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Doberdó: szegedi és temesvári katonáknak
állítottak emléket

2014. december • XXIII. évf. 12. szám

Az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar Olaszországban

Az algyôi önkormányzat és intézményei,
valamint az Algyôi Hírmondó
szerkesztôsége békés karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet kíván minden
algyôi polgárnak!

Információs és útbaigazító táblákat helyeztek el San Martino del Carso
településen. Az I. világháborús emlékállításhoz kötôdô elôadásokat
követôen magyar katonadalok hangzottak el az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar és Matus Mihály tárogatómûvész elôadásában.

Faluvédôk algyôi Betleheme

A Doberdón harcoló szegedi 46.
és a temesvári 61. gyalogezred
emlékmûvénél és a helyi múzeum
elôtt egy szegedi és egy olaszországi civil szervezet önkéntesei. A táblák a Nagy Háború centenáriumán
a magyar katonák emlékeit felkeresni szándékozó magyarországi utazók számára nyújtanak segítséget az eligazodásban.
(Folytatás a 17. oldalon)

Az Algyôi Faluvédô Polgárôr Egyesület idén is szeretné felépíteni a karácsonyi Betlehemet a Szent Anna
templom melletti téren. (A civil
szervezetek és a magánszemélyek

segítségét, köszönettel, elfogadjuk.)
December 24-én, a szentestén,
az éjféli szentmise elôtt, forralt bort
osztunk a megjelenteknek.
Bai István elnök

Gyeviek óévbúcsúztató ünnepsége
A Gyeviek Baráti Köre (volt Ôsgyeviek Baráti Köre) szeretettel
meghívja az érdeklôdôket a 2014.
december 28-án, vasárnap 16 órakor kezdôdô óév búcsúztatójára.
Jelentkezni személyesen szombatonként és vasárnaponként lehet

Némethné Arankánál, Algyôn, a Kastélykert utca 127. szám alatt. A szilveszteri vacsora ára: személyenként 2000 forint.
Szeretettel várunk minden tagunkat, de azokat is, akik csak egy
jót szeretnének szórakozni!

A tartalomból
Gyógynövénykert Algyôn – lehetôségek, tervek, irányok ������������ 2. és 7. oldal
Videofelvétel az algyôi képviselô-testületi ülésérôl ����������������������������� 3. oldal
Algyô új alpolgármestere: Dr. Gubacsi Enikô ������������������������������������ 11. oldal
Agyôi Teátrum – 2014 tavasz ������������������������������������������������ 13. és 19. oldal
Hirdetések ���������������������������������������������������������������������������14., 15., 16. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ��������������������������������������������������������������� 18. oldal
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Gyógynövénykert Algyôn – lehetôségek, tervek, irányok
Bemutatásra és ismeretterjesztési célra több gyógy- és fûszernövénykert is létezik Magyarországon
Milyen helyet foglalhat el az algyôi Tájház kertjében létesített
gyógy és fûszernövény kert a Magyarországon egyre népszerûbb
gyógynövény turizmus területén?

Összeállításunkban csak azokat
a kerteket soroljuk fel, melyekrôl
biztosan tudható, hogy növényállományuk az eredeti, megfelelô
hatóanyagtartalmú gyógy- és fûszernövény alapfajokból áll. Ennek
garanciája az, hogy mindenütt
közremûködnek a kertek fejlesztéséhez, a termesztéshez, feldolgozáshoz értô, magasan képzett

szakemberek, gyakorlattal rendelkezô kertész-növényfeldolgozó
alkalmazottak és a növények alkalmazásában jártas gyógyszerészek, természetgyógyászok.
Az algyôin kívüli csak gyógy- és
fûszernövényeket bemutató kertbôl hat található az országban.
Közülük három egyházi (Bakony-

bél, Pannonhalma, Szeged), egy
vállalkozói (Budakalász), egy egyesületi (Bükkszentkereszt), egy
pedig önkormányzati (Halimba)
tulajdonú és fenntartású.
A gyógynövénykertek látogatói
– Budakalász és Pannonhalma kivételével – mindenütt belépôdíjat
fizetnek, személyenként 300 és
1000 forint közötti összegben. Bu-

dakalász csak csoportosan, de ingyenesen látogatható, Pannonhalmán pedig csak a vezetésért kell
fizetni, ha azt az egyéni látogató
vagy a csoport kéri. Halimbán és
Bükkszentkereszten a kerteket
azok is igénybe veszik, akik jelentkeznek az ott tartott képzésekre,
tanfolyamokra. A kertekben a látogatóknak képzett személyzet
mutatja be szakszerûen a növényeket, több helyen a termelés és feldolgozás eszközeit, módszereit is.
Mindenütt van a kert fenntartásán
kívül valamilyen kiegészítô szolgáltatás is. Így például ajándékértékesítés, oktatás, táboroztatás,
szálláskiadás, kirándulás és rendezvényszervezés.
Természetvédelmi terület
Budakalászon
A budakalászi kertnek különleges
a helyzete. Nagyszámú, az 1900-as
évek eleje óta gyûjtött és gondozott gyógy és fûszernövény állománya természetvédelmi státuszban van a területtel együtt, melyet
a vállalkozó kutatóintézet megvásárolt. Ezzel feladatukká egyben
költségükké vált azt a jogszabályoknak megfelelô színvonalon
gondozni, fajtafenntartási és génbanki tevékenység kötelezettségé-

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Csáki László és Suti Szimonetta 2014.
november 8-án házasságot kötött.
Desnica Dejan és Trinic Ana 2014. november 18-án házasságot kötött.
Kiss László és Tóth Csilla 2014. november
28-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!

HUSZÁR VIKTÓRIA – született 2014. 10.
17., édesanya: Butora Annamária, édesapa: Huszár Tamás.

(Folytatás a 7. oldalon)

Köszönet
BELOVAI ALÍZ – született: 2014. 11. 11.,
édesanya: Szemes Mariann, édesapa:
Belovai Gábor.

Hálás köszönetem mindazoknak, akik anyósomat, özv. Tót Józsefnét november 20-án
utolsó útjára elkísérték!
Köszönet az algyôi házi gondozó szolgálatnak is eddigi munkájukért!
Köszönettel:
Sándor László, Algyô,
Szamóca utca 23.

Jó egészséget!

*

*

Születés:

Halálozás:

BALOG HANNA FLÓRA – született 2014.
08. 27., édesanya: Nothof Kitti, édesapa: Balog Péter.

vel. Vállalkozási tevékenységük
biztosítja ennek lehetôségét, kapcsolt munkakörben rendelkezésükre áll tanári, mérnöki szinten
a növénytermesztési ismeret,
gyógyszerészkutatók révén a növények hatóanyag és alkalmazhatósági ismerete, valamint képzett
növénytermesztô és feldolgozó
személyzet.
A magyarországi gyógynövényes
kerteket különbözô indíttatásból
hozták létre fenntartóik.
A szerzetesrendek alapfeladatuknak
tartják a természet növényeinek
gyógyászati célú alkalmazását,
a szerzett tudás és tapasztalat megôrzését. A budakalászi kutatóintézetnek törvényi kötelessége a kert
fenntartása. A halimbai önkormányzat pedig Szalai Miklós esperes
múlt század közepén kezdett munkássága folytatásaként, az iránta
táplált tisztelet és az általa elért
eredmények megôrzése, továbbfejlesztése miatt döntött a kert fenntartásáról. Bükkszentkereszten
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves
ember családja hagyományának és
az alkalmazott népgyógyászati módszerek ápolásául 2000-ben alakította ki egyesületük bemutatókertjét.

MIHÁLY DIÁNA – született 2014. 11.
13., édesanya: Gáli Veronika, édesapa:
Mihály Krisztián.

Borsos Károly 2014. november 4-én elhunyt.
Tóth Józsefné született Stifer Terézia 2014.
november 9-én elhunyt.
Petrovitz Dezsôné született Rigó Ilona
2014. október 31-én elhunyt.
Özv. Bús Ferencné született Pataki Ilona
2014. szeptember 10-én elhunyt.
Béke poraira!
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Önkormányzat
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Elôször készült videofelvétel Algyô önkormányzati képviselô-testületi ülésérôl
34 témával foglalkozott 2014. november 27-i nyílt ülésén Algyô
Nagyközség Önkormányzati Képviselô-testülete. A munkát Molnár Áron polgármester irányította. A képviselô-testületi ülésrôl
videofelvétel készült.
Változatlanul nyilvánosak az algyôi képviselô-testület ülései, azon
részt vehetnek az érdeklôdô választópolgárok. A 2014. november 27-i
rendes ülésrôl – az önkormányzatiság algyôi történetében elôször
– videofelvétel készült, amely megtekinthetô a település honlapján:
www.algyo.hu, illetve az önkormányzat YouTube videomegosztóján:
https://www.youtube.com/channel/
UCep9j80CDtefRxkpd8E8biw A testület elé kerülô elôterjesztéseket
áttekintô, a megvitatott legjelentôsebb témakörökrôl hozott döntésekrôl szóló összefoglalót – a hagyományokhoz híven – továbbra is
közreadja az Algyôi Hírmondó.
Mérlegen az iskola
és az egészséghét
Az algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola elmúlt tanévérôl készült beszámoló rögzítette: a kiválóan felszerelt intézményben végzett színvonalas munka elismerése, hogy
az öt évvel ezelôtti 290 tanulóval
szemben jelenleg 368 diák, köztük
immár 31 szegedi gyerek is jár az
algyôi iskolába. Az önkormányzat
Jogi-ügyrendi és Humán Bizottsága (JÜB) megállapította: dicséretes
a pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvétel. Fontos a
sportiskolai státusz: a foci, a kézilabda, az úszás a preferált sportág.
A vitában felmerült, hogy a szegedi iskolába járó algyôi diákok
családját is motiválni lehetne, hogy
a helyi intézménybe írassák be
gyermekeiket. Számukra is nyitott
a lehetôség, hogy beiskolázás elôtt
a gyerekek beülhetnek egy napra
az algyôi iskolába élményeket, tapasztalatot gyûjteni. A képviselôk
úgy határoztak, hogy kimutatást
kell készíteni, amelybôl világosan
látszik, hogy hány algyôi diák tanul
a szegedi iskolákban.
Mérlegre tették a képviselôk az
Algyôi Ôszi Egészség Heteket: 516
személy vett részt a szûréseken, amelyeket – az igényekhez igazítva – 3
millió 100 forinttal támogatott az
önkormányzat. Minden jelentkezô

részt tudott venni a programon, az
egészséghetek kihasználtsága 100
százalékos. A szûrôvizsgálatok összetételét azonban felülvizsgálják.
A méltányossági alapú, valamint
a közgyógyellátás szélesítését tárgyalta a JÜB.
Változások a községházán
Rendeletet alkotott a képviselô
testület az önkormányzat szerveirôl, szervezeti és mûködési szabályzatáról. Megszüntették a Tiszaszigettel közös önkormányzati
hivatalt. Így a községháza neve:
Algyôi Polgármesteri Hivatal, az
Algyô Nagyközség Polgármesteri
Hivatal helyett – 2015. január
1-jétôl. A helyi rendelet tartalmazza az Algyôi Polgármesteri Hivatal
belsô tagozódását, amelyet a Jegyzô, az Aljegyzô, a Jegyzôi titkárság,
a Pénzügyi és Adócsoport, az Igazgatási és Szociális Csoport, a Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport
alkot. Algyôn a polgármester: Molnár Áron miden páros héten, az
alpolgármester: Dr. Gubacsi Enikô
minden páratlan héten szerdán
14–17 óra között tart fogadóórát.
A tanácsnoki pozíciókról is tárgyaltak a képviselôk: egészségügyi-szociális tanácsnok lett Dr.
Kassné Dr. Bakó Ildikó, a kulturális-közmûvelôdési tanácsnok tisztsége egyelôre betöltetlen.
Költségvetési
és fejlesztési kérdések
Az algyôi önkormányzat és a Tisza
Volán Zrt. közötti megállapodás
részletezi az algyôi munkavállalók
és diákok utazási költségeinek részbeni megtérítését. E dokumentum
felülvizsgálata minden évben esedékes. Ugyanakkor az autóbusz
közlekedésrôl az önkormányzat
begyûjtötte az algyôiek véleményét.
A felvetôdô kérdések és problémák
megoldását keresve tárgyal a szolgáltatóval Algyô önkormányzata.
Módosították a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendeletet
a képviselôk. Abban is megállapodtak, hogy 2015-re költségvetési koncepció készül. Irányelvként szabták
meg, hogy miközben biztosítani kell
a közfeladatok ellátásának zavartalanságát, folyamatosan ügyelni kell
a bevételek és kiadások egyensúlyára. Szóba került, hogy törekedni
kell a bevételi források és lehetôségek feltérképezésére. A pénzügyi

tervekhez kötôdött, hogy a polgármester javasolta: az önkormányzati
kommunikációs és marketing feladatokra ezentúl nagyobb hangsúly
helyezôdjön, e témakörrôl készüljön
külön koncepció, a megvalósításhoz
szükséges összeg legyen a költségvetés része. Az errôl szóló határozatot végül 5–3 arányban elutasított a
képviselô-testület.
A fejlesztési koncepció nem
egyenlô a gazdasági koncepcióval
– rögzítették a képviselô-testület
ülésén. Úgy határoztak a képviselôk,
hogy 2015-ben elsôsorban a takarékosságot szolgáló, és a meglévô
beruházások befejezésére összpontosít az önkormányzat. A fejlesztési
elképzelések közül 22 programot
– például a napelemes rendszer
telepítését, a járdaépítést, az intézményi felújításokat, a közvilágítás
bôvítését, a település megközelítését
szolgáló bekötô utak környezetének
a rendezését – részletesebben mutat
be az elôterjesztés. Az önkormányzati Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság (TÜB) kiemelten
javasolta – többek között – az erdei
közjóléti létesítmény kialakítását, a
napelemes közvilágítás bôvítését a
belterületen, a szálloda környezetének az aszfaltozását, illetve a belterületi utak közlekedésbiztonságának a felülvizsgálatát szakemberek
bevonásával.
A megyei fejlesztési programba,
vagyis az Integrált Területi Programba való bekapcsolódást javasolja a testület. Jelenleg 5 algyôi fejlesztés illeszkedik a megyei tervekbe.
Az újraerdôsítés végrehajtását
elfogadta a testület. A létesülô erdei
kilátó – közjóléti intézmény közbeszerzési eljárás kiírásáról szavaznak.
A 47-es fôút megerôsítése az algyôiek érdeke. Az ottani 3 körforgalom megvilágításáról kialakult
vita eredményeként megszületett
a döntés: az úgynevezett MOL-os
körforgalom közvilágítását nem
vállalja az önkormányzat, tekintettel arra, hogy azt jelenleg is a MOL
egyenlíti ki. A Téglás utca végénél
lévô körforgalom világítási költségeit jelenleg is Algyô fizeti, ezt továbbra is vállalja. Az úgynevezett
Y-bekötô utat kiváltó és tervezett
körforgalomnál pedig 27 energiatakarékos lámpatestet helyeznek
el, amelynek mûködtetési költsé-

geit szintén vállalja a település.
Tájékozódtak a képviselôk arról,
hogy a 47-es út melletti kerékpárút
építése miért nem kezdôdhet meg.
A pályázati összeg rendelkezésre
áll, viszont megtámadták a kisajátítást, így az engedélyeztetés a bírósági szakaszba került, illetve az
is probléma, hogy a szegedi rendezési tervben nem szerepel a bicikliút, illetve annak kivitelezése.
Belsô ellenôrzések
Az önkormányzat belsô ellenôrzési jelentését a 2014-es költségvetésrôl elfogadta a képviselô-testület. A 2015-ben az önkormányzat
intézményeit érintô belsô ellenôrzésre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadták a képviselôk.
Kiemelten ellenôrizni kívánják –
többek között – az adóbevételek és
hátralékok beszedésének rendjét,
az önkormányzati gazdasági társaságok mûködésének hatékonyságát, az intézmények vásárlási elôlegeinek szabályszerû elszámolását.
A Borbála Fürdô területén lévô
kutakról készített hatástanulmány
árát túlzónak találva, a kifizetésrôl
tárgyalva a testület a körülmények
tisztázására írásos jogi szakvéleményt kért.
Felülvizsgálták a Borbála Fürdô
új termálkútjának a közbeszerzési
eljárását. A Gyevitur Kft. részérôl
ki kell vizsgálni a közbeszerzés
folyamatát és újat kell kiírni.
A Borbála Fürdô új öltözôszárnyának kivitelezésérôl is tárgyalt a
testület: megállapították – többek
között –, hogy az ablakfelületek
biztonságtechnikai felülvizsgálatot
igénylenek. A Fürdô parkolójában
felgyülemlô víz elvezetésének
megoldása a községházán dolgozó
fejlesztési és üzemeltetési csoport
feladata.
A szabadstrand létesítése kapcsán került nagyító alá a csónakkikötô, amely túl közel van a
strandhoz. Kiderült: a csónakkikötô helyzete jogilag és területileg
is bonyolult, miközben a szabadstrand minden költsége a Gyevitur
Kft. költségvetését terheli, a parthasználati engedélyt pedig az önkormányzat fizeti.
Végül a bérlakások kiadásáról
is tanácskoztak az algyôi képviselôk.
A. H.
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Intézményi hírek

Elôadás a Dévény-módszerrôl
Az algyôi bölcsôdében tartott elôadást november 5-én Benczédi
Márta a Dévény-módszerrôl.
Az elôadás célja volt, hogy megismerkedjenek az érdeklôdôk a „Dévény speciális manuális technika”
- gimnasztikai módszerrel és népszerûsítése, az egészséges életmódot, a prevenciót, illetve a gyógyu-

lást elôsegítô, életminôséget javító
programot. A résztvevôk nagyon
érdeklôdôek voltak. Benczédi
Márta igyekezett minden kérdésre
válaszon. Az elôadásra Szegedrôl
is érkeztek vendégek. A Hajlat utcai
és a Rókusi Bölcsôde kisgyermeknevelôi is részt vettek az elôadáson.
Kisgyermeknevelôk
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Iskolai határidô napló
2014. DECEMBER
10. 
16:00 Rítus címû elôadás a Kisszínházban a 7–8. osztályosok részére.
10 Nyílt nap a hódmezôvásárhelyi Eötvös
József Szakképzô Iskolában.
12. A természet és az ember kapcsolatának kifejezése a mûvészetek nyelvén
– Összmûvészeti fesztivál vers- és
prózamondó verseny Ruzsán.
12. 14.00 Napközis karácsony.
13. Munkanap – A hét szerdai órarend
szerint.
13. 9.00 Karácsonyi díszítések, édességek
– Hansági Ferenc iskola foglalkozása
7–8. osztályos tanulók részére.
13. 10.00 Iskolába csalogató: Regionális karácsonyi vásár.
17. 17:00 Pro Musica karácsonyi hangverseny.

18. 8 :00 Gyevi Zsongás labdarúgó torna
az iskolánkban II. korcsoport számára (3–4. évfolyam).
19. 11.00 Iskolai karácsonyi ünnepség.
2015. JANUÁR
5. 
Téli szünet utáni elsô tanítási nap
– A hét.
5–9. Napközis projektnyitó: A mese.
7. 7:00–17:00 Ebédbefizetés (20 napra).
10. Munkanap (január 2. péntek helyett)
„B” hét pénteki órarend szerint.
17. Központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra.

Idôsek napja volt az AESZI rendezésében
Szülôi csoportos foglalkozás
Játszócsoportos foglalkozást tartottunk a Bóbita Bölcsôdében okóber 28-án. E havi témánk: a napirend fontossága a kisgyermek
egészséges életmódjának kialakításában. Meghívott elôadónk, Kecskeméti Rózsa, nyugdíjas kisgyermeknevelô vezette a beszélgetést. Sok
kérdés felmerült a szülôk részérôl,
amire többnyire közösen találtuk
meg a helyes választ. Segítségünkre voltak az algyôi védônôk is, akik
szintén hasznos tanácsokkal látták

el a kisgyermekes anyukákat. Amíg
a szülôk kötetlenül beszélgettek,
addig a gyerekekkel a másik szobában a kisgyermeknevelôk játszottak, foglalkoztak. Ezúton köszönjük Rózsikának, hogy
elfogadta meghívásunkat és praktikus tanácsokkal látta el a szülôket.
Köszönjük a védônôknek is, hogy
meglátogattak bennünket és a segítségünkre voltak.

A Faluházban az Algyôi Egyesített
Szociális Intézmény rendezésében,
2014. október 16-án volt az Idôsek
napi rendezvény. Nagy lelkesedéssel készülôdetek az intézmény dolgozói a rendezvényre. Minden dolgozó aktívan részt vett a rendezvény
sikeres és élményekben gazdag
lebonyolításában. A házigondozók
ekkor ünnepelték 10 éves fennállásukat. Nagyon hangulatos kisfilm
összeállítást vetítettek le a jelenlé-

vôknek, az elmúlt 10 év vidám perceibôl. A Gyermekjóléti Szolgálat
Családgondozója a gyermekekkel
közösen összeállított verscsokorral
kedveskedtek a jelen lévô idôs embereknek. Ezt követte az Algyôi
Fehér Ignác Általános Iskola tánccsoportjának bemutatója. Varga
Sándorné saját költeményét adta elô.
A megjelent idôseket vendégül látta
az Intézmény egy finom zenés ebéddel. 
AESZI dolgozói

Kisgyermeknevelôk

Nyelvtanfolyamok a Könyvtárban
Újra szeretnénk felmérni az algyôi
lakosság igényét angol és német
nyelvtanfolyamokkal kapcsolatban. A szegedi Katedra Nyelviskola kihelyezett tanfolyamokat
indított 2014. év elején, Algyôn
angol kezdô szinten, amelyet
2015-ben szeretnénk folytatni, ha

szükséges. Az órák heti két alkalommal, tetszôleges idôpontban,
a Könyvtárban lesznek. Az iskola
az algyôi lakosoknak már eddig is
kedvezményt biztosított. További
információ és jelentkezés a Könyvtárban a 62/517-170 telefonszámon.
Szabó Noémi
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Intézményi hírek

Márton nap az óvodában
Hagyományos Márton napi programot szerveztünk az óvodában. A
hagyományôrzô Csujjogató tánccsoportunk lelkesen gyakorolta
a tánclépéseket, rigmusokat. Mûsoruk felelevenítette a Márton napi
néphagyományokat, sokféle mondókával, dallal, körjátékkal. A többi
csoport is megismerhette az ehhez
a naphoz kapcsolódó hiedelmeket.

Ilyen például: „aki Márton napján
libát nem eszik, az egész évben éhezik”. Újdonságként a libák párbeszédén mulathattunk a Vuk címû
mesébôl. A program zárásaként
a Fülemüle Zenekar Márton napi
zenéjére táncoltunk és közben libazsíros falatkákat kóstolhattunk.
Búsné Lami Anikó és Kakuszi Ildikó
óvodapedagógusok

Honismereti témahét az Algyôi Fehér Ignác
Általános Iskolában
Minden tanévben megszervezzük
a honismereti témahetet az algyôi
iskolában, melynek célja, hogy minden tanuló megismerkedjen a település múltjával, az ôsi mesterségekkel, szokásokkal, alakuljon ki bennük
a múlt értékeinek megbecsülése,
a hagyományok tisztelet, ápolása.
A tanév elején a diákok a „halászat” témakört választották, így
a honismereti témahéten háttértudásukra építve ezt dolgoztuk fel
játékos és gyakorlati úton. A halászattal tanítási órákon és délutáni
foglalkozások keretében ismerkedtek meg a tanulók. Hallal, halászattal kapcsolatos szövegeket dolgoztunk fel, megismertettük a tanulókat
új mesékkel, novellákkal, regényrészletekkel, dalokkal, szólásokkal,
közmondásokkal; a hallal, halászattal kapcsolatos angol illetve német
szavakkal. Rajzoltunk piktogramot,
képregényt, készítettünk halászhálót, különbözô dekorációkat, meseillusztrációkat, szerkesztettünk háttérképet. Megismerkedtünk tiszai
halfajokkal, halászati eszközökkel,
a hal felépítésével, foglalkoztunk
az egészséges táplálkozással, receptekkel, a halászok életével, a Tisza
folyó és hullámtér élôvilágával.
Torma Tiborné bemutatót tartott
a 2. b osztályban, ahol az említet-

teken túl egy film segítségével megismerkedhettek a ma élô halászok
munkájával, nehézségeikkel.
Vidám, játékos formában tapasztalatot szerezhettek arról, hogy
mennyire bonyolult halat fogni.
Több tanulócsoport ellátogatott
Belovai János algyôi halászhoz, aki
megmutatta a tanulóknak a halászati eszközeit, a fogott halakat,
mesélt a halászok életérôl, sôt a bátrabbak a csónakba is beleülhettek.
A témahét alatt nagyszabású kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, ahol kiállítottuk a Mircse
Nándor által készített csónakot,
a Belovai László családjától, a Juhász
Alex és Olivér családjától, a Bodó
Lilla családjától és a Bús Lászlótól
kapott haltartókat, tapogatókat,
szákokat, varsákat és hálókat. Kiállításunkat a gyerekek rajzaival,
hajtogatott halaival és parafadugóból és CD-kbôl készült halas
képeivel színesítettük.
Iskolánk kiállítása jelentôs részét képezi a SZTE Tudáskapu
– Interakítv Természetismereti
Tudástárban október 27-én megnyitott „Herman Ottó és kora”
idôszakos kiállításnak.
Az alsós és felsôs programokról
beszámolt Torma Tiborné és Papp
Leonóra.
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Elsô helyen a „fekete kígyóval”

Az Algyôi Fehér Ignác Általános
tanulói az elmúlt egy évben hat
alkalommal vettek részt a Hódmezôvásárhelyi Németh László
Gimnázium és Általános Iskola
Gyulai József Természettudományos Mûhelyében laborfoglalkozásokon és a Mûhely által szervezett versenyeken. A laborprojekt
záró rendezvényét – tanulmányi
verseny formájában – november
13-án tartották. Az algyôi iskola 3
fôs csapattal – Horváth Laura, Kucsera Edina és Pipicz Gréta 8. osz-

tályos tanulókkal – képviseltette
magát. A verseny témája elsôsorban a laborban elvégzett kísérletek, mérések voltak.
„Az elvégzett kísérletek jegyzôkönyve, mérési eredményei, tapasztalatai, a készített fényképek,
videófelvételek alapján és azokat
felhasználva 10 perces prezentációt készítettünk és a versenyen
azt kommentálva, a diáktársaink
által választott legkedvesebb kísérletet, a „fekete kígyót” bemutatva, elôadtuk azt.”
Az összesen 16 csapat 3 korcsoportban indult. A 7–8. osztályosok versenyében az algyôi csapat az elôkelô I. helyezéssel
térhetett haza, felkészítô tanáruk:
Zsoltné Kender Tünde.
Horváth Laura, Kucsera Edina
és Pipicz Gréta
8. osztályos tanulók

Bugaci kiránduláson voltunk

Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola 5. évfolyamos diákjai közül
30-an ingyen látogathattak Bugacra 2014. november 7-én és 8-án.
Itt a CSEMETE Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület szakembereinek vezetésével fedezhettük fel a pusztát. A megérkezés
után pár órával túrára indulhattunk. Akkor már sötétedett, a nap
nyugovóra készült, de így is sok
érdekességet tudhattunk meg
a hely élôvilágáról, környezetérôl.
Másnap sétálni mentünk az ôsborókásba, ahol számos új növényés gombafajt találhattunk. A kirándulás után eljuthattunk
a Pásztormúzeumba, megcsodál-

hattunk egy lovasbemutatót is és
a végén meg is simogathattuk a lovakat. Az idô nagyon gyorsan eltelt,
a szállásunkra érkezés után nem
sokkal indulhattunk is haza. Sajnálkozva keltünk útra, Algyô felé,
de Kiskunfélegyházán megálltunk
egy cukrászdánál süteményt enni.
Mindannyian rengeteg új élmén�nyel és tudással gyarapodtunk.
A program a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-3.2.1312/1-2012-0512 Kulturális intézmények részvétel a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában elnevezésû pályázat keretében
valósult meg.
Nagy Olga, 5.b osztályos tanuló
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Sport és egészség

2014. december • Hírmondó

Ôszi egészséghét az óvodától az idôsek otthonáig

A mozgás öröm
Algyô egészségheti programjába
az óvodánk is bekapcsolódott – az
egészségnevelésünk mozgás népszerûsítésére vonatkozó részét helyeztük fókuszba, erre terveztünk
feladatokat.
Az idôjárás is kedvezett a szabadban megvalósítható játékos feladatok lebonyolításának – helyszínül
az Ovifalu füves részét választottuk,
így a jó levegô és a kellemes környezet is fokozta a mozgás nyújtotta pozitív hatások skáláját.
Kiemelten a kondicionális képességek – mint az erô, ügyesség,
gyorsaság és állóképesség fejlesztésére állítottuk össze a gyakorlatokat – természetesen az óvodás
korosztály életkori sajátosságait
szem elôtt tartva.
Volt csomagstaféta, vásári célba
dobó játék, állatok mozgásának
utánzása és – Algyô természeti adottságait kihasználva – töltéstúra is.

Az új mozgásfejlesztô eszközök
(labdák) új impulzusokat mozgósítottak a gyermekek tevékenységeiben, motiválóan hatottak rájuk.
Kellemes hetet zártunk, melyben a tudatos pedagógia és az élményszerzés párosult.
Szalainé Tombácz Erika és
Kakuszi Ildikó óvodapedagógusok
*

Egészséghét
a Süni csoportban
Az óvoda életében fontos és hangsúlyos feladatunk a gyerekek helyes táplálkozása. A gyermekek
minden nap fogyasztanak az étkezésekhez zöldséget, gyümölcsöt.
Ehhez a szülôk nagy segítséggel
járulnak hozzá. Köszönjük nekik
a sok felajánlást, amit egész évben
tesznek.
Az egészséghét programja óvodánknak, a mozgásfejlesztés mellett, erre az egészséges táplálkozásra alapoz. Ilyenkor a gyerekek
több ismerethez is hozzájutnak.
Ellátogattunk a helyi piacra,
ahol a gyermekek házi készítésû
sajtot kóstolhattak. Köszönjük Farkas Imrének, hogy kedvességével
maradandó élményt nyújtott
a Süni csoportnak.
Minden nap készítettünk olyan
ételt, ami növelte a gyerekek vitamin, zöldség, gyümölcs, rostanyag
bevitelét.

A Süni csoport reggelente elkészítette a változatos gyümölcs,
vagy zöldségsalátáját. Közben
megtanulták a darabolást, diótörést, mandarinhámozást. Ismereteik azáltal bôvültek, hogy ôk is
részesei voltak a készítés folyamatának. Megbeszéltük miért egészséges például az alma, a méz,
a cékla, a paprika. Fontos kiegészítôje lett a salátánknak a zabpehely. Ennek a terméknek a sokoldalú elkészítését a Micimackó
csoporttól tanultuk meg. A Süni
csoportosok a hét zárásaként mini
zsemléket sütöttek teljes kiôrlésû
lisztbôl, len maggal.
A gyerekek nagy élvezettel készültek a tésztagyúráshoz. Megfigyelték az élesztôt, ahogyan a tejben felfut és a tésztakelesztést.
A kisült zsemléket hazavitték.
Reméljük, az otthoniaknak is ízlett! A héten használt recept ötleteinket kitettük a hirdetôfalra,
hogy ötleteket adjunk a szülôknek.
Egészségére mindenkinek!
Börcsökné Hódi Tímea és
Sándorné Vasvári Katalin
óvodapedagógusok
*

Kóstoló az idôseknek
Az idôsek napközi otthonát igénybe vevô emberek is aktívan részt
vettek az ôszi egészséghét programjaiban. Berek Ágota tartott elôadást a rostfogyasztás fontosságáról. Finom, facsart zöldségleveket,
valamint teljeskiörlésû lisztbôl
készült süteményeket is kóstolhattak.

Sipos Dorina és Sipos László judo eredményei 2014-ben
Hosszú Sipos Dorina judo sikereinek listája: 14 versenyen vett részt,
összesen 6 „aranyérmet”, öt „ezüstöt”, és 2 „bronzérmet” nyert. Íme,
a versenyek és eredmények sora:
Tata, Magyar Kupa (2014. 03.
08.): 3.hely; Baja, Pajtás Kupa (03.
22.): 1. hely; Érden a Foodtest
Kupán (04. 05.): 1.hely; Pakson
(04. 12.): 1. hely; Budapest Kupa
(05. 03.): 5.hely; Domaszék Tökmag Kupa (05. 17.): 2.hely; Orosháza (05. 18.): 2.hely; Cegléd
Diákolimpia (06. 02.): 3.hely; Magyarkanizsa (06. 07.): 1.hely; Siklós Tenkes Kupa (08. 31.): 2.hely;

Szeged KidCoord Kupa (09. 19.):
2.hely; Paks Atom Kupa (09. 27.):
1.hely; Magyar Bajnokság: 2.hely;
Csapat Bajnokság: 1.hely.
8 versenyen vett részt, 1 elsô, 2
második és 4 harmadik helyet
szerzett Sipos László. A judós „eredménylistája”: Baja Pajtás Kupa
(2014. 03. 22.): 3.hely; Paks (04.
12.): 2. hely; Orosháza (05. 18.):
1.hely; Cegléd Diákolimpia (06.
02.): 5.hely; Magyarkanizsa (06.
07.): 2. hely; Siklós Tenkes Kupa
(08. 31.): 3. hely; Szeged KidCoord Kupa (09. 19.): 3.hely; Paks
Atom Kupa (09. 27.): 3. hely.
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Algyôi tükör
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Gyógynövénykert Algyôn – lehetôségek, tervek, irányok
(Folytatás a 2. oldalról.)
Algyôn, az Ezerjófû Egyesület tagjai
2010-ben építettek egy akkor csak
30 négyzetméter területû gyógynövénykertet a Tájház udvarán, melybe elsôként a településen és környékén gyûjtött növényeket ültették.
*

Ezerjófû kezdeményezés
A cél az volt, hogy egy helyen tudják bemutatni azokat a növényeket, melyeket bárki használhat
egészségmegôrzésre. Tevékenységük és a kert négy év alatt fokozatosan fejlôdött. Eljutottak minden
korosztályhoz az óvodásoktól a támogatásra szoruló legidôsebbekig.
Az Algyôn tartott óvodai foglalkozások, a harmadik tanévbe lépett
iskolai szakkör, az új iskolában létrehozott iskolai gyógynövénykert,
a nyári táborok – mindezt magába
foglalja az Ezerjófû Egyesület gyerekeknek kialakított ismeretterjesztô programsorozta. A nyílt
napok, a különbözô rendezvényeken tartott étel és italbemutatók,
a felnôtteket képzô tanfolyamok,
az elôadások, konzultációk a faluházban, a mozgássérültek egyesületénél, az ESZI-ben – mindez
a felnôtt korosztályt célozza.
Az algyôi kert mûvelése, fejlesztése, a környéken való növénygyûjtés, a növények feldolgozása, csomagolása, az egyre népszerûbb tea
és fûszerkeverék csomagok ajándékozási vagy rászorultság alapú szétosztása, vásárokon történô árusítása
sok-sok munkával megszerzett ismeretet és tapasztalatot hozott létre
az egyesületnél. Ez az ismeret és
tapasztalat szolgált alapul, mikor
találkozva a Szegedi Füvészkert és
Kertbarát Körének vezetôivel, tagjaival, a Szegedi Tudományegyetem
és a Corvinus egyetem gyógynövénykutatással és termesztéssel foglalkozó tanáraival egyezséget kötöttek,
hogy a jövôben kölcsönösen támogatják, segítik egymás tevékenységét.
*

Harmadik az országban
Az algyôi kert különlegessége lett,
hogy önálló ágyásokban mutatja

be a szabadon termô, a termesztett, a védett és a virágoskertekben
termô növényeket. Az állománya
is gyarapodott: tavaly elérte a 90
fajtát, mely az idei kertbôvítés után
120–130 fajtára nô. Az algyôi kert
ezzel fajtagazdagság szempontjából stabil harmadik az országban,
a Budakalászi kilencszázötvenes
és a halimbai négyszázötvenes kertek után. (Bükkszentkereszt: 60,
Pannonhalma: 35, Szeged: 30,
Bakonybél: 20 gyógynövény fajtát
mutat be).
2013 jelentôs változást hozott
az algyôi egyesület életében.
Az önkormányzat úgy döntött,
hogy kialakít egy helyiséget a régi
iskolai tornaterem udvari épületrészében, melyet az egyesület használatába ad bemutató, oktató és
szárító-feldolgozó célra.

lehetôvé téve a teljes termelési és
feldolgozási folyamat kulturált bemutatását, oktatását is. Ezzel érkeztünk el a jelenlegi helyzethez.
Az ígéretek szerint 2014 év végéig megvalósul mindaz, amit
az önkormányzat és az Egyesület
eddig eltervezett.

2014 közepén átépítéssel bôvült
a bemutatókert, azóta áll rendelkezésre egy 280 négyzetméter
nagyságú, a gyakorlást is szolgáló
termôterület. A kertek létrehozásánál az egyesület hozzátette szakértelmét az önkormányzati erôforrásokhoz,
megalkotta
a koncepciót, elkészítette a konkrét
terveket és az ágyások megépítése
után kialakította az öntözôrendszert majd elvégezte a növénytelepítést. Ezekre a munkákra nem
kellett alkalmazni külsô szakértôt,
tervezôt, szakmunkát, így ezek
költsége sem terhelte a közpénzbôl
finanszírozott beruházásrészt.
Döntés született arról is, hogy önkormányzati forrásból beszerzik
azok az eszközök, melyekkel szakszerûen végezhetôk az elôkészítés,
szárítás és feldolgozás folyamatai,

teknek meghirdetett tanfolyamai.
De turisztikai célokra is alkalmas
a demonstrációs célú bemutatókert
és a gyakorló célú termôterület
igénybevételével. Megtarthatók lesznek a nyári gyermektáborok és elindíthatja az egyesület a felnôtt
életmód táborok szervezését is. Korrekt színvonalon áll rendelkezésre
az egyesületi élethez: ez a munka,
az önképzés, és a szabadidô eltöltésének tere.

*

Hely az egyesületnek
Mire használható a berendezett
és felszerelt egyesületi helyiség?
Itt fogadhat az egyesület a gyógynövénykert látogatására vagy
az egyesület nyílt napjaira érkezô
egyéneket, csoportokat bemutatók,
foglalkozások, kóstolók, termékértékesítés és kiegészítô kulturális
programlehetôségekkel. Itt találhatnak otthonra az egyesület felnôt-

*

Középpontban a népi
és természetgyógyászat
Az önkormányzat olyan turisztikai
koncepcióval rendelkezik, mely
az egészséges, természetes életmódot helyezi a középpontba és
ennek marketingjében a népi és

természetgyógyászat módszereit
kívánja hangsúlyozni. Rendelkezik
továbbá egészségtervvel, amely
az algyôi lakosság egészségmegôrzését, fejlesztését hivatott segíteni.
Erre rímel az Ezerjófû Egyesület
legfôbb célja: az egészségtudatos
életmód, az egészséges táplálkozás
alapelveinek, technikáinak széles
körben történô népszerûsítése, ismertetése. Az egyesület gyakorlatot szerzett minden korosztálynál
az ismeretátadás különbözô módszereinek alkalmazásában (elôadások, gyakorlati foglalkozások, játékok, bemutatók, konzultációk,
táborok). Rendelkezik továbbá
olyan termô-gyakorló és bemutatókerti növényállománnyal, az ezekre épített begyûjtô, feldolgozó
technikával, mely kitûnô demonstrációs terep az elméleti ismeretek
gyakorlatban történô alkalmazásának megtanításához.
Így hát minden feltétel adott
ahhoz, hogy 2015 tavaszától megnyíljon egy olyan látogatható, vezetéssel, bemutatókkal kiegészítve
1–3 órás programot jelentô turisztikai attrakció, ami egy kulturált
környezetben lévô bemutató és
gyakorló kertre, valamint a bemutató – oktató helyiségre épül.
Település marketing szempontjából kihagyhatatlan elem lehet
annak a ténynek a hangsúlyozása,
hogy Algyô önkormányzata Magyarországon példa nélküliként
építette be mindennapjainak tevékenységébe az egészségmegôrzés technikáinak minden korosztályra vonatkozó ismertetését civil
szervezeteivel közösen. Bizonyítva
ezzel, hogy hiteles, amit a falu a látogatóknak közölni, bemutatni
kíván, mert maga is eszerint éli
napjait, hiszen amit egy turista itt
megtanulhat, azt egy algyôi gyermek már az óvodában elkezdi tanulni, az iskolában folytathatja, és
felnôtt korában is van lehetôsége
gyarapítani ezen a területen ismereteit.
Az Ezerjófû Egyesület és a Faluház közös terve, hogy 2015 tavaszán érdekes programokkal nyitják ki a kert kapuit a látogatók
elôtt.
Kiss Tibor
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Egy este a harmonika csodálatos világában

Aki az idôsebb korosztályhoz tartozik, jól emlékezhet még azokra
az idôkre, amikor egy lakodalmas
zenekar nélkülözhetetlen tagja
volt a harmonikás.
A zenekarban a funkcióját tekintve másodlagos volt, mert a dallamvezetés akkordokkal való kísérete volt a mindenkori feladata,
mivel a hegedû mint szólóhangszer kapta a fôszerepet. Szerencsére akadtak olyan harmonikások
is, akik a hangszerben rejlô nagyobb lehetôségeket is felismerték,
és játékukban azt mûvészi szintre
tudták emelni.
Ennek köszönhetôen beszélhetünk ma már egy Tabányi-korszakról is, amely sok kiváló harmonikást és harmonika mûvészt
adott a mûfaj kedvelôinek.
Ennek ellenére mégsem sikerült
ennek a különlegesen szép hangú
hangszernek a megérdemelt helyet kivívnia a magyar zenei élet
területén.
Hazai környezetben, egy-egy
idônként felbukkanó fiatal tehetség kivételével, igen szegényesnek
mondató a harmonika iránti érdeklôdés.

Nem úgy, mint a tôlünk alig pár
kilométerre lévô Szerbiában, már
a magyar lakta területeken is. Nem
beszélve a délszláv területek népzenében betöltött szerepérôl.
Az ide köthetô zenei stílus rendkívül nagy virtuozitást igényel,
melynek megtanulása során egy
harmonikás igen nagy technikai
tudásra tehet szert.
Ennek voltunk szem és fültanúi
az Algyôi Faluházban november
15-én.
A Dél-alföldi Harmonikabarátok Klubja, melynek magam is
– csak mint harmonika kedvelô
– tagja vagyok, jól döntött, amikor
– már az elsô harmonika fesztivál
alkalmával – Szeged mellett Algyôt
is helyszínéül választotta.
Ennek a kezdeményezésnek fô
mozgató rugója Bakos Józsi harmonikás barátunk volt, aki azóta is
igazi lokálpatrióta módjára mindent megtesz a siker érdekében.
Ehhez nagymértékben hozzájárulnak családtagjai, elsô sorban
felesége, Veronka, elmaradhatatlan barátai és a község adottságai,
amelyek a kívülállók számára igen
irigylésre méltóak.
Ezen a szép estén is a gyönyörû
Faluház eleganciájába tökéletesen
bele illeszkedett a rendezvény színvonala.
A fellépôk magas szintû tudása,
a szervezôk mindenre kiterjedô
figyelme, a település elöljáróságának a rendezvény iránt tanúsított
érdeklôdése, a helyi közönség éveken át kitartó hûsége mind-mind
arra enged következtetni, hogy
Algyôn él a kultúra igénye és
az iránta való elkötelezettség.
Köszönjük Algyô, köszönjük Józsi!
Szabó Katalin
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ZölDiák – zöld hírek diákszemmel:
Öko-karácsony – avagy hogyan védjük
a környezetet karácsonykor is?

Fontos számunkra a környezetvédelem, és igyekszünk is eszerint
élni hétköznapjainkat. Mégis, karácsonykor sokunkkal megesik,
hogy pazarlunk, szemetelünk: többet, mint az évben bármikor. De
ha „zöldek” vagyunk, legyünk azok
az ünnepek alatt is!
Ismerkedjünk meg a környezetbarát karácsony ABC-jével! Gondoltunk már arra, hogy egy színházjeggyel vagy egy operabérlettel
is örömet szerezhetünk? De ez
a helyzet bármilyen kulturális- vagy
sporteseményre szóló jeggyel. Nagy
sikert szerezhetünk az „ehetô” ajándékokkal is. Süssünk egy adag
finom kekszet, tegyük egy szép dobozba, amit utána akár ékszerdobozként is lehet használni, és máris
két legyet ütöttünk egy csapásra.
Nagy örömet okozhat egy üveg
igazi házi szörp vagy lekvár: a gyermekkor ízei többet érnek bármilyen
gyári bonbonnál. Ajándékozhatunk
egészséget is egy masszázsutalvány
vagy fürdôbelépô formájában: így
könnyebb rávenni egy állandóan
feszült barátunkat, hogy lazítson,
hiszen ha magától nem is menne
el, a kupont fel fogja használni.
A karácsonyi hulladékhegyek nagy
részét az eldobott csomagolóanyagok képezik. Ráadásul a nagy
gonddal elkészített díszcsomagolást
a legtöbbször meg sem nézi, akinek
adjuk, hiszen ô arra kíváncsi, ami
belül van. A meglepetés erejétôl
persze senkit nem kell megfosztani, de számtalan környezetvédô
megoldás kínálkozik. Gyártanak
már nagyon szép, újrafelhasznált
papírból készült csomagolópapírt,
de eszünkbe jutott már például,
hogy a csomagolás is legyen
az ajándék része? Ha egy sálba,
vagy egy szép díszdobozba csomagolunk, a megajándékozott duplán

örülhet. Készíthetünk újrafelhasználható bevásárlótáskát is: akár
kötött, akár batikolt, akár saját kézzel varrt, késôbb is lehet majd használni, és szeretetünknek mindig mi
fogunk eszébe jutni róla, valahányszor elôveszi a boltban a nejlonzacskó helyett. Nem is gondolnánk,
de a mûanyag karácsonyfák sok
szempontból környezetszennyezôbbek kivágott élô társaiknál. Elôször is azért, mert mûfáknak már
a gyártása is igen sok káros anyagot
szabadít fel, általában igen messzirôl szállítják ôket hozzánk, ráadásul, ha csak simán kidobjuk ôket,
nagyon lassan bomlanak le. Ezzel
szemben az élô fák, amíg felnônek,
hozzájárulnak az oxigéntermeléshez, és ha a megfelelô helyen adjuk
le az elszáradt fát az ünnepek után,
a környezetet sem fogják feleslegesen terhelni. Jó megoldás lehet
a cserepes fenyô, különösen akkor,
ha kiültetjük utána a kertbe, de
egyes kertészetek az ünnepek után
visszaveszik a náluk vásárolt fákat,
errôl is érdemes az ünnepek elôtt
tájékozódnunk.
A tippeket a www.hazipatika.com
oldalról gyûjtötték az Algyôi Zöld
Diákparlament képviselôi

Köszönet az idegenvezetésért
Budapesten voltunk november
6-án Magyarné Rozi vezetésével.
Jártunk a Szépmûvészeti Múzeumban, ahol a Rembrandt kiállítást néztük meg. A csodálatos

zenemûvészeti palotát is bejártuk.
Köszönet neked, Rozi!
Algyô Mozgáskorlátozott
Klub csoport, Ica
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Januári bérletek
A 2014. decemberi bérletek 2015.
január 7-ig érvényesek. A január
hónapra érvényes bérletek 2015.

január 5-én, 6-án és 7-én (hétfôn,
kedden és szerdán) 9 és 17 óra
között vehetôk át a Faluházban.

Iskolába csalogató rendezvény: Karácsonyi vásár
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola és a Junior Achievement
Magyarország (JAM) szeretettel
meghívja Önt és családját a december 13-án 10 órától az iskolánkban
megrendezendô karácsonyi vásárra. Vendégeink a dél-alföldi ökoiskolák diákjai és a JAM diákvállal-

kozásai. Programjaink: a gyerekek
által természetes anyagokból készített „ökos” karácsonyi díszek, ajándékok vására; a vendégek és az algyôi diákok hangulatos elôadásai.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Az Algyôi Fehér Ignác Általános
Iskola diákjai

Drum and Dj – Audio-Visual Show
a Wemsical és F.É.K. közös jótékonysági estjén
December 13-án, az Algyői Faluházban az
elmúlt évekhez hasonlóan ismét karácsonyi jótékonysági bulit szervez a két ifjúsági
egyesület! Az este folyamán a sokak által
várt videó disco kerül megszervezésre, amelyet a Drum and Dj csapata prezentál, akik
a 90-es évektől napjainkig a legnagyobb és
legismertebb zenéket dolgozzák fel!
Dj Pozsi- Video Dj Set
Drum and Dj - Audio-Visual Show
Dj Menz
Helyszín: Algyői Faluház (Algyő, Búvár u. 5.) • Időpont: 2014. december 13. 19:00–02:00
A duó egyik tagja, Pozsi 1989-óta DJ-zik, pályája során négy különböző DJ-versenyt
nyert (DMC, Gemini, Open, Fila Rap Jam Dj Battle). A 2001-ben rendezett DMC világbajnokságon is sikerrel vett részt. 2001-ben meghívást kapott az SXSW zenei expóra
Austinba, ahol scratch and bass-szettjét adta elő. 2006-ban Basic-kel közösen elkészítette az Magyar Televízió zenei arculatát, amiben népzenei elemeket modern
elektronikus zenével ötvöztek, és ami több hazai és nemzetközi elismerésben részesült. 2011-ben jelent meg a szintén Basic-kel alkotott Analog Cuvée nevű formációjának első nagylemeze.
A Drum and DJ másik tagja, Tomek 2000-ben a Magna Cum Laude alapító tagjaként
érte el első komolyabb zenei sikereit. 2005-ben új zenei irányt keresve a Neo zenekar
dobosa lett és állandó koncertdobosaként több hazai és külföldi zenei fesztivál résztvevője volt. 2011-ben több zenei formációhoz is csatlakozott, mint például a Kozma
Orsi Pop Up Band, a Radio Panic, az Animal Cannibals, illetve egy ideje hangszerelőként és producerként a Czerovszky projektben is részt vesz. (langologitarok.blog.hu)
Belépő: játék, tartós élelmiszer, édesség.
Az összegyűjtött tárgyakat, élelmiszereket az Egyesített Szociális Intézmény segítségével nehéz körülmények között élő algyői gyermekek, gyerekes családok részére
juttatunk el. További szervezetektől, magánszemélyektől is fogadunk felajánlásokat, amelyeket a program ideje alatt a helyszínen gyűjtünk!
Ezúton kívánunk Békés, Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Támogatók: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és Könyvtár, Areión
Kulturális Egyesület, Faluház Kávézó és Pizzéria

9

Nagy Dia Nap – az országgal közösen vetítettünk
A Diafilmgyártó Kft. 60. jubileumának évében ismét felhívást intézett az ország gyermekintézményeihez: óvodákat, iskolákat,
könyvtárakat és játszóházakat kért,
hogy minél több gyerek találkozzon a diavetítés élményével, varázslatával.
November 6-án a „Nagy Dia
Nap – vetít az egész ország” elnevezésû kezdeményezéshez országszerte 101 intézmény, köztük az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola
is csatlakozott. Csütörtökön fél
nyolckor kezdôdött a vetítés az iskolai könyvtárban a „Csipkerózsika” és a „Jancsi és Juliska” klasszikusaival. E napon minden
szünetben más-más mesét: a Kacor
királyt, a Piroska és a farkast,
A sünik és a csúnya kislányt,
az Egér és az oroszlánt, a Varázsbögrét, A Télapó és az ezüstmackót, a Misi mókust, a Lúdas Matyit
hallhatták a gyerekek, akik nagyon
kíváncsiak voltak, hogy a következô mesét vajon melyik tanár néni

vagy tanár bácsi fogja felolvasni
nekik. Egyre többen és többen voltunk a könyvtárban, igazi telt ház
lett minden mese alatt, és a leckeírás után folytattuk a vetítést.
Legnagyobb meglepetésünkre
Czirok Levente elsô osztályos diákunk egyedül olvasta el nekünk
a Jancsi és Juliska mesét. A gyerekeknél akkora sikere volt a programnak, hogy pénteken is folytattuk, egészen délután öt óráig.
Szeretném megköszönni kollegáimnak: Nagyné Szabó Andreának,
Ficsórné Réti Emesének, Ficsór Barnabásnak, Papp Leonórának, Csauth
Zsuzsannának, Kisné Pányi Zsófiának, Szabó Beátának, Benczédi Gyöngyinek és Leléné Gonda Irénnek,
hogy diákjainkat megajándékozták a diavetítés varázslatával. Bízunk benne, hogy sok családnál
elôkerült a szekrény tetejérôl
a diavetítô és számos diafilm!
Koczka Ágnes
könyvtáros
Algyõi Fehér Ignác Általános Iskola

„A mesék birodalmában”
Az algyôi általános iskolában október 16-án és 21-én az alsó tagozatos tanulóink a mesék birodalmában tettek kalandos utazást.
Mindenki az egyéniségéhez illô
mesével tért vissza. Versenyünkön
igazi gyöngyszemeket adtak elô.
Eredmények: 1–2. évfolyamon
I. helyezett lett Németh Sarolta 2.b,

II. Bálint Csenge 2.a, III. Czentye
Botond 1.b és különdíjas lett Nyerges Emese 1.a. A 3–4. évfolyam I.
helyezett lett Ács Zsófia 4.a, II. Borbás Bálint 4.a, III. Németh Bercel 3.a
és különdíjas lett Nyilas Lili 3.a
osztályos tanuló.
Süli Zsuzsanna
tanító

Kedves horgászélményem
A nyári szünetembôl két hetet testvéremmel együtt a nagyszüleimnél
töltöttem. Egy szombat délután
elhatároztuk, hogy elmegyünk
horgászni.
Bepakoltuk az autóba a horgászfelszerelést, majd elindultunk a közeli tóhoz. Mindenki felszerelte
a pecabotját és papa segítségével
én is vízre eresztettem az úszómat.
Nagyapám még etetôanyagot is
dobott be a halaknak, hogy több
kapás legyen. Nem sokkal késôbb
fogott egy nagy, 7–8 kilós pontyot,
aminek mindenki nagyon örült.
Laci, a testvérem következett, aki

szinte sorra egymás után fogta ki
a keszegeket, kárászokat és törpeharcsákat. Jött a fônyeremény!
Végül én fogtam ki a legnagyobb
halat, egy 12–13 kilós fehér tokot,
de sajnos nem tudtam kiemelni
a tóból, mert túl nehéz volt. Amíg
én tartottam a botot, papa hozta
a szákot és mindenki együttes segítségével kifogtuk a méretes példányt.
Estefelé elindultunk haza, és azt
hiszem, hogy ezt a napot soha nem
fogom elfelejteni.
Üveges Gabriella
4.a osztályos tanuló

10

Algyôi tükör

2014. december • Hírmondó

Megújult a Tájház, átadták a Borászati és Gyógynövény Házat
Turisztikai látványossággal és új közösségi térrel gazdagodott Algyô:
november 29-én átadták a megújult Tájházat és a szomszédos telken
kialakított Borászati és Gyógynövény Házat.
„Egy busznyi utas is talál itt kedvére
való elfoglaltságot!”– állapították
meg azok az algyôiek, akik részt
vettek az újjászületett Tájház, illetve
a Borászati és Gyógynövény Ház
avató ünnepségén, november 29-én.
A Tájház udvarán megjelenteket
Molnár Áron polgármester köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy
a két létesítmény az algyôieket és
vendégeiket szolgálja. Meggyôzôdése, hogy az új közösségi teret is
kihasználják majd az algyôiek,
ugyanakkor a két létesítmény jelentôsen növeli Algyô turisztikai
vonzerejét.

Algyô múltjának a fölvillantására alkalmas a Tájház, amelynek foglalkozásain a gyerekek
megismerhetik a nagyszüleik és
szüleik gyermekkorának faluját.
A szomszédos épület pincéjében
berendezett Borászati ház a szôlômûvelés és borkészítés, míg
az emeleti Gyógynövény Ház
a népi gyógyászat hagyományának a fölélesztésére alkalmas. Ez
utóbbi az algyôi turizmus egyik
fejleszthetô specialitása lehet.
Szakmai szempontból Bereczki
Ibolya, a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum megbízott fô-

igazgatója méltatta az algyôi Tájház átalakítását. Kiemelte: 15
évenként minden állandó kiállításra ráfér az átalakítás.
Az ünnepségen az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar közremûködött. A megnyitó ünnepségen számos algyôi – közte a két
elôzô polgármester, dr. Piri József
és Herczeg József; továbbá több korábbi és mai önkormányzati képviselô is – megjelent.
Az interaktív kiállítások és
a belsô berendezés tervezôje, Vass
Erika ismertette elképzelései lényegét, majd tárlatvezetést tartott.
„De hiszen azon a fényképen
mi, négyen vagyunk!” – kiáltottak
föl az ôsz hajú barátnôk a modern
módszereket alkalmazó kiállítási
térben. „Nagyon sok régi tárgyat

adományoztunk a falunak. Jó
lenne, ha ezeket is kiállítanák
a 30-as éveket idézô szobában,
meg a ház melletti térben” – hallottuk véleményként. „Nem gondoltam, hogy ennyi érdekességet
sikerül összegyûjteni a faluban
az 1970-es évekbôl is!” – súgta
az ôsgyevi az algyôinek. „Ez a mi
fiatalkorunk, ami ma már a múlt.”
Idôutazást és a gyerekeknek ötletes foglalkozásokat kínál a Tájház. A szomszédos épületben a felnôttek számára a Borház pincéje
kellemes idôtöltést biztosít, míg
a felette kialakított Gyógynövény
Házban az egészséges életmódra,
a természet patikájának a használatára irányítják majd a gyerekek
és felnôttek figyelmét.
Ú. I.

Algyô 95 éves polgárát, Damián Ferencet köszöntötték
„Szívvel-lélekkel dolgoztam a
faluért” – emlékeztetett a rendszerváltozás korára, a negyedszázaddal ezelôtti földrendezô
bizottságbeli munkájára, a Gazdakör alapítására Damián Ferenc.
Algyô 95 éves polgárát születésnapja alkalmából, az önkormányzat nevében, ajándékkosárral és virággal köszöntött
Molnár Áron. Algyô fiatal polgármestere érdeklôdve kérdezgette
a szépkorú Damián Ferencet
élettörténetérôl.
„Húsz éves voltam, amikor besoroztak és kiképeztek a kerékpáros egységbe” – idézte a háborús

emlékeket, a Dalmát tengerparti
menetelésnek, a németek elôrenyomulásának, a lovas hadosztálynak, az oroszországi harcoknak, a
megmenekülésnek a képeit Damián Ferenc. A háború utáni
nehéz idôk hányattatásairól mesélve említette: malomtulajdonos
családja miként veszítette el az
algyôi darálót. Így lett munkahelye egykor a vízügy, a téesz és
a vasút; dolgozott rendôrként, gépészként és földmûvelôként. Beszélgetés közben Damián Ferenc
megemlékezett a családjáról,
neves ôsökrôl és mai utódokról,
tragédiákról és örömökrôl.

95. születésnapja alkalmából a miniszterelnöki aláírású Emléklapot kapott Damián Ferenc
(balról). A szépkorú algyôi polgár iránti tisztelet jeléként látogatott el, vitt ajándékot, beszélgetett
az ünnepelttel – az önkormányzat nevében – Molnár Áron polgármester (jobbról).
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Algyô új alpolgármestere, Dr. Gubacsi Enikô
„Segíteni szeretnék az embereknek, szolgálni szeretném Algyôt”

A legfiatalabb képviselô volt, mikor az algyôiek elôször választották
meg önkormányzatukba Dr. Gubacsi Enikôt. A korábban ügyvédként
is dolgozó kétgyermekes családanya 16–17 éve foglalkozik közügyekkel. Algyô új alpolgármesterét munkájáról és terveirôl kérdeztük.
„Segíteni szeretnék az embereknek, szolgálni szeretném Algyôt”
– mondta mosolyogva Dr. Gubacsi
Enikô. E segítôi beállítottságára
hozta példának az egykori Dinamix Ifjúsági Kerekasztal alapítójaként kezdôdô civil beállítottságát, az ügyvédi hivatását és a
családanyai szerepét, illetve a falu
szolgálatával azonosított képviselôséget. „Nagy megtiszteltetésnek
tekintem az alpolgármesteri megbízatást” – jelentette ki. Az e poszttal járó feladatok elvégzését örömmel vállalta. Az ehhez szükséges
alapokat a jogi végzettsége, 16
éves képviselôi tapasztalata és az
a családi döntés adja, hogy a 6 és
8 éves gyermekeik körüli tennivalókból a korábbiaknál többet
vállal át férje és a nagyszülôi kör
– válaszolta a döntése hátterét tudakoló kérdésre.
Mi a legsürgetôbb feladata Algyô
alpolgármesterének? „A jogi bizottság
elnökeként észrevételeztem korábban, most alpolgármesterként is
szükségesnek tartom, hogy felülvizsgáljuk a korábban kötött szerzôdéses jogviszonyokat” – rögzítette az „átvilágítás”, a tisztánlátás
fontosságát. Feladatának tekinti a
belsô kommunikáció javítását, például a polgármesteri hivatalon
belül. Újításként vezette be, hogy
a testületi ülést követôen a hivatal
különbözô csoportjának tagjait is
tájékoztatja a döntésekrôl és az
ebbôl következô feladatokról. Az
alpolgármester meggyôzôdése,
hogy javítani szükséges a helyi intézmények közötti, illetve a civil
szervezetekkel folytatott kommunikációt is.
Tág teret kíván adni az ötleteknek és kezdeményezéseknek
Dr. Gubacsi Enikô. A döntések
elôkészítését úgy kívánja javítani,
hogy az adott téma – például a
busz menetrend aktualizálása, a
szabadstrand kialakítása – minden
érintettjét – a képviselô-testületi

bizottság tagjaitól kezdve az önkormányzati cégek és civilek képviselôin át a szakértôkig – egyez-

az önkormányzati munka átláthatóságát.
Milyen munkamegosztásban dolgozik a polgármester és az alpolgármester?
„Mindketten fontosnak tartjuk az
algyôiek véleményének az összegyûjtését” – mondta Dr. Gubacsi
Enikô. Erre a közmeghallgatáson,
a polgármesteri fórumokon, a szer-

tetésre hívja azt követôen, hogy a
lakosságtól begyûjtötték az igényeket és javaslatokat. Így szeretnének
döntéseket hozni például a falun
belüli közlekedés biztonságának a
javításáról, a megújuló energiaforrások felhasználásának a kiterjesztésérôl is. „Minden képviselôvel folyamatosan egyeztetünk.
Újdonság, hogy a folyamatban lévô
helyi beruházások – például a szálloda, a fürdô öltözôje, a tájház és
borospince – bejárására is meghívtuk a képviselôket. Azt tapasztalom, hogy az így szerezhetô plusz
információk és személyes benyomások segítik a képviselô-testületi ülésen meghozandó döntést” –
igazolta, miként szeretnék növelni

da délutáni fogadóórákon túl lehetôséget ad, hogy a pm@algyo.hu
és az alpm@algyo.hu e-mail címre
várnak minden ötletet és javaslatot,
kritikát. A konkrét és írásban benyújtott kéréseken túl a szokásos
utcai találkozásokon is adott a lehetôség kérdezni és beszélgetni a
falu vezetôivel. „A kiemelt jelentôségû témák tárgyalásán mindketten
jelen vagyunk. Ugyanakkor a –
polgármester által vázolt irányok
megvalósításához szükséges – részletek kidolgozásának koordinálást
magamra vállalom” – avatott be
munkamódszerükbe. „A korábbi
alpolgármester magasra állította a
lécet. Feladatait megörököltem”
– tette hozzá Dr. Gubacsi Enikô.

Alpolgármesteri feladata maradt
– többek között – az intézményekkel való kapcsolattartás is. A helyi
rendezvényeken, programokon
pedig – ha meghívót kapnak – igyekeznek mindketten jelen lenni.
Programütközés esetén pedig e
feladaton is megosztozik a polgármester és az alpolgármester.
Az ügyintézésben tapasztalhatnak-e
változást az algyôiek? „Fô mottónk,
hogy mindent tegyünk meg azért,
hogy az algyôiek a lehetô legrövidebb idôn belül elintézhessék az
ügyeiket egy jó hangulatú polgármesteri hivatalban, ahol minden
munkatárshoz bizalommal fordulhatnak” Ezen a területen még van
javítani való.– jelentette ki az alpolgármester. A sikeres ügyintézéshez azonban fontos tudni, hogy
mely témák melyik hivatali munkacsoporthoz tartoznak, ezért az
alpolgármester tervei között szerepel olyan irányító táblák elhelyezése, amelyek alapján a községházába lépô polgár azonnal tudja,
hol kaphat segítséget ügyes-bajos
ügyeinek az elrendezéséhez. A település honlapjának megújítása is
fontos lépés lesz a lakosok jobb
tájékoztatása érdekében.
Mi az a három legfontosabb téma,
aminek a megoldásáért elkezdett dolgozni az alpolgármester? „A nyitott
és átlátható önkormányzati munkában fontosnak tartom, hogy a
szolgáltatók elôtt is képviseljük az
algyôiek érdekeit” – jelentette ki
az alpolgármester. Példaként a
buszközlekedésnek a helyi igényekhez alakítását említette. Hasonlóképpen a preferált feladatok
közé tartozik a közlekedés biztonságának a növelése például a Téglás és a Búvár utcai csomópontban.
Lényegesnek tartja a 47-es út melletti kerékpárút építésének az ösztönzését is. Mindez a végsô célt
szolgálja: „Algyô kiváló lehetôségekkel rendelkezik, melyekre támaszkodva azt szeretném, ha a
XXI. század igényei szerint is jól
éreznék itt magukat a régóta és a
néhány éve itt élô algyôiek, együttmûködnének a régi és az új lakosok!”
Ú. I.
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Civil tükör

Bûnmegelôzés: tolvajok és faüzérek ellen
A bûnözô életmódot folytató személyek egyre több trükkel próbálnak meg pénzt kicsalni az emberektôl, ami sajnos sikerülni is
szokott nekik.
Az elkövetôk hivatalos személynek – a vízmûvek vagy az áramszolgáltató munkatársának –adják
ki magukat, így próbálnak meg
bejutni az ingatlanba. Miután ott
bent voltak, akkor a sértett figyelmét elterelve tulajdonítják el az értékeiket. Az álszolgáltatók fôként

szegû készpénzre lenne szükségük,
hogy a kórházi számlát és az ellátást kifizessék. A nagyobb összegû
készpénz fedezetét mindenféle
trükkel biztosítják. Elôfordul, hogy
egy táskát adnak át, amiben az elmondásuk szerint készpénz vagy
ékszerek, esetleg más vagyontárgyak vannak. Ám ez nem felel meg
a valóságnak, viszont erre a sértett
csak késôbb jön rá.
A fenti esetekben az elkövetôk
fôként az idôs, hiszékeny embereket csapják be, ezért tájékoztassuk
idôsebb hozzátartozóinkat, rokonainkat, hogy lehetôség szerint
legyenek körültekintôek, ne váljanak áldozattá.
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Határtalanul Országos Foltvarró Kiállítás
A Magyar Foltvarró Céh szervezi
meg minden második évben a Határtalanul Országos Foltvarró Kiállítás és Találkozót. Idén Tiszaújváros foltvarrói adták át
a rendezés jogát Pécsnek.
A november 8-án és 9-én látogatható pécsi kiállítás is fontos
állomás lett a foltvarrók életében.
Itt mérettettek meg az igazán profi
foltvarrók. A legjobbak megkaphatják a céhmesteri címet. Kacsuk
Évi, aki Algyôn járt októberben,
nyerte el az elsô díjat! Öt hatalmas
terem telt meg a színvonalas, aprólékos quiltekkel. A temérdek,
gyönyörû foltvarrott falikép, ágy-

takaró, terítô és egyéb tárgyak
kiállítása mellett sok új és régi
foltos ismerôssel találkozhattunk.
Több tanfolyamon is részt vehettünk. Foltvarró kellékeket és textileket is vásárolhattunk.
Önkormányzatunk támogatásával, az Algyôi Foltvarró Kör 20
tagja utazott Tóth István buszával
erre a rendezvényre. A nap gyorsan eltelt, sok-sok szép alkotást
tekinthettünk meg, szép emlékkel
térhettünk haza.
Köszönjük!
Izbékiné Cseuz Gabriella,
Algyôi Foltvarró Kör

*

túlfizetésre hivatkozva jutnak be
az ingatlanba és elmondásuk szerint a náluk lévô nagyobb összegû
készpénz felváltása esetén tudják
kifizetni a szolgáltatótól visszajáró
összeget.
Tanulság? Idegen személyeket
ne engedjünk be az ingatlanba!
Azt, aki hivatalos személynek adja
ki magát, szólítsuk fel, hogy igazolja magát!
Országos szinten elôfordult
olyan eset is, hogy az elkövetô vagy
elkövetôk az idôs sértett hiszékenységét kihasználva azt mondták, hogy az ô egyik családtagjuk
kórházba került, és nagyobb ös�-

Idén ôsszel történt, hogy a jofogas.
hu és az olx.hu oldalon hirdették,
hogy vegyes tüzifa m3-re eladó.
A telefonos egyeztetés utáni leszállításkor, a kipakolás elôtt,
együtt a vásárlóval mérték le, hogy
a raktér széle, hossza és magassága szerint megvan a rendelt köbméter mennyiség.
Mikor azonban megkezdték
a lepakolást, a vásárló figyelmét
elterelték víz vagy kávé kéréssel,
és eközben úgy pakoltak, hogy
szétterítve legyen a fa, hogy minél
többnek tûnjön.
Mikor ezután a vásárló elkezdte
egyedül bepakolni a végleges helyére a tüzifát, akkor látta, hogy
lényegesen kevesebb, mint amit
megvásárolt.
Tanulság? Csak engedéllyel rendelkezô kereskedôtôl és csak számla ellenében vásároljunk tüzifát!

Tollforgatók Vásárhelyen
Eleget téve a már hagyományosnak
számító kedves meghívásnak,
a Gyevi Art Kulturális Egyesület
Tollforgatók csapata rendhagyó
irodalmi mûsorral kedveskedett
a Kárász József Irodalmi Kör tagjainak. Idén a szülôföld témakörre
felfûzve adták elô tagjaink – Belovainé Bakos Erika, Farkas Sándorné
Irénke, Szilágyi P. Katalin – verseiket, prózájukat. Kis Mihályné Nusika pedig Terhes Gábor, az „Algyô
az én falum” pályázat irodalmi
kategóriás, elsô helyezést elért versét olvasta fel, míg Magyarné Varga
Anna tolmácsolta Bakó Tibor egyik
versét. Az irodalmi alkotások között felhangzott pár dal a Tiszáról,
az algyôi Citerások elôadásában.

A versek és a dalok után Magyarné Varga Anna és Belovainé
Bakos Erika festményeibôl nyílt
mini tárlaton mutatták be szülôfalunk szépségeit. Mint azt Ménesi Lajosné Jusztika, a Tollforgatók
vezetôje elmondta, 2015 januárjában ünnepeljük a kör alapításának tízedik évfordulóját. Erre
az alkalomra szeretettel várjuk
vásárhelyi író-költô barátainkat.
Tóth János, a Kárász József Irodalmi Kör elnöke örömmel vette
a meghívást, majd a jelenlévô
tagok örvendeztettek meg bennünket rövid felolvasással. Az est
további része kellemes beszélgetéssel telt.
Tollforgatók
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Algyôi Teátrum – 2015. tavasz
Színházi évad az Algyôi Faluházban 2015. január–június

2015. január 23., péntek, 18 óra
– „Magyarok a Kárpát-medencében”
Benkô Péter estje
Egy kis történelem a Honfoglalástól napjainkig zenével, versekkel,
szépprózai mûvekkel, székely- és
színésztörténetekkel, amikbôl a
humor az irónia és a mély érzelem
sem maradhat ki. Felejthetetlen
verseink József Attila, Petôfi Sándor, Wass Albert, Juhász Gyula,
Tóth Árpád, Ady Endre, Vörösmarty Mihály, Janus Pannonius és
mások tollából. – „Végtére is alig
van nemzet ennyi nagyszerû költôvel. Ilyen kifejezô nyelvvel, mely,
ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.
Kicsit belenézünk kultúránkba zenével, vidámsággal, hiszen Pannónia is ontja a szép dalokat. Szent
István imája Ratkó József színmû-

vébôl, Juhász Gyula, Tóth Árpád
gyönyörû szerelmi vallomásai,
népénekek, részletek A költô visszatér címû, Koltay Gergely és a Kormorán alkotta musicalbôl, Wass
Albert hitvallásai, Weöres Sándor
vidámsága kísér minket rövid,
Önökkel járt utunkon.” – mondják
a mûvészek az estrôl.
Benkô Péter kétszeres Jászai Mari
díjas színmûvész és Kurkó József
elôadómûvész estje
*

2015. január 30., péntek 19 óra
– Rejtô Jenô: Tévedésbôl jelentik
A Metamorf Színház elôadása
Az igazi tévedések és félreértések
vígjátéka. A Tévedésbôl jelentik címû
elôadás Rejtô Jenô négy egyfelvo-

násosának összegyúrt változata,
amely teljes frontos támadást intéz
a színészek és nézôk rekeszizmai
ellen egyaránt. Felhôtlen szórako-

zást, vidámságot, ugyanakkor a
társadalomnak görbe tükröt mutató elôadást játsszák:
Balkay László, Som Tamás, Reményi
B. Csaba, Pollák Orsolya, Nehéz-Tóth Rebeka, Kis Nikol
*

2015. február 27., péntek, 19 óra
– Örkény István: Borék és Egypercesek
A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása
A Borék Örkény egyfelvonásos vígjátéka. Az emberi gyarlóságok és
a szabálykövetés egymásnak feszülésétôl izgalmas játék. A katonának
sokféle szabályt kell betartania, de
ebben a darabban, mely egy honvédkórházban játszódik, csak
egyet: rendnek kell lennie minden
körülmények közt. E szabálykövetés drámai események sorozatát
indítja el, hiszen ha a katonaság
lényegileg nem más, mint a minél
hatékonyabb parancsok és szabályok betartatása, hogy ne gondolkodjon a katona, akkor meg kell
tanulni túlélni az embernek ezt a

szituációt. A parancshoz a szabályhoz való ragaszkodás indítja el az
összes konfliktust, ugyanakkor ez
vet ágyat a groteszknek, a komédiának, a tragédiának.
Szereposztás:
Tordai, egészségügyi ôrmester:
Hadzsy János
Várhegyi alezredes, kórházparancsnok: Lipták László
Tóth, fôhadnagy: Gyekiczki Balázs
Borz, hadnagy: Tóth Csongor
Suták, közlegény: Spitzer Jenô
A Borék folytatásaként vagy az elôadás második részében, a szerzô
Egyperces novelláiból összeállított
színházi darab következik, szorosan
kapcsolódva az elôzô felvonáshoz.
Szó lesz emlékezésrôl, tragikusságról, menetelésrôl, halhatatlanságról,
álmokról, öltôzôkrôl, értelemrôl,
arról hogy vagyunk, holdrakétáról,
virágokról, meggymagról, öregemberrôl.
Játsszák:
Gyekiczki Balázs, Hadzsy János, Lipták László, Nógrádi Klaudia, Spitzer Jenô, Tóth Csongor
Díszlet-jelmez: SZESZ
Fény-hang: Birkás Tibor/Tarján Attila/Nahóczky Viktor
Zenei montázsok: Spitzer Jenô
Súgó, ügyelô: Bartók Gergely
Rendezôasszisztens: Kondor Alexandra
Rendezte: Varga Norbert
*

2015. március 27., péntek, 19 óra
– Hubay Miklós: Elnémulás. Tragikus prognózis közjátékkal.
A Genéziusz Színház elôadása

A népet elnyomók halálra ítélnek
egy asszonyt, aki utolsóként ôrzi
nemzete nyelvét...
Történik napjainkban, bárhol,
ahol létében van fenyegetve egy
nyelv, s benne: az emberiség lángelméjének megismételhetetlen
csodája...
„A Magyar Nemzetben 2006
októberében megjelent Nyelvek
pusztulása c. írásomban is olvas-

ható, hogy az UNESCO prognózisa szerint e század végéig 4500–
5500 nyelv fog kihalni. Azaz
minden héten eltûnik egy nyelv.
Pár évtized múlva a jelenleg még
ötezer nyelvbôl csak két-háromszáz fog megmaradni. Saját életemben is megéltem egyfajta vonatkozásban egy nyelv eltûnését.
Nagyvárad a gyermekkorom idején még szinte színmagyar város
volt, csak az ott szolgálatot teljesítô katonák beszéltek románul.
Ennek ellenére egy magyar gyerek
már érezte, hogy nemzetisége
miatt szorongatják. Nem lehetett
biztos abban, hogy az elemi iskolát
elvégezve a középiskolában is
anyanyelvén tanulhat-e.
(Folytatás a 19. oldalon!)
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Hirdetések

Albérletet keresek Algyőn!
Maroslelén dolgozó, megbízható diplomás volt tanítványomnak albérletet keresek kertes házban.
A lánynak jól nevelt Golden Retvier kutyusa van.
Információ: Ágoston Magdolna
06-30/976-76-00

Húsfüstölést vállalok!
Szeged, Ladvánszky u. 19.
Nyitva: h.–cs. 15–17 óra;
péntek: zárva; szombat: 8–12 óra;
vasárnap 8–11 óra
Tel.: 06 30 / 477 91 32
Algyő felől a Tyúkász Kocsmánál jobbra!

Ház körüli alkalmi
munkatársat
keresünk.
Előny „B” kategóriás
jogosítvány.
Telefonszám:
06-20/591-88-48
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Számítógép karbantartás, szerelés

Szoftveres hibaelhárítás • Vírusírtás
• Hardveres, szoftveres szakmai tanácsadás
• Kiadványszerkesztés és tervezés,
•

egyedi igény szerint

• Médiatartalmak szerkesztése,

vágása (film, hang, kép)

Gál Péter:
+36 30 / 2373-087 • core.insane@gmail.com

VÍZ-GÁZ-FŰTÉSSZERELÉS
kazáncsere-csőtörés-fürdőszoba
felúítását vállaljuk.
Telefon:
06-30/240-84-71

Idôs beteg hölgy
mellé megbízható
személyt keresünk

Hízók!
eladók

éjszakára.

Ár megegyezés
szerint

Telefon: 62/267-108
06-30/309-22-05

Gurulóállvány
bérbeadó!
Festést, mázolást,
gipszkartonozást,
külsô és belsô
hôszigetelést vállalok.
Érdeklôdni
a 06-30/987-4060-as
telefonszámon.

Érdedlôdni:
06-30/581-77-47

Dr. Major József
állatorvos
Algyô közigazgatási
területén rendel:
hétfôtôl péntekig
7–9, 17–19 óra között.

„REKVIEM”
Temetkezés
az Algyõi temetõben.
Tel.: 20/32–77–406.
Teljes körû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyôi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása), sírhelyváltás stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-36-45

EBÉDSZÁLLÍTÁS
Rendôrségi
konyháról
700 Ft/nap/adag
3500 Ft/hét
Ételeink házias jellegûek, friss
alapanyagból készülnek.

Cím: Algyô, Géza utca 33.

Telefonszám:

Tel.: +36 30 938-32-33

06-70/389-2123
www.ebedszallita.segitek.hu
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Ida
Virágüzlet

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig:
8 órától 17 óráig
szombat, vasárnap: 8 órától 12 óráig

• reluxák
• szalagfüggönyök
• napellenzôk

• szúnyoghálók
• harmonikaajtók,
javítás, gurtni és zsinórcsere
Telefon: 06 30/953-03-95

Figyelem!
A t é lre k é s z ü lni kell !
Még mindig a cserépkályha és a csempe kandalló
biztosítja a legjobban a hőenergiát.
Lepje meg családját karácsonyra!
Új vagy használt csempék megrendelhetők!
Szociálisan rászorultaknak

20 % kedvezmény!
Minőség kedvező áron!
A tüzelőberendezések specialistája 43 éve
az önök szolgálatában!

Márton Ferenc
kályhásmester
+30/978-4033
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Ari Market

Békés karácsonyi ünnepeket
és egészségben, sikerekben gazdag
új évet kívánunk!
Sarokház Euro Cent Bolt
*****

Nyitva tartás:
h.–p.: 7–18 óra * szo.–vas.: 7–12 óra

Vegyeskereskedés szeretettel várj régi és új vásárlóit!
Kedvező Árak, Kedves Kiszolgálás!
Ajánlatunk:
Rocky Cellar dobozos�����������������������������������������������159 Ft
Kőbányai dobozos�����������������������������������������������������179 Ft
Arany Ászok üveges��������������������������������������������������189 Ft
Arany Ászok dobozos�����������������������������������������������199 Ft
Omnia Classic 250g���������������������������������������������������649 Ft
300g-os MILKA csokoládék������������������������������������749 Ft
Cerbona müzli 225g�������������������������������������������������339 Ft
Csokiparány 200g������������������������������������������������������249 Ft
Green Line mosópor 10 kg�����������������������������������1650 Ft

Erzsébet utalványt elfogadunk!
Decembertõl bankkártyával is fizethet!

Folyamatos nyitva tartással
várjuk kedves vásárlóinkat
az ünnepek alatt is!

6750 Algyõ, Téglás u. 54.
Miklós Attila Zsolt

Fizetési módok:
Bankkátyás fizetés • Erzsébet utalvány • Ticket

Kuckó és Papírvilág!
Újdonságok:
Karácsonyi ajándéktárgyak, karácsonyfa díszek, ünnepi kreatív hobby termékek (csillámragasztó, ablakfestés, festékek, ablakfestés, akrillfestékek,
sablonok, puffadó festék, csomagolópapír, képeslap, ablakmatricák), import
minôségi használtruhák (alkalmi-szilveszteri ruhák, szezonális akciók)

Karácsonyi
Ajándék!

Már most gondol jon szeret tei a jándékára!

Ajándék kuponok: 5000 Ft • 10 000 Ft • 15 000 Ft-os értékben vásárolhatók!
Felhasználható: Fogékszer felrakás • Fogfehérítés • Fogkő levétel, stb.

Elérhetőség: Dr. Szíjártó Fogorvosi Magánrendelő
6750 Algyő, Bartók Béla u. 76.
Telefon: +36 20 / 965-09-97 • www.fogorvos.gportal.hu

Decemberi Akciónk:
December 19–23-ig
Gyermek ruházat 1200 Ft/kg
Vállfás ruhák -20%
Kilós felnôtt ruha 300 Ft/db
Nyitva tartás:
h.–p.: 8.00–11.30; 13.30–17.00-ig • szo. 8.30–11.30
December 14-én és 21-én vasárnap is nyitva tartunk,
8.30–11.30-ig
Minden kedves vásárlinkank Kellemes Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk!

2014. december • Hírmondó
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Szegedi és temesvári katonáknak állítottak emléket a Doberdón
Az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar Olaszországban

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az olaszországi Doberdón a szegedi Meritum Egyesület és a San
Martino del Carso-i Karszti Barlangkutató Egyesület Történeti
Osztálya 2014. novemberének harmadik hétvégéjén a császári és királyi szegedi 46. és temesvári 61.
gyalogezred emlékmûveinél új
információs táblákat helyezett el.
A Magyarország római nagykövetsége és az Elsô Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával szervezett program
eredményeként információs pontok hirdetik az ezredek példás
helytállását.
Az emlékhelyek megközelíthetôségét útbaigazító táblák mutatják,
amelyeket szintén ez alkalomból
állítottak San Martino del Carso
településen, a Doberdó-fennsík
egykori elsô világháborús hadszínterén.
Mindkét Doberdón harcoló
ezred még a háború alatt otthagyta a maga emlékjelét az egykori
táborhelyének központjában. A táj-

kép azonban az elmúlt egy évszázad
alatt jelentôsen átalakult, az egykori csatahelyszínt elnyelte a bozótos erdô. Az olasz-magyar civil
összefogás keretében ösvényt vágtak és megtisztították az emlékmûvek környékét, újból megrajzolták a megfakult feliratokat. A négy
nyelven – olaszul, magyarul, angolul és a helyi kisebbségre tekintettel szlovén nyelven – kihelyezett
információs táblákra korabeli fényképek is felkerültek, amelyek segí-

tik az emlékmûvek egykori környezetének beazonosítását.
A kihelyezett táblákat november
15-én adták át. Az ünnepségen
megjelent – többek között – Gorizia tartomány vezetôje és a Csongrád megyei közgyûlés elnöke,
az olasz kormány képviselôje, a térség több polgármestere, Magyarország római nagykövetségének
ideiglenes ügyvivôje és Magyarország Veronában mûködô tiszteletbeli konzulja is. Az átadási ünnepséget követôen az érdeklôdôk
több elôadást hallhattak magyarul
és olasz tolmácsolásban.
Az elôadásokat követôen elsô
világháborús magyar katonadalok
hangzottak el az Algyôi Hagyományôrzô Citerazenekar és Matus
Mihály tárogatómûvész elôadásában. A programokat egy hagyományos alföldi vacsora zárta.
A Doberdón történt táblaállítás
méltó tisztelgés a Nagy Háború
centenáriumán a magyar katonák
helytállása elôtt, mindemellett
a magyar és olasz civilek összefogásának példaértékû mintája is.

A projekt a Meritum Kulturális
és Közhasznú Egyesület, a Karszti Barlangkutató Csoport (Gruppo
Speleologico Carsico) és a Nagy
Háború Kutatásáért Közhasznú
Alapítvány együttmûködésében,
a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa
és a szombathelyi 350. számú
Szent Márton Cserkészcsapat közremûködésével jött létre, támogatói az Elsô Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, a Római
Magyar Nagykövetség, a Csongrád
Megyei Önkormányzat, Sagrado
Község Önkormányzata voltak.
Csáki Béla,
Meritum Egyesület

Ôszi évfordulós megemlékezések
2014 utolsó hónapjaiban és napjaiban országszerte ünnepi rendezvények sorozatával emlékeztünk és tisztelegtünk az I. világháború
hôseire és áldozataira.
Az algyôi MATASZ klub és a Lövészegyesület hagyományôrzô katonái többször kaptak meghívást,
felkérést, hogy közremûködjenek
ezeken a kiemelt programokon.

Csongrádon a Tari László Múzeum kiállítás megnyitóját színesítették jelenlétükkel.
Október 31-én, az Algyôi Faluházban nyílt kiállítás „Emlékez-

zünk a Nagy Háborúra! – A költô
és a doberdói fa” címmel, melyet
részvételükkel tették még ünnepélyesebbé.
November 28-án a hódmezôvásárhelyi Bessenyei Ferenc Mûvelôdési Központban a „100 év
100 mécses” címû fotókiállításon
és emlékesten vettek részt, közre-

mûködtek az ünnepi mûsorban
az algyôiek
Köszönet a Hagyományôrzô szakasz tagjainak – Kószó Ádám, Pap
Roland, Vidács Ádám – és a MATASZ algyôi vezetôségének, hogy
felvállalták ezen nemes feladatokat
és méltó módon helytálltak.
Leléné Erika
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
Rendel:
hétfôn, kedden, pénteken: 8–12 óra között (délelôtt)
szerdán, csütörtökön: 12-tôl 16 óráig (délután).
Telefonszám: 62-267-202 • 06-30/635-47-17

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa

2014. december • Hírmondó

LAKATOS ALBERTNÉ
DR. TÓTH MÁRIA

a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
rendelése minden héten
hétfôn:szerdán 12:30-tól 16:30 óráig ( délután)
Kedden csütörtökön: pénteken 07:30 órától 11:30 óráig ( délelôtt)
Az ÚJ SZÉCNEHYI TERV pályázatán lehetôséget nyertünk az 50–70 év
közötti pácienseink ingyenes vastagbélszûrésére.
Aki a névre szóló meghívót megkapta az ÁNTSZ-tôl:
jelentkezzen a fontos információkat tartalmazó levéllel együtt rendelésünkön.

RENDEL:
December 08-tól 13-ig 12:30 –16:30-ig
December 15-tôl 19-ig 07:30 –12:00-ig
December 22-tôl 23-ig 12:30 –16:30-ig
December 29-tôl 31-ig 07:30 12:00-ig

Telefonos elérhetôség: 62/ 267-707 • 06-30/638-18-63

2015. január 05-tôl 09-ig 12:30–16:30-ig

Hétfô 12:00-tôl 18:00 óráig. • Kedd 12:00-tôl 18:00 óráig.
Szerda 8:15-tôl 14:15 óráig. • Csütörtök 7:00-tôl 13:00 óráig.
Péntek 8:15-tôl 14:15 óráig.

Telefon: 62/267-909 • 06-30/249-57-08

FONTOS TELEFONSZÁMOK ALGYôN:
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETôSÉGE
Tóth Gábor r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5319
Horváth Zoltán r. fôtörzsôrmester 06 20 209 5318
Mihálkovics János r. fôtörzsôrmester 06 20 852 0666
A körzeti megbízottak fogadóóráinak idôpontja:
Hétfô: 14.00 órától 16.00 óráig,
Szerda: 16.00 órától 18.00 óráig.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak helye:
Algyô, Kastélykert u. 44. (KMB iroda)
Rendôrségi segélyhívó számok: 107, 112.

Dr. Molnár Mária

csecsemô és gyermekszakorvos
Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között.
Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között
Telefonszám: 62/268-038 • 06-30/9633-756

Gyermek és felnôtt központi sürgôsségi
orvosi ügyelet
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 8–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk. • Ingyenes vérnyomásmérés.

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

Szájsebészeti beavatkozások, mûgyökér beültetés (implantáció),
fogpótlások minden fajtája, fogászati röntgen, ultrahangos fogkô
eltávolítás, fogfehérítés, fogékszer, tömések minden fajtája, góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/765-920
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelô: Algyô, Bartók Béla utca 76. szám, I. emelet, 5. ajtó
Rendel: hétfôtôl csütörtökig
Bejelentkezés: a +36-20/965-09-97 számú telefonon.
Fogpótlások minden fajtája • esztétikus tömések
• ultrahangos fogkô eltávolítás • fogfehérítés, fogpolírozás
• fogékszer felrakása garancia idôvel
• lézeres nyálkahártya kezelés • ingyenes fog- és szájápolási tanácsok
Egészségkártya elfogadóhely • www.fogorvos.gportal.hu

Néhány fontos telefonszám

Mentôk: 104 • Tûzoltóság: 105
Rendôrség: 107

Apróhirdetés:
Eladó! Keveset használt COMCEPT
1200 X 500 MM-ES TÖRÖLKÖZÔ SZÁRÍTÓS RADIÁTOR ELADÓ.
Telefon: 06-30-503-10-24 • 267-294
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Színházi évad az Algyôi Faluházban 2015. január–június
(Folytatás a 13. oldalról)
Számomra is riasztónak tûnt, hogy
pár kilométerre a magyar határtól
nem a magam nyelvén kellett
volna továbbtanulnom, hisz ebbe
látni valóan tönkrementek a nálam
pár évvel idôsebb magyar gyerekek. Pár hete újból Nagyváradon
jártam. A város fôutcájának számító sétálóutcán végigmenve már
alig hallottam magyar szót. Európai szemmel nézve is milyen politika az, amely egy emberöltô
leforgása alatt egy százezres nagyságrendû városnak úgy ki tudja
cserélni a lakosságát, hogy az egykor általánosan használt nyelv teljesen eltûnjön?”
(Hubay Miklós)
Szereplôk:
Alleluja: Üllei Kovács Gizella Anna
Patrick: Hajdú Róbert
Renegát: Horváth István
Két katona: B Juhász Péter; Kiss Gábor
Rendezôasszisztens és súgó: Veres
Kitti
Fény és hang: Magony Gergely
(Art-Tour Kortárs Összmûvészeti Egyesület)
Háttér: Treplán Gábor
Rendezte: Kisszely-Papp Éva
*

2015. május 15., péntek, 19 óra
– Best of L’ART POUR L’ART
A L’art pour L’art Társulat elôadása
A 80–90 perces válogatás a Tár-

sulat legjobb mûsorszámaiból a
teljes társulat közremûködésével
– Dolák-Saly Róbert, Laár András,
Pethô Zsolt, Szászi Móni – élô és
fél-playback zenével, Besenyô-család jelenetekkel.
*

2015. június 5., péntek, 19 óra
– Márton László: Lepkék a kalapon. Rémbohózat
A SZESZ – Szegedi Egyetemi Színház elôadása
Márton László Lepkék a kalapon
címû „rémbohózata” a „magyar
Turgenyev”, Gozsdu Elek (1849–
1919) Köd címû, elôször 1882-ben
megjelent regénye nyomán készült.

„A Lepkék a kalapon úgy kezdôdik,
mint egy finom rezdülésû, realista
Csehov-komédia, egy melankolikus,
érzelemdús, századfordulós vidéki
társasági idill, gazdag, magányos
földbirtokosnôvel, egy Pestrôl idelátogató elszegényedett, dzsentri
férjjel és beteg feleségével, és a körülöttük kavargó, szolgálatkész vidéki értelmiségiekkel: a német háziorvossal, a pappal, a néptanítóval és
annak szûzi tisztaságú leányával. S
a történet úgy végzôdik, mint egy
rémálom, mint egy rémbohózat.”
(Radnóti Zsuzsa, kritikus)
*
2015. június 12., péntek, 19 óra
– Szigligeti Ede: Liliomfi. Vígjáték
A Zenthe Ferenc Színház elôadása
A magyar színjátszás hôskorát
idézô történetben a vándorszínész
trupp éppen Balatonfüredre érkezik, ahol is Szilvay professzor
gyámleánya és a nevelônô nyaral.
Mariska és Liliomfi, az ünnepelt
színész (aki valójában Szilvay unokaöccse) minden elôítélet ellenére
egymásba szeretnek. Azt sem tudják, hogy a professzor már rég
egymásnak szánta ôket, bár találkozásukat nem is sejtette. A házasság feltétele, hogy Liliomfi hagyjon fel a színészettel. A szerelmesek
bájosan csúffá teszik az ájtatos
képmutatást, a mohóságot, a zsar-

nokoskodást, majd együtt kelnek
útra Thália szolgálóiként...
Szereplôk:
Szilvay Tódor, professzor: Csernák
János
Mariska, a nevelt lánya: Házi Anita
Kamilla, nevelônô: Falati Hedvig
Liliomfi, vándorszínész: Pásztor Tibor
Szellemfi, vándorszínész: Gyuriska
János, Súgó Csiga-díjas
Gyuri, pincér a fogadóban: Máté
Krisztián, Vastaps-díjas
Erzsi, Kányai lánya: Németh Anna
Kányai, fogadós: Albert Péter
Schwartz, fogadós Pestrôl: Erdélyi
Gábor
Adolf, Schwartz fia: Farkas Zoltán
Szomszédasszony, Kányainál: P.
Kerner Edit, Madách-díjas
Vendég, a fogadóban: Demus Péter
Rendezô: Susán Ferenc, Vastaps-díjas
*****

A mind a 7 elôadásra érvényes bérlet ára:
Teljes árú: 7.000 Ft / fô
Nyugdíjas, diák: 5.500 Ft / fô

A helyszínen, az elôadás elôtt is
válthatók jegyek, ezek ára elôadásonként változik az alábbiak szerint:
Január 23. – Magyarok a Kárpát-medencében (Benkô Péter) – 600 Ft /
fô (Kultúra napi kedvezmény)
Január 30. – Rejtô Jenô: Tévedésbôl jelentik (Metamorf Színház) –
1300 Ft / fô, nyugdíjas, diák: 900
Ft / fô
Február 27. – Örkény István: Borék
és Egypercesek (SZESZ) – 900 Ft /
fô, nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Március 27. – Hubay Miklós: Elnémulás (Genéziusz Színház) – 900
Ft / fô, nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Május 15. – Best of L’art pour
L’art – 2200 Ft / fô, nyugdíjas,
diák: 1600 Ft / fô
Június 5. – Márton László: Lepkék
a kalapon (SZESZ) – 900 Ft / fô,
nyugdíjas, diák: 500 Ft / fô
Június 12. – Szigligeti Ede: Liliomfi (Zenthe Ferenc Színház) – 2000
Ft / fô, nyugdíjas, diák: 1700 Ft / fô.
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ÚJÉVI KONCERT A FALUHÁZBAN:
Brass On The Road Show Brass Band
2014. január 3-án, szombaton 18 órától a Brass On The Road koncertjével köszöntjük az Újesztendőt a Faluház színháztermében.
Borban az igazság – ez a jelszava annak a szaxofonokkal, valamint gitárokkal kiegészült szimfonikus zenekarnak, amelyekből hiányoznak a vonós és
fafúvós hangszerek. A Brass On the Road Show Brass Band dányi, budapesti, csongrádi és szegedi zenészekből álló formáció. A zenekar összetétele
legfőképpen a fúvós hangszerekre épül: 1 tuba, 2 harsona, 2 szaxofon,
4 trombita, de helyet kap benne egy szólógitár, egy basszusgitár és egy
dob. A zenekar saját műfajának a Show Brass Band kategóriát jelölte meg,
ezzel is utalva a zenekar összetételére, valamint a show jellegű előadásmódra. A formáció repertoárjában a közismert filmek zenéitől a latin, illetve szamba-ritmusokon át a mindenki által ismert könnyűzenei nótákig
számos zeneszám megtalálható. A Brass On the Road Show Brass Band
koncertjein garantált a szenzációs hangulat az idősebb és fiatalabb generáció számára egyaránt!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés ingyenes.

A Faluház és Könyvtár
ünnepi nyitva tartása:
Faluház:
December 24–27: Zárva.
December 28.: 16 órától (a rendezvény ideje alatt)
December 29–30.: 8–14 óráig.
December 31.: 18 órától (a rendezvény ideje alatt)
Január 1–2.: zárva
Január 3.: 17 órától
Január 5-tôl a megszokott nyitva tartási rend szerint.
*****
Könyvtár:
December 23. és január 4. között zárva.
Január 5-tôl a megszokott nyitva tartási rend szerint.

2014. december • Hírmondó

VÁSÁRNAPTÁR

Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
December 10. (szerda) 9–11 óra – Vegyes iparcikk vásár.
December 16. (kedd) 9–11:30 óra – Vegyes iparcikk vásár.
December 19. (péntek) 9–12 óra – Vegyes iparcikk vásár.
Január 7. (szerda) 9–11 óra – Ruha és vegyes iparcikk vásár.

DECEMBERI–JANUÁR ELEJI RENDEZVÉNYNAPTÁR
December 10. (szerda) 18 óra – Emlékezzünk a Nagy Háborúra! – A Kiegyezéstôl Trianonig. Elôadó: Dr. Marjanucz László, történész.
December 12. (péntek) 15 óra – A Hit és lélek klub karácsonyi rendezvénye.
December 13. (szombat) 18 óra – Drum and DJ audio-visual show
– a Wemsical és a F.É.K. karácsonyi jótékonysági estje.
December 13. (szombat) 9 óra – Az Algyôi Gazdakör konferenciája a Faluház
színháztermében.
December 14. (vasárnap) 10 órától – adventi vásár és programok az Alkotóházban.
December 16. (kedd) 16 óra – a Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi ünnepsége
a Faluház emeleti klubtermében.
December 17. (szerda) 18 óra – Emlékezzünk a Nagy Háborúra! – Az I. világháború légi csatái – Válogatás Vitéz Bokor András filmarchívumából.
December 18. (csütörtök) 13 óra – a Nyugdíjas Klub Karácsonyi.
ünnepsége a Faluház színháztermében.
December 19. (péntek) 9 óra – Falukarácsony a színházteremben.
December 19. (péntek) 11 óra – az Algyôi Fehér Ignác Általános Iskola karácsonyi ünnepsége a színházteremben.
December 20. (szombat) 14 órától – adventi vásár a Faluház elôcsarnokában.
December 20. (szombat) 16 óra – Hírmondó Karácsony mûsorral és tombolasorsolással. Ünnepi mûsor: Garamvölgyi Anett (koboz, ének).
December 28. (vasárnap) 16 óra – a Gyeviek Baráti Körének évbúcsúztatója a
színházteremben.
December 31. (szerda) 19 óra – Szilveszteri Retro Party a Faluházban.
December 31. (szerda) 16 óra – Nyugdíjas Szilveszter a Civil Szervezetek Házában.
Január 3. (szombat) 18 óra – Újévi Koncert a színházteremben. Zenél a Brass
On The Road.
Január 5., 6., 7. (hétfô–kedd, szerda) 9-tôl 17 óráig – Bérletárusítás a földszinti kisteremben.
Január 9. (péntek) 15 óra – Hungarikumok helyi értéken. Egy délután a hungarikumok jegyében a Faluházban. Kiállítás, elôadások, mûsor, gasztronómia.

Január 9., péntek, 15 órától 20 óráig:

Hírmondó Karácsony és adventi vásár

Hungarikumok helyi értéken.
Hungarikumünnep a Faluházban

Hírmondó karácsony 2014.

15 órakor kiállítás-megnyitó: vándorkiállítás a Dél-Alföld hungarikumaiból és kiemelt nemzeti értékeiből
15 óra 30 perctől 17 óra 30 percig: Amit a hungarikumokról tudni
kell. Előadások a hungarikumokról
17 óra 30 perctől programzárásig: konzultációs lehetőség helyi
értéktárak létrehozásáról, a helyi értéktár bizottságok alapításáról
17 órától 19 óráig gasztronómiai bemutató kóstolók formájában,
valamint kézműves termékek vására
18 órától 19 óráig kulturális műsor, programzárás

December 20-án 15 órától 20
óráig adventi kirakodóvásár várja
az érdeklôdôket a Faluház elôcsarnokában. 16 órától a színházteremben: Hírmondó Karácsony

– Garamvölgyi Anett (koboz,
ének) és a szegedi Mester Tanoda népzenészeinek karácsonyi
koncertje; utána TOMBOLAsorsolás.

Tombolaszelvény:




Hírmondó karácsony 2014.
Tombolaszelvény:
(Az olvasónál marad)





Algyõi Hírmondó

Megjelenik havonta 1000 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház és Könyvtár
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
Szerkesztõ: Újszászi Ilona
A szerkesztôbizottság: Bakosné Fekete Mária, Herczeg József,
Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, Koczka Ágnes.
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63.
E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s-Paw Bt.



