a gyomra e mondat hallatán. Mégis, a legtöbb 
esetben igyekszünk tudomást sem venni róla, hogy ők is léteznek. 
Pedig nagyon is köztünk élnek, ha boldogok nevetnek, ha szomo-
rúak sírnak, mint bármelyikünk. De mégis a társadalom peremén 
élnek, intézetekbe és otthonokba rejtve. Szánalmas belegondolni, 
hogy a spártai megkülönböztetés 2300 év alatt csak egy árnyalat-
nyit változott e sérült embertársaink felé… 

Esélyegyenlőség! Ez az a szó, amely oly sokszor elhangzik 
a hazai médiában, de vajon hányan vagyunk, akik nem siklunk 
át e már majdnem közhelyessé vált szócska valódi jelentésén?! 
Remélem, sokan! Mi, nyolcan biztosan a Mandula Színház Ala-
pítványnál. Immáron két éve járjuk Magyarország intézeteit, 
gyermekműsorainkkal szórakoztatva ezt a minden más közegnél 
befogadóbb és érzékenyebb kicsiny közösséget. 

Miért is ragadtam most tollat, hogy leírjam ezeket a sorokat? 
Először talán azért, hogy algyői lakostársaim tudomást szerezhes-
senek arról, hogy létezik egy alapítvány Algyőn mely nagyon is 
nemes célért dolgozik, csupán egyszerű szeretetért cserében. Hi-
szen előadásaink ingyenesek és teljesen nyitottak a nagyérdemű 
számára. Másrészt pedig azért, hogy néhány sorban írhassak a mi 
kedves kis közönségünkről. 

Nyugodt szívvel állíthatom, hogy jó pár éves színházi tapaszta-
lataim során még sosem találkoztam olyan szeretetteljes fogadta-
tással, reakciókkal, mint amilyeneket a fogyatékos gyermekektől 
kaptunk, egy-egy előadás alatt, után. Ők azok, akik igazán nem 
szégyellik kimutatni az örömeiket és a „kortalan” arcukon játszó 
mosoly – nem nagy szó kimondani –: varázslatossá teszi azt az 
órácskát, amit a színpadon tölthetünk. A nevelők visszajelzései 
pedig arra ösztönöznek minket, hogy újból és újból ellátogassunk 
az otthonokba, hiszen a gyerekek azóta is visszavárják a király-
lányt, Erdőapót vagy éppen a hős János Vitézt. A mesehősök pe-
dig, mint azt jól tudjuk, sosem pihenhetnek!

Nagy köszönettel tartozunk a Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat, „Fiatalok lendületben” programirodának, amely a 2008. év-
ben nagyban támogatta színházunkat! 

A munkatársaim és a gyerekek nevében is köszönet minden 
jó szóért, segítségért mindazoknak, akik hozzánk hasonlóan az 
esélyegyenlőségre törekednek!

Benyák Gábor
Mandula Színház igazgató

1%-ot a művészetért! 
Az algyői Gyevi Art Kulturális Egyesület ismételten köszönetet 

mond mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlották személyi jöve-
delemadójuk 1 %-át, segítve ezzel működésünket. Az egyesület ebben 
az évben is szívesen fogadja és kéri felajánlásukat, támogatásukat! 

Nevünk: Gyevi Art Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18469927-1-06

Moravszky Éva
egyesületi elnök

Könyvtári hírcsokor
Könyvtári nyitva tartás:

hétfőn 9.30-12.00, 13.00-18.00 óra között,
kedden 9.30-12.00, 13.00-18.00 óra között,
szerdán 9.30-12.00, 13.00-18.00 óra között,
csütörtökön 13.00-18.00 óra között,
pénteken 9.30-12.00, 13.00-18.00 óra között,
szombaton  9.00-12.00 óra között.

Szeretettel várjuk jelenlegi és új olvasóinkat az újévben is.
*

Könyvtárunk folyóiratai helyben is olvashatók és kölcsönöz-
hetők is. Kölcsönzési határidő: 3 hét. A könyvtári kölcsönzés 
díjtalan!

Napilapok: Délmagyarország, Magyar Nemzet, Népszabad-
ság. Folyóiratok: Anyák Lapja, Autó Motor, Bravó, Buci Maci, 
Burda, Déli Apró (új), Game Star, HVG, Ifjúsági Magazin, 
Jogtanácsadó, Kiskegyed, Magyar Demokrata (új), Nők Lapja, 
Nők Lapja Gasztronómia, Otthon, Praktika (új), Rubicon, Story, 
Szabadföld, Számítástechnika, 168 óra, Szép Házak, Tappancs, 
Természetgyógyászat (új), Turán (új), Witch, Az Európai Unió 
Agrárgazdasága.

* 
A Tollforgatók február 13-án (kedden) 18 órakor találkoz-

nak a könyvtárban. A Könyvműhely sorozat keretében Mit kell 
tudni a könyvkiadásról? címmel Majzik István, a Bába és Társa 
Kiadó ügyvezető igazgatója tart tájékoztatást.

*
Farsangi vetélkedőt tartanak az Algyői Általános Iskola felső 

tagozatos osztályai február 20-án (kedden) 16 órától a könyv-
tárban.

  A MOZGO(lódó) KÉP KÖR

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A

A SZENT KORONA TITKA

témájú filmek VETÍTÉSÉRE és az azt követő KÁVÉHÁZI 
beszélgetésre

 2009. FEBRUÁR (JÉGBONTÓ HAVA) 20 – án / pénteken /
18 ÓRAKOR

A FALUHÁZ EMELETI TERMÉBE.

Házigazda: Molnár Áron
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Sportbérletek a Gyeviéptől
A GYEVIÉP Nonprofit Kft. tájékoztatja a sport iránt érdeklődő al-

győieket a 2009.évi bérleti díjakról, valamint az  NB III-as  bajnoki 
mérkőzésekre szóló bérletek, jegyek árainak változásáról.

Mérkőzésre szóló éves teljes áru teljes bérlet: 3.300,- Ft.
Mérkőzésre szóló éves kedvezményes bérlet nyugdíjas/tanuló: 2.000,- Ft.
Mérkőzésre szóló teljes áru jegy: 400,- Ft.
Mérkőzésre szóló kedvezményes jegy nyugdíjas/tanuló: 300,- Ft.
Edzőterem (Kastélykert u. 63.) bérleti díj: 1.800,- Ft/óra.
Sportpálya bérleti díja: rendezvényenként megállapodás alapján kerül 
dijazásra.

Minden kedves szurkolót várunk!
Bérletek már vásárolhatók a GYEVIÉP NONPROFIT KFT. 
(Kastélykert u. 16. )irodájában, valamint az NB III-as mérkőzéseken.
A fenti árak 2009 február 1-jétől hatályosak.

GYEVIÉP NONPORFIT KFT.

Oktatás

Ovi-újság
Az Algyői Szivárvány Óvoda nevelőtes-

tületének lelkes és kitartó munkája eredmé-
nyeképpen 2009. január 23-án megjelent az 
intézmény újságja. Ebből az új, érdekes ki-
adványból tájékozódhat az olvasó a tervezett 
óvodai programokról, az óvodapedagógusok 
és a dajka nénik munkájáról, valamint betekin-
tést nyerhet a csoportok mindennapi életébe, 
szokásaiba. Emellett színes fotók, hangulatos 

cikkek teszik érdekessé lapunkat. Az oviújságot félévi rendszerességgel 
szeretnénk megjelentetni.

Látogatás a bölcsődében
A leendő kiscsoportos óvónők ellátogattak a bölcsődébe, ahol az 

óvodába készülő gyermekekkel, a mindennapok szokásrendszerével 
ismerkedtek.

Ági néni, és Marika néni így emlékeznek erre a napra: „A foglalkoz-
tatókba belépve csodálkozó szempárok fürkészték arcunkat, és moso-
lyunk segített nekik, hogy azonnal kapcsolatot teremthessenek velünk. 
A legnagyobb élményünk az volt, amikor az egyik kis bölcsődés az 
ölünkbe ült, és kedvenc mesekönyvéről énekelt. Búcsúzáskor két kisfi-
útól puszit is kaptunk.”

A két intézmény közötti szakmai együttműködést mindkét fél rend-
kívül fontosnak tartja. Ezzel is elősegítve a gyerekek gördülékenyebb 
óvodai beilleszkedését. 

Az óvónők és a gondozónők következő tapasztalatcseréjét február 
3-ra tervezzük.

Ülésezett a Boldog Gyermekkor 
Alapítvány kuratóriuma

A Boldog Gyermekkor Alapítvány ünnepi ülését tartott január 23-án 
délután a Szivárvány Óvodában. Az ünnepi ülés aktualitását nemcsak 
az alapítvány fennállásának 10 éves évfordulója adta, hanem a kurató-
riumi tagokat is újjáválasztották.

Erre az alkalomra a Süni csoport nagy lelkesedéssel készült. A fiúk 
verssel köszöntötték a vendégeket, a lányok Webber Macskák című 
musicaljének betétdalára táncoltak. A táncos lábú kismacskák tarka 
jelmezükben, szerepüket átélve varázsolták vendégeink elé a népszerű 
jelenetet. A gyermekek Csanádi Imre: Hónapsoroló című versével bú-
csúztak, és ajándékul a rajzaikból készült falinaptárt adtak át a kedves 
vendégeknek, megköszönve ezzel 10 éves eredményes munkájukat. 

Díjfizetés az oviban
Az algyői óvodában a gyermekek ellátásáért a térítési díjat a szülők, 

gondviselők az alábbi időpontokban fizethetik be: február 4. (szerda), 
március 4. (szerda), április 2. (csütörtök), május 5. (kedd), június 
4. (csütörtök).

Óvodai programtár
Január 29-30. (csütörtök, péntek): Szakmai napok – a tanító nénik 

ellátogattak a nagycsoportosokhoz.
Február 3. (kedd), 8 órától: Nyílt délelőtt a Margaréta csoportban. 

Bemutatják a „Montessori” eszközök mindennapi használatát, ké-
pességfejlesztő szerepét.

Február 3-4. (kedd szerda): Nyílt nap a Maci csoportban. Bemutatják 
az interaktív táblát, illetve a segítségével az óvodapedagógiában al-
kalmazható alternatív módszereket.

Február 6. (péntek): Farsangi mulatság az óvodában.
Március 7. (szombat), 10 órától: a Szivárvány Óvoda csoportjainak 

bemutatkozása a faluház színháztermében.

Szülői értekezletek
Az óvónők és az ovisok szülei az alábbi időpontokban találkoznak:
Február 9. (hétfő) – 16 óra: Napraforgó csoport.
Február 10. (kedd) – 16 óra: Gesztenye csoport; 16.30 óra: Katica 

csoport; 16.30 óra: Micimackó csoport.
Február 11. (szerda) – 16 óra: Maci csoport; 16.30 óra: Margaréta 

csoport.
Február 12. (csütörtök) – 16.30 óra: Süni csoport.

Önkéntesség napja

A karácsonyi vásár felé vezető út egyik legjelentősebb állomása az 
Önkéntesség napja volt, amit november 27-én rendeztünk iskolánk fel-
ső tagozatán. 

Az 5. osztály tanulóit Furka Barbara anyukája, Szűcs Judit ismertette 
meg a decoupage technikával. Jaksa Tomi anyukája, Jaksáné Tóth Ka-
talin marcipán alapanyagot hozott a gyerek nagy örömére. A mestermű-
veket Szabó Leonóra osztályfőnök nagy gonddal őrizgette a karácsonyi 
vásárig. 

A 6.a osztály tanuló Hegyi Gabriella és Ficsór Barnabás segítségével 
a kézműves lehetőségek tárházát vonultatták fel ez alkalommal. Készül-
tek fonatok, tűzzománc ékszerek, gyertyák. 

A 6.b osztály is rengeteg ajándékot készített Vargáné Kiss Erika osz-
tályfőnök és Csauth Zsuzsanna tanárnő közreműködésével. Szűcs Lilla 
szülei, Szűcs Lászlóné és Szűcs László, valamint Boldizsár Anna anyu-
kája Boldizsár Attiláné karácsonyfa díszeket készítettek gyöngyökből.

A 7.a osztályosok is az osztályfőnök, Retkes Zsolt koordinálásával 
készítették portékáikat.

A 7.b ajándékai is ízlésesek, hasznosak voltak. Talla Szilvia osztály-
főnök ékszerdobozsablont készített, ez alapján készültek el a művek. 

A 8.a lelkes tanulói csipeszfigurákat készítettek Janek Erzsébet, 
Nagyné Szabó Andrea tanárnők és Bakosné Terhes Anita szülő segít-
ségével. 

A 8.b osztály csillogott-villogott a sok aranyportól, amit a képeslapok 
elkészítésénél használtak. Mint sokan mások, Malustyik Mihályné osz-
tályfőnök is ezekből válogatott az ünnepi jókívánságok elküldéséhez. 

Az Önkéntesség napja keretén belül Jani Attila anyukája, Jani 
Andrásné száj- és fogápolási előadást tartott a gyerekeknek. Köszönet  
a szülőknek és pedagógusoknak a segítségékükért, lelkes együttműkö-
désükért. 

Ficsórné Réti Emese
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Idén is lehetőség nyílik mindenkinek az 
adója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha 
úgy érzi, szeretné az algyői iskola alapítvá-
nyának és ezzel az algyői diákok helyzeté-
nek jobbítását, rendelkező nyilatkozatán a 
következőket adja meg:   

Algyői Általános Iskola Alapítvány adó-
szám: 18457177-1-06.

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, 
nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat 
segíthet az alapítvány munkájában!

Köszönik: az iskola tanulói.

Február iskolai határidőnapló
4. 7.00 – 17.00: Ebédfizetés február hónapra (18 napra). 
1.  : A Tisza napja – megemlékezés a tanítási órákon.
2. 14.00: Félévzáró értekezlet.
2.  17.00: A 7. évfolyamosok szülői értekezlete – pályaválasztás 
 ra való felkészítés.
5. 8-tól:Egyéni fényképezés az alsó, majd a felső tagozatban   
 (Sárga iskola).
6. 14.00: Projektnyitó a napköziben.
6 14.00: Iskolai farsang az alsó tagozatosok részére a Zöld   
 iskolában.
6. 15.00: Iskolai farsang a felső tagozatosok részére a Fehér   
 iskolában.
7.  : Néptánc találkozó a faluházban. 
9. 14.30: Idegen nyelvi vetélkedő 6-8. osztály részére a    
 Sárga iskolában.
9. 16.30: Drogprevenciós tréning szülők és pedagógusok   
 részére a Sárga iskolában.
10. 14.00: Versmondó verseny az 1-4. évfolyamban.
12-13. : SÍSZÜNET – tanítás nélküli munkanap.
18. : 8. osztályosok jelentkezési lapjainak leadása az    
  iskolában továbbküldésre.
20.  13.00: Országos közlekedési ismereti verseny megyei   
 fordulója a Zöld iskolában.
20. 14.30: Zrínyi Ilona megyei matematika verseny Szegeden.
20-ig  : 8. osztályosok továbbtanulási jelentkezési lapjainak   
 továbbküldése a középiskolákba.
21. : Alapítványi bál a faluházban.
25.  14.00: Idegen nyelvi bemutató a 4-5. évfolyamban a Zöld   
 iskolában.
27. 14.00: Projektzáró a napköziben.

Országos közlekedésismereti 
verseny

Február 20-án (pénteken) az Algyői Általános Iskola Kosárfonó ut-
cai épületében rendezik meg a Commitment Pedagógiai Intézet által 
meghirdetett Országos közlekedési ismereti verseny megyei fordulóját. 
A versenyen a megyéből nevezett általános iskolák legjobb 4. és 8. 
osztályos tanulói közlekedési ismeretes tesztet töltenek ki és ügyességi 
versenyen próbálhatják ki tudásukat.  

Retkes Zsolt 
szervező pedagógus

Alapítványi bál
Az Algyői Általános Iskola Alapítvány és a 
szülői munkaközössége február 21-én (szom-
baton) 19 órai kezdettel a faluházban idén is 
megrendezi a nagy hagyományokra vissza-
tekintő alapítványi bálját.  Az alapítványi bál 
fővédnöke: Dr. Piri József.
A vacsora után – tombolasorsolásra kerül sor. 
A nyereménytárgyak összegyűjtéséhez szeret-
nénk kérni a szülők, a lakosság, a helyi vállal-
kozók és civil szervezetek segítségét is, hiszen 
a bevétel az iskola alapítványát gazdagítja, 

amelyet az erdei iskolára, a tanulók jutalmazására és egyéb támogatásá-
ra fordítunk. A felajánlott tombola tárgyak leadhatók a Fehér iskolában 
munkaidőben: hétfőtől-péntekig reggel 8 órától délután 16.30 óráig. Fel-
ajánlásaikat előre is köszönjük!
A belépőjegyek áráról további információkat a kihelyezett szórólapokon 
illetve a www.algyo.hu és a www.algyoiskola.hu weboldalon olvashat-
nak.
Minden kedves vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk! 

A szervezők

 

Comenius előkészítő látogatás 
Spanyolországban

Iskolánk a 2006/2007-es tanévben már lezárt egy sikeres, hároméves 
Comenius projektet, melyben akkor Anglia, Ausztria, Finnország és Lit-
vánia partnereiként vett részt.

Ezek az iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai köz-
oktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dol-
gozzanak valamilyen közös témán. A munkába a lehető legtöbb osztályt, 
pedagógust bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához il-
lesztik. Ezen együttműködések esetében legalább 3 résztvevő ország-
ból 1-1 iskola dolgozik együtt. A Comenius pályázat benyújtásával és 
a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása 
céljából pályázni lehet előkészítő látogatásra, mely anyagi támogatást 
biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy/személyek számára 
a partnerintézménybe tett látogatáshoz. Ilyen előkészítő látogatásra ír-
tunk pályázatot Iván Zsuzsanna igazgatónővel 2008 decemberében. A 
pályázat sikereként idén január 7-én Spanyolországba, Katalóniába utaz-
hattunk, hogy találkozzunk azokkal a kollégákkal, akik egy sikeres pá-
lyázat esetében partnereink lehetnek a közös munkában. Az Angliából, 
Hollandiából és Olaszországból érkezett pedagógusokkal megbeszéltük 
egy lehetséges együttműködés feltételeit, fontosabb állomásait, a közös 
projekt kidolgozásának tervét.

A látogatás mindenki számára a várt eredménnyel zárult: az újabb 
Comenius pályázatot, a Tempus Közalapítvány a támogatás „Az Egész 
életen át tartó tanulás” program keretein belül, minden iskola be fogja 
nyújtani nemzeti irodájához, hogy 2009 őszén együtt kezdhessünk egy 
sokszínű, izgalmas és tartalmas közös munkát.

Ficsórné Réti Emese

Vizes diákolimpia

Január 12-én rendezték meg a Csongrád Megyei Diákolimpiát a Hód-
mezővásárhelyi Városi Sportuszodában. Az Algyői Általános Iskola ta-
nulói a következő eredményeket érték el:

I. korcsoportban:  50 m-es fiú hátúszásban VII. helyezett lett Bodó 
János (3.a); II. korcsoportban: 50 m-es fiú gyorsúszásban XI. lett Bozóki 
Richárd (4.a), 50 m-es fiú hátúszásban VIII. lett Bozóki Richárd (4.a), 
50 m-es fiú mellúszásban XI. lett Szvetnyik Martin (4.a, 50 m-es lány 
mellúszásban X. helyezett lett Portörő Dorina (3.a); 100 m-es fiú gyors-
úszásban IV. helyezett lett Kovács Roland (7.a), 100 m-es lány gyors-
úszásban VII. lett Bús Melinda (6.a), 100 m-es fiú hátúszásban III. lett 
Samu István (7.a), 100 m-es lány hátúszásban VII. lett Rózsa Evelin (5. 
osztály), 50 m-es fiú mellúszásban VI. lett Jani Zoltán (6.a), 50 m-es 
lány mellúszásban IX. lett Szekeres Dzsenifer (5. osztály). 

A 4x50 m-es gyorsváltóban iskolánk fiú csapata: Kovács Roland, 
Samu István, Jani Zoltán és Győrfi Dávid a IV. helyet szerezte meg, a 
lány csapata: Bús Hajnalka, Bús Melinda, Szekeres Dzsenifer és Rózsa 
Evelin a III. helyet szerezte meg.

IV. korcsoportban: 100 m-es fiú gyorsúszásban X. helyezett lett 
Szalontai Bence (7.b).

Felkészítő tanárok: Varga Ágnes, Magosi Krisztina, Ficsór Barnabás, 
Zsura Zoltán, Retkes Zsolt.

Retkes Zsolt
testnevelő

Segít az 1%
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Gyevi patika törzsvásárlói program

Ingyenes kártya törzsvásárlóinknak.
Igényeljen törzsvásárlói kártyát patikánkban! 

Minden vásárlása után pontokat szerezhet, ami-
ket értékes ajándékokra válthat be. Az akciós 
ajándékok katalógusát keresse postaládájában, 
honlapunkon február hónapban vagy jöjjön el a 
Gyevi Patikába élőben megtekinteni azokat!

Pontjait ellenőrizheti a vásárlás után kapott 
blokkon vagy gyógyszertárunkban.

Nyugdíjasok víg napjai
Kiskarácsony-Nagykarácsony

„Kisült e már a kalácsom?” – nagyon vártuk ezt a szép és benső-
séges ünnepet. December 18-án a Nyugdíjas klub tagjai ünneplőbe 
öltözve délután 16 órakor gyülekeztek a faluház színháztermében.

Előtte a tájházban készítettük a diós bejglit, a mákos bejglit, az 
üres foszlós kalácsot és az apró „tuborékokat”. Az ügyes kezű asz-
szonyok finomságait a kemencében Herczeg József képviselő sütötte 
meg. Köszönjük a segítségét, mert így az asztalokra szépen szeletel-
ve tálalhattuk a hagyományos karácsonyi süteményeket.

A szépen díszített asztalokon a gyertyák aprócska fényei, és a fe-
nyőágak illata igazi otthonos karácsonyt varázsolt számunkra. Meg-
hívtuk a klubunkat segítő, támogató szervezetek vezetőit és szerény 
ajándékkal köszöntük meg munkájukat.

A faluház igazi meglepetése volt a verses előadás, a gyufaárus le-
ány története pedig a könnyet is kicsalta a szemünkből. Az alpolgár-
mester, Molnárné Vida Zsuzsanna is köszöntötte a klub tagjait, és 
kellemes ünnepeket kívánt mindenkinek. 

Ezután csendes karácsonyi zene mellett mindenki megkapta a 
klubtól karácsonyi ajándékát.

Nagyon köszönjük a vendégektől kapott „hangulatfokozót”, amit a 
jókedvűen el is fogyasztottunk. 

Különös szilveszter
Az ó-év búcsúztatásához,  a szilveszteri bálhoz helyet kerestünk, 

ahol mi idősebbek, körülbelül 50-70 személy elfér. Az idő szaladt, 
lehetőségeink pedig egyre fogytak, mert az ilyen nagyságú helye-
ket már előttünk lefoglalták a különböző csoportok. Már december 
közepén jártunk, amikor felfedeztünk egy ilyen termet: a Nyugdíjas 
klub kérésére az alpolgármester a volt Mary-ben adott helyet a szil-
veszter megrendezésére.

A klub tagjai jöttek, szinte kérés nélkül, és amit tudtak, azt csi-
nálták. Kérésünkre a faluház igazgatója biztosította számunkra az 
asztalokat, székeket. A szállításnál a Gyeviép Kft. vezetője volt 
segítségünkre, a tálaláshoz szükséges hiányzó eszközöket a Sziget 
Vendéglőtől kaptuk.

Elérkezett a szilveszter napja és 18 órától a vendégeket szépen dí-
szített terem, terített asztal és Süli Tibor zenéje fogadta. A főzőmeste-
rünk, Vidács János nagyon finom marhapörköltet készített, és hozzá 
az asszonyok burgonyát és tésztát főztek, amit savanyú káposztával 
tálaltak. A vacsora előtt a hangulatot és az étvágyat egy kis házi pá-
linkával fokoztuk. Tibi zenéjének nem lehetett ellenállni, így a tánc, 
a mulatás következett, roptuk majdnem 23 óráig. 

Pihenés és a szórakozás következett, mert a sok, értékes tombo-
la tárgyunkat ki kellett sorsolni, így elkezdődött a tombolasorsolás. 
Folytattuk a táncot egészen éjfélig. Elénekeltük a magyar és a szé-
kely himnuszt és a pezsgők pukkanása közben boldog új évet kíván-
tunk egymásnak.

A köszöntő után főtt debreceni páros kolbászt ettünk, nehogy 
éhezzünk 2009-ben.

A hangulat nagyon jó volt, táncoltunk, énekeltünk és észre sem 
vettük az idő múlását.

Ám egyszer minden jónak véget kell vetni, így reggel 5 óra után 
mi is ezt tettük.

Az összefogás és az önzetlen segítés tette ezt a szilvesztert külö-
nössé, mert a szeretet ölelte egymáshoz ezeket az embereket.

Összesen 65 ember nevében köszönöm meg ezt a szép szilvesztert 
az önkormányzatnak, Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármesternek, 
Bene Zoltánnak, Dohány Renátának, ifj. Vidács Jánosnak, a Sziget 
Vendéglő vezetőjének és azoknak a nyugdíjasoknak, akik segítettek. 

Kneip Ferencné
szervező

RUHAVÁSÁR! 
Minden hétfőn, szerdán és szombaton 7.00 

órától 12.00 óráig.
 Faluház mögötti parkolóban folyamatosan 

bővülő tavaszi árukészlettel,
30-50%-os árengedmény a készlet erejéig.

FÖLDÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK 
ALGYŐN

 
►Földmérési munkák:

○ telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
○ épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
○ szolgalmi jog bejegyzés,
○ művelési ág változás,
○ minden más földmérési munka..               

►Egyéb szolgáltatások: 
                  ○ igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény 
       permegelőző eljárásban
                   ○ ingatlan értékbecslés
                 ○ közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.
►Elérhetőségünk:
        ○ személyesen:hívására személyesen felkeressük                                   
        ○ telefon:   30-218-8953
        ○ fax:          62-424-404  
        ○ email:       infogeo@vnet.hu   
        ○ levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

Algyői reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (e hónapban február 22-én) 
délután 3 órakor az algyői római katolikus templomban.

Papp László
református lelkész
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Kőműves vállal 
teljes átalakítást, 
burkolást, új ház 

építését.

Keresztes István

Algyő, Tiszavirág u. 
64.

Telefonszám:
06-20/57-45-598.

Előjegyzést felveszek !

Fehér, kb. 2,20 kg-os 
csirkékre.

Ár: 400,-Ft/kg

Szállítás: Február 
13. ( péntek) 17 óra.
Algyő, Berek u. 22.

Telefonszám:
62/267-093

Hóvirág virágüzlet ( Téglás u. 67.)
értesíti vásárlóit, hogy január 15-től új nyitva tartással

várja kedves vásárlóit
 

Hétfőtől - péntekig: 8 órától  17 óráig.
Szombaton:              8 órától 13 óráig.
Vasárnap:                 8 órától 12 óráig.

 
Új telefonos elérhetőségünk:

   06/20-501-41-00

Pénzre van szüksége?
Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolás-
sal, ingatlan fedezettel.

 

Teljes körű biztosítás ügyintézés.
További információért forduljon hozzám bizalommal :
Kőművesné Elekes Valéria
Telefonszám: 06-20/9384-102

- Szabad felhasználású hitelek,
- meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
- lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás „szocpol” igénybevétel,
–adásvételi szerződéstől a kulcs átadásig teljes körű ügyintézés-
sel, közvetítési díj nélkül -

Házhoz hívható mobil
EREDETISÉGVIZSGÁLAT

ingyenes kiszállással.

Csongrád megye területén.
Biztosításkötés kedvező díjakkal, 
Átírás ügyintézés, GPS navigáció.

Érdeklődni: Pataki László
30/336-2324

www.regiofinance.hu

Hirdetések

TALPMASSZÁZS OTTHON
 

Alapfokú önköltséges tanfolyam indul a Tájház-
ban februárban. Szeretne segíteni önmagán és 
hozzátartozóin egyszerűen, gyorsan, hatásosan, 
drága segédeszközök nélkül? A tanfolyamon 
bemutatjuk és egymáson gyakoroljuk a legfon-
tosabb reflexzónák masszírozását.

 
Érdeklődni lehet: Szőkéné  Bera Szilviánál a táj-
házban. 
Telefonszám: 62/268-220; 20/364 6625
Berek Ágotánál  Tel.:30/871 8749; 30/835 5130

 
Megbeszélés: február 11-én 17 órakor a Tájház-
ban

TAEKWON-DO
Sportolni vágyók figyelem!

Koreai eredetű Taekwon-do 
harcművészeti edzésekre vár-
juk a Kastélykert utca 63 szám 
alatti tornateremben. Az edzé-
sek hétfőn és csütörtökön 18 
órától 19.30 óráig tartanak, 
amelyek Kiss Zsolt Gábor IV. 
danos nemzetközi mester veze-
tésével zajlanak. Ha szeretnél 
mozogni, megtanulni megvé-
deni magad vagy csak egy jó 
sportot űzni, gyere hozzánk! 
Bázistechnika,önvédelem,küzd

elem,formagyakorlat,töréstechnikák,versenyek,edzőtáborok,
övvizsgák és bemutatók,ezek mind rád várnak!
Érdeklődni a helyszínen Kiss Zsolt Gábor IV.danos nemzetközi 
mesternél személyesen az edzések alatt, illetve telefonon a 06-70-
327 54 67-es telefonszámon lehet!
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Apróhirdetés
Keveset használt rotátor eladó
Érdeklődni 268-664-es telefonon lehet.

*
Sétához, beszélgetéshez, belföldi, külföldi utazáshoz barátnőt, útitársat 
keres 58 éves nyugdíjas algyői nő.
E-mail cím: emese51@citromail.hu

*
Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny készítés.
Telefonszám: 06-30/953-0395.

„REKVIEM” Temetkezési 
Vállalkozás

az Algyői temetőben. Tele-
fonszám: 06-20-32–77–406.

Teljeskörű temetkezési 
szolgáltatással állunk az 

algyői lakosok részére, be-
mutatóterem, gyász, illetve 

köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés 

feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 

06-20-9433645

Homlokzati és 
gurulóállvány 

bérelhető.
Az állványokról érdek-
lődhet és hőszigetelés-
re előjegyzést kérhet a

06-30/987-40-60-as 
telefonon.

Eladó:
Félautomata baromfi 

keltetőgép 200 tojásra 
alkalmas.

Cipőkészítéshez belső 
szegező elősarkaló fejjel, 

állvánnyal.
Vízszintes tengelyű csi-

szoló állvánnyal, kapcso-
lóval, 380 V-os motorral.

380 V-os kompresszormo-
tor, Hady-tárcsával.

Nagy teljesítményű kuko-
rica-pattogtató gép (kisebb 
javításra szorul!) olcsón. 
Érdeklődni:62/267-196 

telefonon egész nap.

Nyílászáró csere, 
Árnyékolástechnika

 
Fa és műanyag homlokzati • 
nyílászárók,
Belső ajtók,• 
Redőnyök reluxák, szú-• 
nyoghálók, szalagfüggö-
nyök.

 
Ingyenes felmérés, 

szaktanácsadás.
Bontás, beépítés, kőműves  hely-
reállítás – megrendelésétől szá-
mítva két héten belül.

Érdeklődni, árajánlatot kérni: 
a 20/3407-407-es mobilszámon, 
a 62/268-464-es faxszámon és a 
hajdu5961@freemail.hu e-mail 

címen lehet.
Számlázási cím: 2M 2R BT. 
6750 Algyő, Keszeg u. 10. 
Adószám:20680879-2-06 

„ Nemcsak a húszéveseké a világ!”
 

Zenés-táncos nosztalgia-est élőzenével
     szombatonként 18 órától

Szegeden, a Tarján Bisztró Étteremben.
 

Zenész: Sándor Csaba.
 

Asztalfoglalás telefonon: a 268-078,
illetve a 06/20-335-5479-es számon.

Ékszer
          Javítás• 
          Vésés• 
          Kőfoglalás• 
          Tisztítás• 

Óra: elemcsere
Füllyukasztás előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Cím: Algyő, Kőfal u. (Ági bolt mellett)
Nyitva: Hétfő  10-12 és 13-17 óra között.

 
Délmagyarország előfizetői kártyára 10 % kedvezmény az ékszerjaví-

tások munkadíjából!
Szeretettel várom régi és új megrendelőimet!

Szilágyi P. Katalin     Telefonszám: 70/281-0659

Termékbemutató
Szeretettel meghívjuk önt és 

kedves családját  az algyői faluházban 
február 16-án (hétfőn) 17.30-kor tartan-
dó termékbemutatóval egybekötött elő-

adásra, ahol minden kötelezettség nélkül 
megtudhatja, hogyan kerül 26 

gyógynövény egy italba. 

Előadó: dr. Szabó László főorvos és 
Tatarekné Hegedűs Erzsébet 

termékforgalmazó 
Szeretettel várjuk!

Szekeresné Pipicz Gyöngyi
Telefon: 30/4206776

„Az orvos kezel, a természet gyógyít”

ERDŐN-MEZŐN EGÉSZSÉG
 

Alapfokú gyógynövény-ismereti tanfolyam a 
Tájházban februárban

 
Ismerjük meg legfontosabb gyógynövényeinket!

Használjuk őket körültekintően és sokrétűen! 
Biztonságosak, és mellékhatások nélkül 

segítenek!
 

Mindez elsajátítható tanfolyamunkon 
15 éves kortól!

 
Érdeklődni lehet: Szőkéné  Bera Szilviánál a 

Tájházban. 
Tel.:62/268-220; 20/364 6625

Berek Ágotánál  
Tel.:30/871 8749; 30/835 5130

 
Megbeszélés: február 11-én 17 órakor 

a Tájházban



  2009.  februári Hírmondó10 Életmód
DR. BAKÓ ILDIKÓ

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Február  02-től   06 -ig       8.00-tól  12.30-ig.
Február  09-től   13 –ig    12.30-tól  16.30-ig.
Február  16-tól   20-ig        8.00-tól  12.30-ig
Február  23-tól   27-ig      12.30-tól  16.30-ig
Március  02-től   06-ig        8.00-tól  12.30-ig
Március  09-től   13-ig      12.30-tól  16.30-ig

Üzem-egészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány hosszabbí-
tásának megszervezése.

Telefonszám: 06-62/267-202; 06-30/635-4717

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

 Hétfő, szerda:  8.15 –14.15 óra között
 Kedd, csütörtök:  12.00–18.00 óra között
 Péntek:  9.00–14.00 óra között

 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte- 
tés (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.

minden héten:
Hétfő, szerda : 12.30 órától  16.30 óráig ( délután),
Kedd, csütörtök, péntek: 07.30-tól  11.30 óráig (délelőtt).

Telefonos elérhetőség : 267-707, 06-30/6381-863.

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

Február  02-től   06-ig          12.30-tól    16.30-ig.
Február  09-től   13-ig            7.30-tól    12.00-ig
Február  16-tól   20-ig          12.30-tól    16.30-ig
Február  23-tól   27-ig            7.30-tól    12.00-ig
Március  02-től   06-ig          12.30-tól    16.30-ig
Március  09-től   13-ig            7.30-tól    12.00-ig

Január 19-én és 30-án Dr. Tóth Mária helyettesít.
Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

DR. MOLNÁR MÁRIA gyermekorvos
Mobilszám: 06-30/96-33-756. Telefon: 268-038.

 
Hétfő 8-tól  12 óráig.
Kedd 8-tól  11 óráig.
Szerda 13-tól  16 óráig.
Csütörtök 8-tól 10 óráig.
Péntek 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: 15–19 óráig.

Telefon: 20/965-0997

Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.

► Cirkon-fémmentes kerámia koronák, hidak
 Esztétikus, kozmetikai fehér tömések
► Fogtömések minden fajtája
► Fogpótlások  egyéni igényekhez igazítva
► Ultrahangos fogkő-eltávolítás
► Fogfehérítés, fogpolírozás
► Fogékszerek felrakása garanciaidővel
► Lézeres nyálkahártya kezelések
► Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

 MOL, OTP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

GYEVI PATIKA
Algyő, Egészségház u. 42.   Telefon: 62/517-261

Nyitva tartás: 
hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra között;  

szombat: 9–12 óra között.
Készenlét esetén hívható: 

a 06-20/981-35-75 telefonszám.
Szolgáltatásaink:
- Bankkártyával történő fizetés lehetséges.
- Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
- Ingyenes vérnyomásmérés.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 

MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. Telefon: 474-374. 

Hétköznapon: 16-tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, 

vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek
Megszületett: 
Vajna Eliza (2008.12.28.) - anya: Mészáros Tünde, apa:Vajna 
András; Nothof Bence (2009.01.01.) - anya: Csurja Mónika, 
apa: Nothof Roland; Kucsera Attila (2009.01.14.) - anya: Már-
ta Anikó, apa: Kucsera Attila. Jó egészséget kívánunk!

Meghalt:

Vincze Sándor 2008. 11. hó 28-án; Kuluncsics Lajos 2008. 01. 
hó 04-én; ifj Áchim Sándor 2009. 01. 04-én.
Béke poraikra!



112009.  februári Hírmondó  Visszatekintő - Előrepillantó
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

6750 Algyő, Búvár utca 5.
Telefon: 517-172, 517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu, www.algyofaluhaz.hu 

Igazgató: Bene-Kovács Zoltán
Kulturális munkatársak: Lele Istvánné, Sütő Erika 

Elkészült a lucaszék
Az algyői tájház ezúton szeretné megköszönni az algyői Borbarátok 

DM-tagozatának, hogy az intézménynek, és ez által a falunak aján-
dékozták az általuk készített és december 24-én kipróbált lucaszéket, 
amelynek anyagára, formájára tett előírásokat a Borbarátok betartották. 
A továbbiakban igyekszünk rendeltetésszerűen használni.

Feketén fehéren: sakk
 

Kisorsolták a Csongrád megyei 2008-2009. évi amatőr sakk csapatbaj-
nokság versenynapjait. A játszmák tavaly november 20-án Mórahalmon 
a Régi vásártéren megtartott sorsolásakor megállapított időpontjai: 

4. forduló, február 8.: Algyő- Maróczy GSE Mórahalom – Szatymaz; 
szabadnapos: Üllés.

5. forduló, február 22.:  Maróczy GSE – Mórahalom Üllés – Algyő; 
szabadnapos: Szatymaz .

Dr. Gonda János

A Magyar Kultúra Napja a 
Faluházban

Jelenet a színházi előadásból

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros be-
tűs ünnepek közé, de felhívja a figyelmet azokra a tárgyi és 
szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz meg-
írását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én a Magyar Kultúra 
Napját ünnepeljük. Ezen a napon különböző rendezvények em-
lékeztetnek minket évezredes és kevésbé régi hagyományainkra, 
gyökereinkre, múltunkra. A faluház munkatársai is különböző 
programokkal kívánták felhívni a figyelmet azokra az értékekre, 
amelyeket az évszázadok során sikerült megőrizni.

A Kultúra napja előhangjaként január folyamán három ré-
szes, színes előadássorozattal erdélyi története, múltja, jelene 
elevenedett meg a faluház klubtermében. Dr. Pászka Imre a táj 
szülötteként mutatta be Erdélyt, az ő szemén keresztül megele-
venedtek a képek, az emberek, a történelmi alakok, a székely 
emberek. Gyenes Kálmán fotóművész erdélyi fotóiból összeállí-
tott, január 22-én megnyitott kiállítása tette teljessé azt a képet, 
ami sokunkban kirajzolódott az előadások során. A Rozsdamaró 
zenekar hangulatos muzsikája színesítette a kultúra napi kiállí-
tás-megnyitót. Gyenes Kálmán évek óta hű krónikása, megörö-
kítője az erélyi tájnak, embereknek, virágoknak, köveknek. Ké-
pes arra, hogy az egyén szemszögéből mutassa meg a történelmi 
eseményeket is, amelyek mellett éppen ezért nem mehetünk el 
érintetlenül. A kiállítás február 6-áig tekinthető meg a faluház 
Galériában.

Az est színházi előadással folytatódott. Karinthy Ferenc Gel-
lérthegyi álmok című színművét a Negyednégy Színház mutatta 
be. A Fiút Szívós László, a Lányt Simó Zsófi játszotta, a darabot 
Gimesi Dóra rendezte. Mély, elgondolkodtató előadás volt, aki 
látta, bizonnyal gazdagodott általa…

Sütő Erika

Repüléstörténeti trilógia
2009. január 27-én 16 órától a szegedi Közéleti Kávéház kereté-

ben, az SZTE ÁJTK épületének harmadik emeleti társalgójában Dr. 
Olasz Lajos történész, az SZTE docense mutatta be Pusztai János 
három, a repülés történetét feldolgozó munkáját: a Szentes és a re-
pülés, A szegedi repülés története és Az algyői repülőtér históriája 
című köteteket.  A beszélgetésből megtudhattuk, hogy Csongrád 
megye a magyar repülés történetében előkelő helyet foglal el, hiszen 
csak Pest megye előzi meg a repüléssel kapcsolatos objektumok le-
hetőségek számában. A megye három legfontosabb történelmi „légi 
bázisa” pedig: Szeged, Szentes és Algyő. Pusztai János elhivatottan, 
szakmai alázattal és avatott tollal dolgozta fel a három repülőhely 
történetét, nagy hiátust töltve ki ezáltal, hiszen ez a terület vajmi 
kevéssé feldolgozott szegmense a magyar történelemnek.

bz

40. Filmszemle
A tavalyi esztendő után az idén is vendégül láthatta a faluház a Ma-

gyar Filmszemlét mint hivatalos vidéki helyszín. Január 26-án, a filmes 
seregszemle felvezető napján került sor az algyői vetítésekre. Legelő-
ször Ternovszky Béla kultusszá vált Macskafogójának 2. részét nézhet-
ték meg a színházterembe látogató gyerekek, majd a vetítés végeztével 
Salamon Esztert, a produkció producerét faggathatták, aki számos aján-
dékkal kedveskedett a közönségnek. 

Ezután következett a szemle legtartalmasabb, ám, sajnos, legkisebb 
érdeklődésre számot tartó blokkja, a versenyprogram. Három dokumen-
tumfilm mellett 3 kísérleti filmet láthattunk: egy Magyarországon gyár-
tott szlovén kisfilmet, egy versfilmet (Kiss Dénes versére, Fehér László 
festőművész képeivel) és Can Togay filmetűdjét. A három dokumen-
tumfilm közül az első, Kormos Ildikó alkotása voltaképpen egy remekül 
szerkesztett, nagyszerűen fényképezett természetfilm, Konecsny Emőke 
Gogo és George című mozgóképe pedig hagyományos történelmi témá-
jú ismeretterjesztő filmnek tekinthető, amely a Szent Jobbot egykoron 
Magyarországra visszahozó Kovách György (George Kovach) amerikai 
repülő ezredes és felesége, Dőry Gogo történetét mesélte el. Végezetül 
Gyarmathy Lívia dokumentum-játékfilmje a rapsicokról rajzolt képet, 
ám mélyebb összefüggésekre is rávilágított.

Az este a felhőtlen szórakozást szolgálta: a Sas Tamás rendezte 9 és 
½ randi megtekintése után a közönség Fenyő Iván főszereplőt, Köbli 
Norbert forgatókönyvírót, Kaszás Géza színész-producert és Neményi 
Ádám producert faggathatta.

-bkz-
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MINDEN HÉTEN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 
7-től 12 óráig a faluház mögötti parkolóban női-, férfi- és gyer-
mekruha vásár.
FEBRUÁR 9. (hétfő) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 12. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai - és munkaruha 
vásár.
FEBRUÁR 13. (péntek) 9-11:30 óra: Vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 19. (csütörtök) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 9. (hétfő) 9-12 óra: Vegyes iparcikk vásár.
MÁRCIUS 12. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai - és munkaruha 
vásár.

Rendezvénynaptár
FEBRUÁR 2.-4. (hétfő-szerda), 9-17 óra közt: Bérletárusí-

tás a faluház földszinti kistermében.
FEBRUÁR 6. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás az emele-

ti klubteremben (Bereczné Lázár Nóra).
FEBRUÁR 7. (szombat), 9-12 óra közt: A Szeged Tánc-

együttes Művészeti Iskolája gyerekcsoportjainak bemu-
tatója.

FEBRUÁR 7. (szombat), 14-16 óra közt: Farsangi játszóház 
a faluházban az Algyői Művészkörrel.

FEBRUÁR 9. (hétfő). 17 óra: Civil Fórum a kisteremben.
FEBRUÁR 10. (kedd), 18 óra: CivilInfo: Mit kell tudni a ci-

vil szervezetekről? Hogyan alapítsunk civil szervezetet? 
Miként tartsuk életben? Mire kell odafigyelni? Mire jó a 
civil szervezet? – előadás az emeleti klubteremben.  Elő-
adó: Nagy Abonyi Attila, a Vajdasági Magyarok Demok-
ratikus Közössége Szegedi Szervezetének elnöke.

FEBRUÁR 11. (szerda), 15 óra: A Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete algyői csoportjának találkozója.

FEBRUÁR 12. (csütörtök), 17 óra: Kiállítás megnyitó a Fa-
luház Galériában: Pacsika Emília textilművész tárlata.

FEBRUÁR 13. (péntek), 18 óra: az Algyői Tollfogatók Kö-
rének találkozója a könyvtárban.

FEBRUÁR 16. (hétfő),  17.30  óra: Orvosi előadás és ter-
mékbemutató az emeleti klubteremben.

FEBRUÁR 17. (kedd), 18  óra: CivilInfo – Lehetőségek, el-
várások, kötelességek; előadás az emeleti klubteremben. 

 Előadó: Vajda Árpád, a Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági 
Szolgáltató Iroda vezetője

FEBRUÁR 20. (péntek), 16 óra: Farsangi vetélkedő az Al-
győi Általános Iskola felső tagozatos osztályai részére a 
könyvtárban.

FEBRUÁR 21. (szombat), 18  óra: Az Algyői Általános Is-
kola alapítványi bálja.

FEBRUÁR 25. (szerda), 17 óra: Életreform Klub az eme-
leti klubteremben. Téma: Egészséges táplálkozással az 
egészséges testsúlyért. Meghívott előadó: Kocsis Mária 
életmód tanácsadó.

FEBRUÁR 27. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás az eme-
leti klubteremben (Bereczné Lázár Nóra).

FEBRUÁR 27. (péntek), 17 óra: Farsangi vetélkedő. Civil 
szervezetek, baráti társaságok játékos versengése a Ván-
dordíjért.

MÁRCIUS 2-4. (hétfő-szerda), 9-17 óráig: Bérletárusítás a 
faluház földszinti kistermében.

MÁRCIUS 3. (kedd), 18 óra: „Sok-mindent-tudás-
egyeteme Algyőn” IV. szemeszter 1. előadás. 
Téma: Fenntarható fejlődés és világválság; előadó: 
Málovics György közgazdász.

MÁRCIUS 6. (péntek), 16 óra: Drámafoglalkozás az emele-
ti klubteremben (Bereczné Lázár Nóra).

MÁRCIUS 7. (szombat), 10 óra: Az algyői Szivárvány Óvo-
da alapítványi műsora a faluház színháztermében.

MÁRCIUS 7. (szombat), 16 óra: Nőnapi Ajándék – műsor 
férfiaktól nőknek a faluház színháztermében.

Sok-mindent-tudás egyeteme 
Algyőn  IV. szemeszter

2009. márciusától folytatódik a Sok-
mindent-tudás Egyeteme Algyőn, a IV. sze-
meszterrel, amelynek első előadására március 
3-án, kedden 18 órakor kerül sor a megszokott 
környezetben, azaz a faluház emeleti klubter-
mében. Az előadás azzal a témával foglalkozik, 
amely talán mindannyiunkat foglalkoztat: mi 

is folyik körülöttünk a gazdaságban, mi okozta a világválságot 
és hogyan lehet kilábalni belőle, lehet-e fenntartható a fejlődés? 
Erről és sok más kapcsolódó kérdésről beszél Málovics György 
közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi 

Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési 
Intézet Regionális Gazdaságfejlesztési Szak-
csoportjának tanársegéde.  

Március 17-én, kedden 18 órakor Dr. 
Szatmáry Károly csillagász, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének 

docense, a Szegedi Csillagvizsgáló vezetője tart előadást Újdon-
ságok a Csillagászat Nemzetközi Évében címmel.

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

Kiadó: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelős szerkesztő: Bene-Kovács Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Ménesi Lajosné

Szerkesztőbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra, Borbély 
János, Harcsás Gizella, Honti Katalin, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes, 

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!

A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63.
E-mail: bibl@algyo.hu, bene.zoltan@algyofaluhaz.hu

Telefon: 517-170, 517-172
Nyomdai munkák: GOLD PRESS Nyomda

Vásárnaptár

Farsangi játszóház
Február 7-én, szombat délután 14 órára várjuk a kicsiket és 

nagyokat farsangi kézműves játszóházba. Az Algyői Művészkör 
tagjaival közösen készítünk farsangi kellékeket, álarcokat, majd  
kisül a finom, farsangi fánk, amit a jól megérdemelt munka és 
játék után együtt elfogyasztunk. Minden gyereket szeretettel vá-
runk a faluházba! 

Márciusi operett
A Parlandó Énekegyüttes hagyományos tavaszi operett-gá-

láját  március 28-án (szombaton) 19 órától rendezi a falu-
ház színháztermében. A Parlandó együttes vendégei, az est 
sztárjai: Oszvald Marika és Peller Károly, a Budapesti Ope-
rettszínház művészei.

Belépőjegyek kaphatók elővételben 1.000.- Ft-os áron már-
cius 1-jétől 10-18 óra között az alábbi helyeken – a faluház-
ban, telefonszáma: (62) 517-173; a könyvtárban, telefonszá-
ma: (62) 517-170; Bakos Józsefnél, címe: Algyő, Radnai u. 
7., telefonszáma: (30) 269-1321; Horváth Józsefné Iluskánál, 
címe: Algyő, Vásárhelyi u. 35., telefonszáma: (70) 703-9317, 
valamint rendelhető minden Parlandó tagnál. Az előadás nap-
ján belépőjegy a helyszínen : 1.300.- Ft. 

Helyfoglalás érkezési sorrendben.
További információ: a faluházban a (62) 517-173; Fábián 

Péternél a (30) 425-37-94 telefonszámon, valamint a jegy-
árusítóknál.


