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KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2005. február,  XIV. évf. 2. szám

Képeslap – a hóról
Mégsem múlik el ez a tél se hó nélkül, kedves húgom. Tudom, ti, a felvidéki

hegyek alján már decemberben is láttatok havat, de elárulom, nálunk, a sík déli
végeken sem csak a január utolsó hetére ide érô hó hozta el a téli örömöt.

Deres volt a határ. A sarkvidék errefelé nyújtózkodásának hírnökeként janár
közepén érkezett a dér. Megelégelte tán Télkirály, hogy Algyôn még karácsonykor
is csak a csupasz faágakra csavart égôsorok keltette illúzióval kellett beérnünk a
hókristályok csillogása helyett. Erre januárban fehér szálkácskák milliárdja
rajzoltak újra minden apró részletet: teljes szépségében mutatták a drótkerítés
fonatát, az ôszrôl itt maradt levél erezetét, s leginkább a fakoronát. A töltés
mögött fázó erdô fehér csipkeruhát kapott, s – a lassan a nap elé kúszó, hótól
terhes szürkéskék felhôk nyújtotta háttérnek hála – korábban sosemlátott arcát
mutatta. A Tisza-parti fa apró gallyacskáját is jelentôségteljessé nagyította a dér.
Az egymásba kapaszkodó famenyasszonyok pedig erôt sugároztak: messzirôl, a
47-es útról nézve hosszú pillanatokig úgy tûnt, csillogó kristályokból építkezô
jéghegykoszorúként ölelik a Tiszát. Ilyen szépnek még sose láttam a fehéret, a téli
folyópartot, a Tisza vonalát, kedves húgom. Tanúm a fiam, akivel a gáton
sétáltunk, aztán meg Szeged felé autóztunk – és láttuk, nem csak néztük a tél
ajándékát. 

Hullott a hó. „Na végre!” – nyugtázta a fiam az utcai lámpa fényében kavargó
látványt. „De reggel hótaposót nem húzok!” – jelentette be tiltakozását, s ezzel
azt is jelezve, hogy nem engesztelhetik ki egykönnyen a szapora, de késve érkezô
pelyhek. „Kiszúrás, hogy épp most esik a hó, amikor holnap muszáj iskolába
menni” – dohogott a gyerek. „Tavaly is csak a szünet legutolsó napján lehetett
szánkózni” – emlékezett kicsit vágyakozva. A tízcentis hó megváltoztatta reggeltôl
minden másképp lett.  Hóemberek születtek faluszerte. Az ovibelinek piros az
orra, a kalpagja, de még a sálja is. A Bartók Béla utcában meg párban vigyázzák
a telet. A napot, s az azt követôt a szánkózás gondolata éltette. A falubeliek a
Tisza-parti gáthoz zarándokoltak: itt is, ott is csúszkáló konvolyok gomolyogtak. A
fiam különutas maradt: saját pályáját a kert végében alakította ki, a
szánkónyomok keveredtek a bakancsok és a pulitalp lenyomatával. 

A metszô hideg kitisztította a levegôt. A könyvtártól hazáig tartó gyalogúton
gyermekké lettem. Kesztyûben is fázott a kezem, alig éreztem az ujjaim – beleütött
a hideg. Mélyeket szippantottam a hûs hó illatából. Rámijesztett a kerítés mögött
rám acsarkodó, csaholó kutya. Fejfedôt húztam, a szám és orrom elé sálat
kötöttem. Csúszkáltam a jégpáncéllá fagyott keréknyomon. A gátoldalon szinte
világított a szûz hó – messzirôl is kínálta magát: engedjétek el magatokat,
készítsetek angyali krisztusokat. Otthon melegség és nagy újság várt: a fiam
nagybácsi lesz, mert idôsebb nôvére várandós. Új év, új élet születik, kedves
húgom.

Ölel nôvéred:
Ágnes 

A Magyar Kultúra Napja
Tisztelettel köszöntöm Kedves Ven-

dégeinket: Alkotókat és Mûkedvelôket,
Szervezôket és Látogatókat, Avatotta-
kat és Amatôröket egyaránt!

Amíg a megnyitóhoz illô gondolato-
kat kerestem, az egyik mûvészettörté-
nész írása került a kezembe, aki a mû-
vészet feladatát próbálja megfogalmaz-
ni. Szerinte a mûvészet többek közt
gyönyörködtet, szebbé teszi környeze-
tünket, díszít, leköti figyelmünket, szó-
rakoztat, nemesít, jobbá tesz, a negatív
ösztönöket segít elfogadható módon ki-
élni, ki akarja fejezni a benne felgyü-
lemlett érzelmeket, gondolatokat és lel-
kiállapotot, a valóság visszatükrözése
által ábrázol. Ha végignézünk ezeken a
kiállítási tárgyakon, a mûvészetnek
egyik vagy másik funkcióját látjuk ér-
vényesülni, kiegészítve néha még a
mindennapokban megjelenô használati-
tárgy feladattal is. Hiszen egy falvédô,
egy párnahuzat, egy alátét, vagy egy tá-
nyér ilyen szolgálatot is tesz.

Egy régi újságcikkben olvasható az
ideálok változásáról a következô: „a
mûvészetben megjelent a visszataszító,
az undorító, a dilettáns mint alkotó-
elem. A szépség elfáradt”. Érzékeljük
ezt az élet minden területén. Az ócska,
a színvonaltalan, a semmi próbál ural-
kodni. És a semmi érdeke, hogy a sem-
mi terjedjen el mindenhol. Érdekes és
sajátos módon ez a veszély épp az itt
jelenlévô mûvészeti ábrázolási módba
nem nagyon tudott betörni. Sem a hím-
zés, sem a fafaragás területére nem tud
befurakodni a modern értéktelen, a
semmi. Minden egyes öltés, minden
apró kis csipke, minden egyes fölösle-
ges háncs lefaragása egy kis lépés a va-
lami, a teljesség felé. 

Sajátossága a most nyíló kiállítás-
nak, hogy a két alkotási terület a termé-
szet világához teljesen ellentétesen áll
hozzá: amíg a hímzô az ember által is
alakított természethez hozzáad, addig a
fafaragó abból éppen elvesz. Tehát nem

az számít, hogy hozzáadunk-e vagy el-
veszünk belôle, hanem az, hogy hogyan
és milyen mértékben. Aszerint válik
bármilyen természetet átalakító tevé-
kenységünk mûvészetté, hogy az átala-
kítást milyen lélekkel, milyen indítta-
tással, milyen lelkület kisugárzásával
tesszük.

Itteni, szinte családias együttlétünk-
ben tudjuk, hogy a most kiállító mûvé-
szek nem akarják a világot megváltani
mûveikkel. Csak egy kicsit hozzá sze-
retnének tenni abból, amijük van. Meg-
osztani másokkal a bennük lévô értéke-
ket. A kreativitást, az ötleteket, a tevé-
kenység örömét nem is lehetne leállíta-
ni, ha akarnánk sem. A lélek a halál pil-
lanatában is fejlôdik, mondja Polcz
Alain. Ne vesztegessük az idôt, amit a
mások és magunk gazdagítására fordít-
hatunk. És ezzel buzdítani szeretném a
jelenlévôket, hogy a bennük lévô érté-
keknek igyekezzenek kifejezési formát
találni. Akár zene, akár színjátszás,
hímzés vagy fafaragás, versírás, novel-
la, fényképezés vagy önéletrajzi írás,
ének vagy festés, agyagformálás vagy
bármi ötlettel és formával társuló igaz,
értékes kifejezésmód gyarapítja kör-
nyezetünket és önmagunkat is. A fölöt-
tünk elszálló idô sem tudja megakadá-
lyozni a bennünk levô vágyat, hogy a
jót, ami a miénk lehetett, másoknak át-
adhassuk.

A tökéletest nem érinthetjük. De a
teljességre törekvés lehetôsége meg-
adatik minden porszem halandó számá-
ra. Csak erôfeszítést kell tennünk érte.
Néha nem is nagyot. Csak egyszerûen
engedni, hogy kihallatszódjon, kilátsz-
szék belôlünk ami szép, ami érték. A
kiállítás látogatóinak nevében köszö-
nöm, hogy Apjok Sándorné, Bánfi Sán-
dorné, Szalontai Ferencné és Nyári Jó-
zsef merték engedni, hogy kilátsszék
lelkükbôl bensô csöndjükben megalko-
tott értékük, az itt látható mûalkotások.

Dr. Laurinyecz Mihály

A Tisza árja nagy pusztítást
végzett,  Algyô 1879. március
7-ével megszûnt létezni. Ettôl
fogva három éven át 2914 em-
ber, több száz család nevezhet-
te magát hontalannak.

A Sri Lankai Konzulátus és
a Magyar-Sri Lankai Baráti
Társaság közösen kívánnak
adományokat gyûjteni a ka-
tasztrófa sújtotta Ampara meg-
segítésére. Céljuk egy magyar

falu felépítéséhez a lehetô leg-
több adomány gyûjtése. A fel-
épített kis lakóépület 1100 dol-
lárba, azaz mintegy 220.000
forintba kerül.

A programhoz már több ma-
gyar önkormányzat csatlako-
zott, így Algyô önkormányzata
is. A felépített házra ki lehet
tenni egy táblát, melyen jelezni
lehet, hogy Algyô Önkormány-
zata támogatásából épült.

Építsünk magyar falut!

A fenti kiállítási megnyitó beszéd elhangzott a faluházban a Magyar Kultúra Napján, 2005. január 22-én.



Szomorú napok kezdete
1944. augusztus 25. A behívót

megkaptam augusztus 31-én 8h-ra
a besztercei 22-es határvadász zász-
lóaljhoz.

1944. augusztus 28. hajnali 5
óra. A szüleimtôl, testvéreimtôl el-
búcsúztam a viszontlátás reményé-
ben, hogy a karácsonyt vagy a szil-
vesztert szabadság formájában ve-
lük együtt itthon tölthetem. Az út-
irány: Orosháza, Békéscsaba. Itt lé-
giriadó fogad. A vonat kiállt a nyílt
pályára. Kiszállás, fedezékbe bújni,
ki hová tud! Kb. 1 órát tartott a  lé-
giriadó.

Továbbmegyünk Nagyváradig.
1944. augusztus 28. Kb. 17 óra.

Az éjszakát Nagyváradon töltöttük
egy iskolában.

1944. augusztus 29. hajnali 4
óra. Indulás tovább tehervagonok-
ban Kolozsvár és Beszterce felé.

1944. augusztus 31. éjjel 23
óra. Már várnak idôsebb katonák.
Irány a laktanya. Sötét utcák, sötét a
laktanya is. Egy emeletes épület ré-
gi falépcsôkkel. Szomorú a hangu-
lat, látva, hogy a laktanya üres.
Csak a helyôrség van a laktanya vé-
delmére.

1944. szeptember 1. Pihenônap.
Megtudjuk, hogy elôttünk való na-
pon mentek ki a frontra, minden
fegyvert magukkal vittek. Egy ko-
csi és négy ló maradt a laktanyában.

1944. szeptember 2. Megkez-
dôdik a foglalkozás, ami üres gép-
puska-heveder tölténnyel való bera-
kása. A munkát sûrû légiriadó szü-
netelteti. A laktanyát el kellett hagy-
ni, és a dombok, hegyek között el-
rejtôzni. Riadó után vissza a lakta-
nyába.

1944. szeptember 6. Besztercét
elhagyva irány a Kárpátok.

1944. szeptember 8. Végállo-
más Kolibica. Szálláshelyünk egy
fából épült bepucolatlan szálloda.
Hideg van, fázunk a saját ruhánk-
ban, amiben bevonultunk. A behí-
vón feltüntetett 1 db pokrócot és
nagykabátot kellett vinni. A táj fes-
tôi, gyönyörû szép, de olyan sze-
gény. Kb. 120 lakosa, van: romá-
nok. Egyetlen magyar szót se halla-
ni tôlük. Közös ellátás semmi. A mi
hazai pénzünkbôl vásárolt némi
kecsketej. Szakaszunk 200 fô, pa-
rancsnokunk egy TVB szakaszve-
zetô és egy ôrvezetô. Ekkor már rá-
jöttünk, hogy dolgozni hoztak ide,
és a front közelsége miatt nem tud-
ták végrehajtani.

1944. szeptember 12. Elhagy-
juk Kolibicát éhesen, fáradtan, pisz-
kosan. Nem tudjuk hová megyünk,
valószínû Déssre. Útközben önellá-
tók lettünk, az út szélén lévô gyü-
mölcsfák, a hegyoldalakban lévô
szôlôk láttak el minket élelemmel.

1944. szeptember 17. Megérke-
zünk Déssre. Összeverôdve a szét-
szórt szakaszok, sok ember hiány-
zik a zászlóaljból, fôleg Erdélybe
valók. Itt már kapunk kenyeret és
kevés fôtt ételt.

1944. szeptember 19. Úgy hír-

lik, kapunk egy szerelvényt.
1944. szeptember 20. Megkap-

tuk a szerelvényt és bevagoníroz-
tunk. Elindult velünk 12 óra tájt az
ország belseje felé. Hosszú és lassú
út. Van, amikor egész napot is vára-
koztunk egy helyen: állomáson
vagy nyílt pályán.

1944. szeptember 28. Estefelé
Békéscsabára érve szomorú kép tá-
rul elénk: szétbombázott állomás,
kiégett vagonok, rengeteg szemét
mindenfelé. Az állomás személyze-
te egy forgalomirányító és nemzet-
ôrök. Közlik, hogy tovább nem me-
hetünk, mert Hódmezôvásárhely-
Újváros részre orosz páncélos fel-
derítôk már megjelentek, és veszé-
lyes lehet a számunkra. Más úton
próbálkozunk átjutni a Tiszán. Ek-
kor visszamentünk két vagy három
állomást. Másnap 13 óráig várakoz-
tunk.

1944. szeptember 29. Újra Bé-
késcsabára jöttünk vissza. A nem-
zetôrök közölték, hogy az orosz
páncélosok Hódmezôvásárhelyrôl
visszavonultak. Mehetünk tovább
Szeged irányába. Hódmezôvásárhe-
lyen egy rövid idôt álltunk és 18
órakor jöttünk át az algyôi hídon.
Az algyôi állomáson sem állt meg a
szerelvény, csak nagyon lassan
ment. Ezt mi, Algyôre valók kihasz-
nálva, leugráltunk róla és hazaszök-
tünk. Nem volt nagyon félni va-
lónk, mert civil ruhában voltunk.
Szüleink számára váratlan és nagy
öröm mindenki részérôl ez a rövid
találkozás. Az a három tiszt volt a
szerelvényen velünk, akik Erdély-
ben és Déssen a zászlóaljt össze-
gyûjtötték. Egy százados, egy had-
nagy, egy zászlós – nevük ismeret-
len. Beszélgetésük alkalmával egy
algyôi közülünk hallotta, hogy más-
nap – 30-án – hajnal 5 óráig Sze-
ged-Rókusi állomáson lesz a szerel-
vény. Kenyeret vételeztek fel ré-
szünkre. Megbeszéltük, hogy ad-
digra visszaérünk. 

1944. szeptember 30. Hajnali 2
órakor indulunk a Szegedi utca 98.
sz. alatti házunktól lovas kocsival.
Elbúcsúzok szüleimtôl, testvérem-
tôl. Az öcsém visz minket. A tanyán
lakó Vidács Sándor a Nógrádi-ta-
nyánál vár minket. Ôt az édesapja is
elkísérte és eljött velünk. Ô tudta
csak azokat az utakat, ahol a várost
kikerülve az állomáshoz nagyon
közel tudtunk menni, és az öcsém
sem jött egyedül vissza. Részemrôl
hálásan megköszönöm és soha nem
fejtem el Vidács bácsi segítségét.
Elindultunk a szerelvény felé. A
szerelvény száma 102-es. Az állo-
máson katonák sétálnak (ôrök). Két
helyen megállítanak, a jelszót kér-
dezik tôlünk. Nem tudjuk csak a
szerelvényünk számát és tovább en-
gednek. Megtaláljuk a szerelvényt,
a vagont is megjelölve. A megbe-

szélés szerint a jel: papírszalag a ré-
sekben. Egy-két kopogás, belülrôl
már nyílik is az ajtó. Mindenki ré-
szérôl nagy az öröm, sikerült. A ha-
zulról vitt élelem valóságos szenzá-
ció. Reggel irány Mohol, itt kirako-
dunk. Ez a nap pihenô.

1944. október 1. A lakosságtól
összeszedett lapáttal, ásóval, csá-
kánnyal irány a Tisza hullámtere. A
gaz kitakarítása, a Tisza jobb partjá-
nak a függôlegesítése, futóárokásás.

1944. október 5. A vacsorát ki-
osztani nincs idô, azonnal indulás:
dûlôúton, szántóföldeken keresztül.
Bajmoknál éjjel partizántámadás ér.
A három sebesültet az egyik tanyá-
ból elhozott kocsin sürgôsen elszál-
lították. További irány: Bácsalmás
és Baja. Itt már tiszteket sem talá-
lunk sehol.

1944. október 8. Baján az el-
szállásolásunk lehetetlen. Egy érett-
ségizett fiú is van velünk. Bajára
való, ismerôs a rendôrfônökségen.
Ô intézkedik, hogy élelemellátás-
ban részesüljünk. Szállásunk az ég
alja. A Duna hullámterén lévô fák
alatt sokat áztunk-fáztunk. Renge-
teg a menekült. A híd lebombázva,
a komp helyettesíti. Éjjel-nappal
közlekedik, mégis egy hét múlva
jutnak át. Közben a tisztjeink is elô-
kerültek.

1944. október 15. Átjutottunk a
Dunán, zsidók építik a vagon kira-
kodó pályáját.  Ott már halljuk a
hangosbemondón keresztül a
Szálasi-indulót: Horthy lemondott.
Nagy a zûrzavar. Bátára érve egy is-
kolában kaptunk szállást. A néme-
tek ôriznek. Se be, se ki nem lehet
menni.

1944. október 17. Irány a Duna
part. Eskütétel Szálasira, a hazára,
az általa elképzelt országra.

1944. október 18. A hullámtér
gaztól való kitakarítása, futóárok
ásása, védôállások építése.

1944. október 27. Elindultunk
Bátáról, irány Nagyatád.

1944. október 31. Megérkez-
tünk Nagyatádra. Szálláshelyünk
egy nagy téglagyár. Retkesek, pisz-
kosak vagyunk. Itt van víz, vödrök
is kerülnek. Megmosdunk, alsó ru-
hánkat kiforrázzuk, fertôtlenítjük,
ami a legszükségesebb. Itt semmi
munkát nem csinálunk. Élelmezé-
sünk nagyon rossz.

1944. november 11. Vége a ci-
vil ruhában vándorolt idônek. Pa-
rancsokat kaptunk, hogy le kell ad-
ni a civil ruhát, és katonai egyenru-
hákat kapunk. Agyonfoltozott, régi,
kopott minden ruha. A katonaládá-
ba pakoltunk minden civil holmit és
a Bika Szálloda padlására felvittük,
és ott maradt.

Az Algyôre valók nevei, kikkel
együtt töltöttem a naplóban leírt,
szomorú napokat: Lakatos Mihály,
Czirok Szilveszter, Bakó József,
Patai József, Pál László, Szabó Ist-
ván, Süli Ambrus, Vidács Sándor,
Vidács András.

(Folytatjuk.)
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Az élôk kötelessége 
az emlékezés...

Széll Albert földmûves, honvéd;
Algyô, 1922. szeptember 23.;  Juhász
Mária – Széll István; lh.: Algyô, Ta-
nya 117. 1943 októberében Szegedre
vonult be tényleges katonai szolgálat-
ra. Alakulatával 1944 augusztusában
a 13. gyaloghadosztály hadrendjében
Galíciában az 1. hadsereg arcvonalá-
ba került. Utolsó levelét szeptember-
ben írta. 1969-ben holttá nyilvánítot-
ták és a Szegedi Járásbíróság utolsó
levele alapján 1944. október 15-i idô-
pontban határozta meg elhunytát. Ne-
ve a hôsi halottak emléktábláján sze-
repel. (Algyô HA. 13⁄1968. sz. és
Szegedi Járásbíróság  Pk.
51913⁄1967⁄5. sz.)

Szél Pál földmûves, honvéd; Tápé,
1903. október 30.; Vincze Viktória –
Szél György; fel.: Vôneki Piroska
(1928.) lh.: Algyô, Váradi u. 8.; Tarta-
lékos honvédként 1942 áprilisában
mozgósították és a szegedi V.
élelmezôraktár által Kiskunfélegyhá-
zán felállított élelmezô-oszloppal a
13. könnyûhadosztály hadrendjében
(13. élmo.) a 2. magyar hadsereg Don
menti arcvonalába került. A szovjet
hadsereg 1943. január 12-i offenzívá-
ja idôszakában január 15-én a gyalo-
gos alakulatokkal együtt Osztro-
gozsszkba vonultak vissza. Miután
minden raktáron lévô élelmet szétosz-
tottak, ôk is harcoló alakulatként véd-
ték a szovjet csapatok által bekerített
és szétlôtt várost. Négy napos küzde-
lem után január 20-án súlyos véráldo-
zatok árán kitörtek, s kitörés közben
hôsi halált halt. Neve a hôsi halottak
emléktábláján olvasható.  (HL. Vesz-
teséglajstrom 10. köt. és Tápé HA.
32⁄1971. sz. és Szegedi Járásbíróság
Pk. 53487⁄1971. sz.)

Szemerédi András honvéd;
Algyô, 1911. november 16.; Patkós
Etel , lh.: Pomáz?; 1944-ben Szent-
endrére a 8. bevonulási központba
hívták be katonai szolgálatra és 2.
páncélozott gépkocsizó ôrszázadba
sorolták be. Alakulata a 2. páncélos-
hadosztály hadrendjében részt vett a
magyarországi harcokban. 1944. ok-
tóber 20-án Nagykálló és Kál-
losemjén között eltûnt.  (HL. Veszte-
séglajstrom 15. köt. és HL. HM. 22.
oszt. ir. 749.d.)

Következik: Szilágyi György
Szilágyi Györgyné Farkas Mária
Szûcs József

Lakatos Mihály

Napló (1944-1946)
1. rész
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Algyô képviselôtestülete a múlt év
december 17-i ülésén tárgyalta a tö-
megközlekedéssel kapcsolatos meg-
állapodásokat. A tanulóknak eddig is
az önkormányzat rendezte a bérletek
árát, így van ez 2005-ben is: a diákok
ingyen utaznak az algyôi buszon.
Nagy segítség ez a szülôknek, külö-
nösen ott, ahol több gyerek veszi
igénybe ezt az önkomrányzati támo-
gatást.

A dolgozók esetében nincs válto-
zás. 

Szerdánként 14 és 17 óra között a pol-
gármester vagy az alpolgármester, illetve
két-két önkormányzati képviselô tart foga-
dóórát a polgármesteri hivatalban – az
alábbi rend szerint.

Képviselôi fogadóóra:
Február  9.: Bakos András és Borbély

János,
16.: Herczeg József és Süli Zakar Mariann,
23.: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede.

Március  2.: Bakos József és dr. Gonda
János,

9.: Vidács László és Beke Tamás.
Polgármesteri fogadóóra: 
Dr. Piri József polgármester fogad: feb-

ruár 9-én és 23-án, március 9-én.
Alpolgármesteri fogadóóra:
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármes-

ter fogad: február 2-án és 16-án, valamint
március 2-án.

Bérletárusítás
A március havi autóbusz bérlete-

ket az algyôi polgármesteri hivatal-
ban március 2-án, 3-án és 4-én áru-
sítják délelôtt 9 órától 17 óráig.

Tanácskoztak a képviselôk

Adósságkezelési szolgáltatás lesz Algyôn
Közel húsz témát vitattak meg az idei el-

sô testületi ülésükön az algyôi önkormány-
zati képviselôk. 

A január 28-i tanácskozáson több helyi
rendeletet is módosítottak. Így például az
önkormányzati intézményekben érvényes
térítési, illetve a távhôszolgáltatási díjat. A
szociális étkeztetés feladatának megoldása
érdekében a Waldorf 2000 Bt. által üzemel-
tetett Horizont étteremmel 2000-ben kötött
megállapodást az önkormányzat. A szolgál-
tató – az áram és a gáz árának növekedése
miatt – 7 százalékos díjemelési igényét a
képviselôk elfogadták. Így aztán ezentúl az
óvodai ellátás díja napi 246, az iskolai nap-
közis ellátásé 305, az iskolai menzáé 195
forint (áfával együtt). Az idôsek klubjában
biztosított ebédért ezentúl naponta bruttó
210 forintot kell fizetmi, míg az átmeneti el-
helyezést biztosító intézményben a térítési
díj havi  50 ezer 940 forint. A távfûtött laká-
sokban a hôdíj fûtés esetén közel 3, meleg-
víz felhasználásakor közel 5 százalékkal
emelkedett, azaz ezentúl GJ-onként 1.646,
illetve vízköbméterenként 348 forintba ke-
rül.

A nagyközségi önkormányzat költségve-
tésérôl többszörösen is szó esett: egyrészt a
képviselôk módosították az ezzel kapcsola-
tos tavalyi rendeletet, másrészt megvitatták
a bevételek és kiadások idei tervezett ösz-
szegeit és arányait. Az idei lehetôségeket
jelentôsen befolyásolják az új adótörvé-
nyek, illetve a közszférában bevezetett bér-
emelések. Az önkormányzat idén 1 miliárd
219 millió bevételre számít. A kiadások kö-
zött most is jelentôs a falu mûködtetésére
fordítandó összeg; a tervezett fejlesztések
közül kiemelhetô az útépítés és járdaépítés,
továbbá az óvodai tornaszoba és a termál-
fürdô építésének ez évi üteme.

A múlt évi decemberi ülésükön határoz-
ták el a képviselôk, hogy a szociális ellátá-
sok körét bôvítik az adósságkezelési szol-
gáltatások bevezetésével. Az ezt lehetôvé
tevô rendelet megalkotása januárra maradt.
Az elképzelések szerint az az algyôi, aki a

településen elismert minimális lakásnagy-
ságot és minôséget meg nem haladó ott-
honban él, illetve akinek közüzemi tartozá-
sa legalább 6 havi, s az 50 ezer forintnál
több, de 150 ezer forintnál kevesebb, vagy
akinél a díjtartozás miatt a szolgáltatást ki-
kapcsolták, igényelheti az önkormányzat
segítségét. Ám a támogatás mértéke nem
haladhatja meg az adósság 75 százalékát,
illetve összege legfeljebb 200 ezer forint le-
het.

Megalkották a képviselôk a közmûfej-
lesztési hozzájárulások szabályozásáról szó-
ló rendeletet, melynek értelmében az út- és
közmûvek létesítéséhez az érintett ingatla-
nok tulajdonosai is hozzájárulhatnának az új
telkek kialakításakor – a tervek szerint az in-
gatlanra jutó beruházási költség 25 százalé-
kával.

A talajterheléis díj fizetését szabályozó
rendelet megalkotását törvény írja elô. Az a
tulajdonos, aki nem köt rá azAlgyôn kiépí-
tett szennyvízelvezetô csatorna-hálóztara,
talajterhelési díjként az áltata kibocsátott
szennyvíz nagyságától függô összeget, köb-
métererenként 120 forintot köteles fizetni. A
februártól hatályos rendelet szabályozza az
ezzel kapcsolatos adatszolglátatási és eljárá-
si szabályokat, valamint az igénybe vehetô
kedvezmények listáját is.

A korábbi javaslatok alapján most döntöt-
tek a Téglás utcai körforgalmi csomópont-
nál két utasváró elhelyezésérôl, illetve arról,
hogy folytatódik a földfeltöltés a volt
lovaspálya területén.  

Az algyôi képviselôk foglalkoztak a test-
vértelepülésekkel kapcsolatos idei progra-
mok tervével, illetve a múlt évben élénkeb-
bé váló pályázati munkával. (A település
önkormáényzata és intézményei által a múlt
évben elnyert jelentôs pályázati támogatá-
sokról részletesebben lapunk következô szá-
mában adunk részletes beszámolót.) Az ön-
kormányzati testület tájákozódott a faluház
és szabadidôközpont, valamint a könyvtár
és tájház múlt évi munkájáról és idei tervei-
rôl.

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban

Algyôiek a buszon

Katonasors
Az élôk kötelessége az emléke-

zés… sorozatunkkal tisztelgünk a há-
borúban elesett katonák és civilek
emléke elôtt. Ám számos algyôi túl-
élte a világégést, s bár sohase feled-
heti a történelmet és a személyes sor-
sát is formáló háborús napokat, élni
és boldogulni igyekezett, igyekszik.
Katonasors címû cikksorozatunkban
szeretnénk bemutatni az Algyôi Hír-
mondóban a háborút megélt és túlélt
algyôieket! Az Algyôi Hírmondó
szerkesztôsége keresi azokat az al-
gyôieket, akik mesélnének világhá-
borús emlékeikrôl, élettörténetükrôl!
Jelenetkezni a Hírmondó szerkesztô-
ségében, vagyis az algyôi könyvtár-
ban (Kastélykert utca 63.), vagy an-
nak 62⁄517-170 telefonszámán lehet. 

*
Az Algyôi Hírmondó 2004 októ-

beri számában meghirdetett felhívás
nyomán Katonasors sorozatunkban
elsôként Lakatos Mihályt mutattuk
be a lap idei elsô, vagyis 2005 januá-
ri számában. Ám a Lakatos Mihály, a
naplóíró címû írásban pontatlan in-
formáció jelent meg. A cikkbôl úgy
tûnik, mintha a csôszház környékére
épült volna a mai Fazekas utca, pedig
ez a kereszt felöli részen található. A
félreérthetô fogalmazásért az érintet-
tek és olvasóink elnézését kérjük! (A
szerk.)
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Tavaszi Szivárvány 
hívogató

Itt a tavasz ébred már
a sok kis gyermek téged vár.
Zene tánc és kacagás,
a Faluházba térj be hát!
Várunk téged anya, apa,
nagymama és dédmama!
Törpikék és Katicák,
tapsifülû Nyuszikák,
Pillangók és Margaréták,
táncos lábú Sündisznócskák,
békés lelkû Delfinek,
mind ránk figyeljetek!

Óvodai programok

Február 14-én 10 órakor a gyere-
kek mesejátékot nézhetnek meg a fa-
luházban, melynek címe: Rémusz bá-
csi meséi.

Február 23-án 10 órakor  FAR-
SANG az oviban. A gyerekek vidám
farsangi jelmezekbe öltözve búcsúz-
tatják a telet.

Fizetési határidô
Az aktuális havi óvodai térítési díjat a szülôk  február 3-án

(csütörtökön), március 3-án (csütörtökön), április 5-én
(kedden) fizethetik be.

Kedves Szülôk!
A Szivárvány óvoda szeret-

ne örömet szerezni minden
algyôinek egy vidám zenés
gyermekmûsorral. A Tavasz-
hívogatóra március 5-én dél-
után 15 órakor a faluházba
várják a kedves vendégeket. 

Belépôdíj: személyenként
felnôtteknek 1 ezer forint,
gyermekeknek 500 forint.

A belépôjegyek elôvétel-

ben kaphatók: az óvoda gaz-
dasági irodájában.

A rendezvény bevételével a
szervezôk a Boldog Gyer-
mekkor Alapítványt támogat-
ják. A remények szerint jelen-
tôs összeget a gyerekek fejlô-
dését szolgáló mozgásfejlesz-
tô eszközök bôvítésére, kész-
ségfejlesztô játékok vásárlá-
sára tervezik fölhasználni.

Támogassa a kicsik alapítványát!

A Boldog Gyermekkor Alapítvány örömmel veszi, ha az
algyôi szülôk és más támogatók adójuk 1%-val is segítik az
óvodások épülését szolgáló szervezetet. Az adószám:
18464881-1-06.

Az idei, Tavaszhívogató elnevezésû  rendezvénye sikeré-
hez további adományozókat vár az alapítvány, melynek
számlavezetô bankja: Partiscum XI. Takarékszövetkezet,
Algyô, Búvár u. 2. A számlaszám: 57600125-11007056.

Milyen a közbiztonság Algyôn?
Az alábbi írást egy nagymama hozta be a szerkesztôségbe,

aki unokája szavaival írt le egy szomorú eseményt. 
(A szerk.)

„Az elsô szilveszterem
Barátaimmal voltam a Szôlô utcában szilveszterezni. Meg-

beszéltem a szüleimmel, hogy hazamegyek pohárköszöntôre. El
is indultam idôben a Szôlô utcából, majd végigmentem a Géza
utcán. A Vadász kocsmánál elfordultam a polgármesteri hiva-
tal felé. Jött utánam egy 35-40 év körüli férfi. Én kiléptem, ô
sietett, majd egy kicsit lemaradt. Utána leguggolt és segítsé-
gért kiáltott. Én jóhiszemûleg visszaléptem, és segíteni akar-
tam neki. Sajnos kár volt! Ô hirtelen felugrott, és a kocsiút kö-
zepén leütött, és kiabálni kezdett, hogy miért petárdázok? Én
nem tudtam szólni, mert beütöttem a fejem az aszfaltba, és egy
néhány percre elvesztettem az eszméletem. Ô ott hagyott. A
szerencsén múlott, hogy nem jött semmi jármû. Talán úgy 4-5
perc múlva tudtam elindulni haza a szüleimhez.”

Kérdezem én, kik a rosszak? Az ifjúság? Hol vannak Algyôn
a biztonsági ôrök? És érdemes-e segíteni?

Szeretném, ha az illetô magába nézne, és elgondolkodna,
mit cselekedett. Elrontotta egy 15 éves fiú szilveszterét, aki
mindig fog rá emlékezni.

Egy ifjúságot szeretô nagymama”

Szülôi értekezletek 
A Szivárvány óvoda csoportjaiban az alábbi idôpontokban

tartják a szülôi értekezletet: 
a Margaréta csoportban január 31. (hétfô) 16.30 óra,
a Törpike csoportban február 1. (kedd) 16.30 óra,
a Delfin csoportban február 1. (kedd) 16.30 óra,
a Nyuszi csoportban február 2. (szerda) 16.30 óra,
a Katica csoportban február 2. (szerda) 16.30 óra,
a Pillangó csoportban február 3. (csütörtök) 16.30 óra.

Az iskolába menô gyermekek szüleit február 15-én 17 óra-
kor várjuk a Kosárfonó utcai iskolába. A szülôk megismerked-
hetnek a leendô elsôosztályos tanító nénikkel és az iskolai
programmal.

Gyerekszáj

– Pandúr leves az ebéd, jó
étvágyat kívánok! – mondja
az óvó néni.

Néhány perc múlva meg-
szólal az egyik kisfiú:

– Nagyon finom ez a Kan-
dúr leves!

*
Tojásos levest ebédelnek

az ovisok, amelyben van ba-
bérlevél is.

Dóri kijelenti:
– Nem eszem meg a levest,

mert beleesett a falevél!

Felmérik a lakásviszonyokat
A 2004. évi CXXI. tv. alapján 2005. április 1-je és 2005.

április 21. közötti idôszakban a népesség személyi, családi  és
lakásviszonyairól összeírást kell tartani – a személyes ada-
tok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az összeírás kiterjed az ország területén élô vagy bejelen-
tett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezô magyar állam-
polgárokra, az ország területén három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodó külföldi állampolgárokra, a hontalan személyekre,
menekültekre és az ország területén lévô lakásokra.

Az összeírással kapcsolatos adatszolgáltatás kiterjed a ter-
mészetes személyek és a lakások adatainak összeírására. Az
összeírás végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.
A gyûjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Dr. Varga Ildikó 
jegyzô
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Februári iskola napló
3. 07–17 óra: Ebédfizetés február hónapra (20 napra).
7. 16.30-tól: Szülôi értekezlet 8. osztályosoknak – jelentkezési lapok kitöltése.
8. 12 óra: A Filharmónia koncertje a faluházban.

12. 18 óra: Alapítványi bál a faluházban. 
11. A Tisza napja – megemlékezés a ciánszennyezésrôl tanítási órák   keretében.
15. 17 óra: Szülôi értekezlet a leendô 1. osztályosok szüleinek a Zöld iskolában  

(Algyô, Kosárfonó u. 16.).
16. 14 óra: Versmondó verseny az 1–2. évfolyam részére. 

15 óra: Versmondó verseny a 3–4. évfolyam részére.
A természettudományi vetélkedô 3. forduló feladatainak beadása.

17. 14.30:  Hangos olvasási verseny a napköziseknek. 
18. Farsang az alsó és felsô tagozatban (Zöld iskola, Sárga iskola).
21. Egyéni fényképezés.
25. 14 óra: A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulója Szegeden.
Február 21–március 11.: Általános felvételi eljárás a továbbtanulásra jelentkezett 

8. osztályosok részére.

Az önkormányzat a rendôri jelenlétért
Algyô közbiztonságáért a nagyközség ön-

kormányzata sokféle erôfeszítést tesz. A kép-
viselô-testület 2003 októberi ülésén fogadta el
a bûnmegelôzési koncepciót, miközben min-
den év tavaszán beszámoltatja a Szegedi rend-
ôrkapitányság Tarjánvárosi Rendôrôrsét az
elôzô évi munkájáról – tudtuk meg az olvasói
levélben megfogalmazódó válaszokat keresve
Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármestertôl. 

A bûnmegelôzési koncepció helyzetelemzé-
se megállapítja: a településen a vagyon elleni
bûncselekmények túlnyomó részét az alkalmi
lopások teszik ki, de nôtt a betöréses lopások
száma. Algyônek fel kell készülnie az egyre
súlyosbodó, eddig csak a nagyvárosokat jel-
lemzô fiatalkorú bûnözés, az ifjakat érintô al-
koholizmus és drogfogyasztás jellemzôire. 

A helyzetet jellemzi, hogy Algyôn 2003-
ban 79 (2002-ben 54) bûncselekmény miatt
indult rendôrségi nyomozás. Nôtt a testi épség
elleni bûncselekmények száma is, de a rendôr-
ség eddig mindig megtalálta az elkövetôket.
2003-ban két személy elleni erôszakos bûn-
cselekményt jelentettek be az algyôiek: egy
rablás és egy kifosztás lett ismertté; ezek kö-
zül az egyik a Vadász sörözô elôtt történt. 

A közrendet a településen a rendôrség 3
körzeti megbízottal biztosítja. 

Az Algyôi Faluvédô Egyesület civil szerve-
zeti formában tevékenységét szorosan a rend-
ôrséggel és a polgármesteri hivatallal együtt-
mûködve végzi. A közrendet szolgálja a va-

gyonvédelmi mechanikus eszközök népszerû-
sítése és terjesztése; a hiszékenység és a köny-
nyelmûség felvilágosító munkával való visz-
szaszorítása; a tanyagondnoki hálózat kiépíté-
se is. 

Algyô önkormányzata 2 mezôôr foglalkoz-
tatásával biztosítja a termôföldek, az erdôk, a
haszonállatok és a vadak védelmét. 

Különösen nyaranta nagy a lakssági beje-
lentések száma: elsôsorban a szórakozóhelyek
nyitva tartásával kapcsolatos rendzavarást ki-
fogásolják. A discót üzemeltetô vendéglátóhe-
lyekrôl hazatérô fiatalok rongálását, károkozá-
sát a rendôrség és a Faluvédô Egyesület jár-
ôrözései hivatottak megakadályozni.

A bûnmegelôzés, a drogfogyasztás terjedé-
sének mérséklése szempontjából is jelentôs
munkát végez a Családsegítô és Gyermekvé-
delmi Szolgálat.  

A közlekedés biztonságát idôszakonként a
Kastélykert utcán közlekedô, a tiszai uszályok
feltöltéséhez terményt szállító teherjármûvek
teszik veszélyessé. Hasonlóképpen veszély-
forrás lehet a gázpalackokat szállító, gyakran
utánfutós teherautó. A legveszélyesebb cso-
mópontban, a 47-es út és a Téglás utca keresz-
tezôdésében megépült és jól funkcionál a kör-
forgalom.

A gyakoribb rendôri jelenlét elôsegítésén
fáradozik az önkormányzat, a Faluvédô Egye-
sületet pedig a közbiztonság növelését szolgá-
ló egyéb módszerek  bevezetése foglalkoztatja. 

Bál és 1%
Az Algyôi Általános Iskola Alapít-

vány idén február 12-én rendezi meg
hagyományos bálját. Az alapítvány ku-
ratóriuma kéri, aki teheti, tombolatár-
gyak felajánlásával támogassa a ren-
dezvény sikerességét! Örömmel fogad-
nak anyagi támogatást is az OTP
11735005-20455127 számlaszámára.

Az Algyôi Általános Iskola Alapít-
vány rendszeresen támogatja a tanulók
versenyeztetését, erdei iskolában való
részvételét, a rászorulók tanulmányi ki-
rándulását, jutalmazását. Akik egyetér-
tenek az alapítvány tevékenységével,
adójuk 1%-ának felajánlásával támo-
gathatják a célok megvalósítását. 

Adószám: 184571771-1-08. 

A fizika éve: 2005
A szegedi Móra Ferenc Szakközépiskola Szakiskola és

Kollégium érdekes „Fizikai Kísérletek Játszóházat” rende-
zett január 17-én az általános iskolák 5-8. osztályosai ré-
szére. A kísérleteket szakközépiskolás diákok mutatták be,
s tanulóink is lehetôséget kaptak a megfigyelésre. Az Al-
gyôi Általános Iskola 14 felsô tagozatos diákja nagy ér-
deklôdéssel vett részt a rendezvényen. Különösen tetszett
a szikrakisülést elôállító Van de Graaff generátor.

Hegyi Gabriella

Szilveszter óta keres-
sük nagy, fekete hátú, kan
németjuhász kutyánkat. 

Ismertetô jele: 
fojtólánc van a nya-

kán és Kormos (Kormi)
névre hallgat.

Kérem értesíteni:
Bakos József
Radnai u. 7.

Telefon : 268-620

Dr. Hégely Mihály  
reumatológus 

szakorvos

Rendel: 
Algyô,  Egészségház u. 4.

Elôzetes bejelentkezés:
268-251  

vagy 20-414-7682

Aprók
Eladó régi kendergyári út-

nál 1 hold föld. Érdeklôdni :
06-30⁄388-08-66

*
Férfi kerékpár 26-os (3 seb.

agyváltós) jó állapotban eladó.
Telefon: 268-434

*
Redôny, reluxa, harmonika-

ajtó, szalagfüggöny  készítés.
Telefon: 06-30⁄953-03-95
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Faképek a könyvtárnak

„A Nagy Könyv” mozgalom
A Könyvtárellátó Kht. és

a Magyar Televízió a
könyvtárak közremûködé-
sével angol mintára beindít-
ja „A Nagy Könyv” pro-
jektjét, ami elôreláthatólag
2005 egyik legjelentôsebb
kulturális eseménye lesz. A
program rendszeres TV mû-
sorokból, saját internetes
oldalból,  kapcsolódó
könyvtári és iskolai esemé-
nyekbôl áll majd. „A Nagy
Könyv” mozgalom legfon-
tosabb célja, hogy az olva-
sás újra népszerû és divatos
legyen.

Sajnos egyre kevesebben
és egyre kevesebbet olvas-
nak. Bár világjelenségrôl
van szó, Magyarországon –
a legfrissebb felmérések
szerint – a helyzet gyorsab-
ban romlik, mint másutt.

Lényegében egy olyan ol-
vasómozgalomról van szó,
amely korunk minden tech-
nikai eszközét (televízió,
rádió, mobiltelefon, inter-
net)  egy cél érdekében
összpontosítja. 

A program 2005. március
elején indul és 2005. de-
cember 17-ig tart, melybe
könyvtárunk is szeretne be-
kapcsolódni. A játék során

az ország kedvenc regényét
keressük. A tévénézôket, rá-
dióhallgatókat, olvasókat
szavazásra szólítjuk fel: ne-
vezzék meg kedvenc külföl-
di és kedvenc magyar regé-
nyüket. A szavazás módja
változatos: a könyvesbol-
tokban, iskolákban, könyv-
tárakban, színházakban,
mûvelôdési intézmények-
ben elhelyezett, ingyenesen
beküldhetô szavazólapok,
és az internetes honlap egy-
aránt rendelkezésre áll.

A programhoz kapcsoló-
dik egy társmûsor, egy mû-
veltségi vetélkedô, amihez
már a nyáron csapatokat
kell toborozni.

A TOP-listán szereplô
könyvek beszerzéséhez az
NKÖM támogatást nyújt.
Egy sarkot alakítunk ki a
listán szereplô könyvekbôl.

A vetélkedôk nyertesei-
nek és a legjobb olvasókö-
röknek a versenyt lebonyo-
lító programiroda ingyene-
sen biztosít különbözô aján-
dékokat.

Az olvasókörök részt ve-
hetnek a weboldalon folyó
játékban, a könyvtárak saját
aloldalt nyithatnak a moz-
galom internetes portálján.

Pusztítás, halál, menekülés,
ôserdôben töltött éjszaka, jár-
ványveszély, teljes bizonyta-
lanság jellemezte az elsô na-
pokat, majd a segíteni akarás,
a szolidaritás, az emberség fe-
lülkerekedése lett az úr a víz
pusztítása felett.

Homolya Orsolyát, az
egyik budapesti utazási iroda
idegenvezetôjét január eleji
hazaérkezte után egymás ke-
zébôl tépték ki a televíziók.
Ô és csoportja Thaiföldön, a
szökôártól sokat szenvedett
Phuket szigetén nyaralt az
ünnepek alatt, ôk voltak

azon honfitársaink, akik test-
közelbôl élték át, mit jelent,
ha a természet ereje felülírja
a paradicsomi állapotokat. A
tapasztalt idegenvezetô és az
ismert író-újságíró lenyûgö-
zô, torokszorító beszámolója
megpróbálkozik a lehetetlen-
nel: azzal, hogy testközelbe
hozza az óév – és az utóbbi
évtizedek – legpusztítóbb
katasztrófáját.

A könyv ára: 1690,- Ft,
megrendelhetô az alábbi cí-
men: Bolt Kft., 1023 Mária u.
3., Tel.: (1) 283-6963, e-mail:
info@bolt.cc

Áchim Pál, volt algyôi lakos, jelenleg Szolnokon él. Most
Algyô településnek ajándékozott egy 4 darabbol álló fafara-
gást. Az egyszerû embereket ábrázoló faragásokat a  könyvtár-
ban helyezték el, ahol  nyitvatartási idôben mindenki megnéz-
heti. Köszönjük az alkotónak ezt az értékes ajándékot!

A könyvtár információs pont is
– Forródrót az EU-vonalhoz –

A Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Fôosztá-
lya lehetôvé kívánja tenni,
hogy a kistelepülések, vidéki
városok lakói az EU-val kap-
csolatos kérdéseiket ingyenes
EU-vonalon tehessék fel.
Könyvtárunk is pályázott az
EU-vonal elérésére, melyet
megnyertünk. Január 28-tól a
könyvtárban elhelyezett külön
telefonkészülékrôl a látogatók
egyetlen gombnyomással lép-
hetnek kapcsolatba az EU-
vonallal. Információkat kér-
hetnek például külföldi szol-
gáltatásokról, munkavállalási
és tanulási lehetôségekrôl,
ösztöndíjakról, sürgösségi
egészségügyi ellátásról, pályá-
zatokról, gépkocsik forgalom-
ba helyezésérôl, tartózkodási
engedélyekrôl. 

Az EU-vonal igénybevéte-
le ingyenes, a könyvtár nyit-
vatartási idejében bárki szá-
mára hozzáférhetô. 

Az Európai Unióval kap-

csolatos dokumentumokat,
szóróanyagokat a beiratkozott
olvasók kikölcsönözhetik. Do-
kumentumok (esettanulmány)
állnak rendelkezésre a GVOP
típusú pályázatok ûrlapjának
kitöltéséhez, valamint EU pá-
lyázati kisokos arról, hogy
kis- és középvállalkozások ré-
szére milyen európai uniós
források léteznek. Az adóbe-
valláshoz, pályázatokhoz
szükséges nyomtatványok le-
tölthetôk a könyvtárban (tele-
házban).

Minden héten kedden 14-17
óra között ingyenes álláskere-
sô szolgáltatás munkanélküli-
eknek.

A könyvtár CD-romjait, va-
lamint a CD-jogtárat beiratko-
zott olvasók ingyenesen hasz-
nálhatják. A számítógépes új-
ságok – PC World, GameStar,
Számítástechnika - CD-jei,
DVD-jei is kölcsönözhetôek
(100,-Ft⁄db).

Homolya Orsolya–Rákócza Richárd:
Szökôár testközelbôl

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

Algyôi temetôben :
Tel.:06-20- 32 – 77 – 406
Teljeskörû temetkezési
szolgáltatással  állunk 

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem

gyász illetve köszönet 
nyilvánítás

(DM hirdetés feladása)
sírhelyváltás, stb.

Halott szállítási ügyelet
06-20-9433645

Az Algyôi VSM BT. 
konténeres törmelék- 

és 
sittszállítást vállal 

2200 Ft⁄m3-es áron.

Telefon: 

06-20-9823-107,    

20-9791-088

Kábeltévé, de mi mennyiért?
A kábeltévé mûködésével, csatornáival kapcsolatos kérdéseit

küldte be szerkesztôségünknek Körmöci Dénes, aki az algyôi
kínálatból keveselli a magyar nyelvû csatornákat. Szól a
Délmagyarországban megjelent „kábeltelevíziós árversenyrôl”,
mert az ott olvasottak alapján is érthetetlen számára hogy miért
tud az egyik szolgáltató 2850,-Ft-ért 34 csatornát, míg a másik
2900,-Ft-ért 56 csatornát nyújtani. Levelét – a válaszadás
céljából –  továbbítottuk az AKTV Kft. illetékeseinek. (A szerk.)
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Az idôsek még emlékez-
nek rá, hogy az erdôk, me-
zôk virágai és növényei nem
csupán táplálkozási célokat
szolgálnak, hanem különféle
betegségek gyógyítására is
alkalmasak.

A bodzát az ördög fája-
ként emlegették ôseink, ágát
a gonosz ártó hatalmak tá-
voltartására tûzték a kapura,
ajtókra, ólakra. A bodza
ugyanakkor fontos gyógynö-
vény is, hiszen alig akadt
olyan betegség, amelynek ne
lett volna ellenszere. Édeskés
illatú virágjából fôzetet ké-
szítettek, mely a köhögést
enyhítette, de torokgyulladás
és hideglelés ellen is alkal-
mazták. Ugyanakkor kitûnô
üdítô italt és pálinkát is lehe-
tett készíteni belôle. A sö-
mör, valamint a verekedések
kék foltjainak eltüntetésére a
bodzavirágot vajban kissé
megsütötték majd ezzel a be-
teg testrészt bedörzsölték. 

A kökény az egyik olyan
növény, mely tavasszal a leg-
korábban virágzik. Az idôsek
szerint kis fehér virágaiból
hármat kell elfogyasztani ah-
hoz, hogy az ember egész
évben mentes legyen a láztól.
Fanyarkás gyümölcse enyhíti
a gyomorbántalmakat, bort,
pálinkát is készítettek belôle. 

Az elsô tavaszi zöldségféle
a mezei sóska magas C vita-
min tartalma miatt mártások,
fôzelékek levesek alapanya-
gául szolgált. A hasmenést
lósóska magjából készült te-
ával orvosolták ôseink. 

Hasonlóan egészséges nö-
vény a csalán, melyet külön-
bözô formákban használtak
fel. Fôzetét itták rühesség,
köhögés, vesebántalmak és
vérszegénység ellen.
Reumatikus fájdalmakra für-
dôt készítettek belôle, vagy a
frissen szedett növénnyel ve-
regették meg a beteg test-
részt. A csalán összevagdalt
levelébôl a baromfik etetôjé-
be is szórtak. 

Az akác mézdús virága pa-
lacsintatésztába, fánktésztába
sütve még a mai napig is is-

mert étel. A szárított akácvi-
rágból készült tea a magas
vérnyomást, sôt a köhögést
is gyógyította nagyanyáink
szerint. Az akácfa zsenge
gyökerébôl készített teát pe-
dig a gyomorrontás orvoslá-
sára használták. 

A veteményes kertekben
elôforduló édesgyökeret íze
miatt szívesen rágták, szopo-
gatták a gyermekek. Az idô-
sek a szárított gyökérbôl teát
fôztek, és ezt éhgyomorra
itatták a magas vérnyomás-
ban szenvedôkkel. 

FEJFÁJÁSRA:
- Nyers, sós krumpli boro-

gatást tegyünk a homlokra,
halántékra, majd jó melegen
bugyoláljuk be!

- Nyers tormareszelékbe jó
nagyokat beleszippantha-
tunk.

- Szárított, aprózott macs-
kagyökérbôl készített teát
igyunk!

- Minden nap többszöri
hidegvizes lábfürdô ajánlott.

- Reggelire csak tejet, es-
tére csak kamilla teát fo-
gyasszunk!

- Meleg sót helyezzünk
homlokunkra!

- Szárított, olajban áztatott
ibolyával kell kenegetni a fe-
jet.

- 1 dl sósborszeszben 10
szem törött kendermagot 3
napig állni hagyunk, leszûr-
jük, 1 pohár tejbe 3 cseppet
teszünk, naponta fogyaszt-
juk.

- Fejre, halántékra szele-
telt uborkát kell tenni.

- Hideg vizes kendôvel
szorosan át kell kötni a hom-
lokot.

- Törött borsot kell szip-
pantgatni.

- Ecetes vízzel, vagy tiszta
ecettel kell dörzsölni a halán-
tékot.

- Diófa, birslevél teát kell
inni.

- Javasolt a fokhagyma, a
soványhús, a sótlan étel fo-
gyasztása.

- Kifacsart céklalevet
igyunk többször napjában.

Fûben –fában orvosság V É G R E  A L G Y Ô N  I S !

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ
HITELEK

Személyre szabott tanácsadás,
precíz ügyintézés

Még a lakásából sem kell kimozdulnia,
csak hívjon fel és megyek

új és használt lakás vásárlására,
lakásépítésre, felújításra, 
bôvítésre, korszerûsítésre

régebbi, magas kamatú hitelek kiváltására
szabad felhasználásra 

ingatlan fedezettel

BITE TAMÁS
30⁄605-6988

ALGYÔ, Bartók Béla u. 29.

TELJESKÖRÛ 
SZEMÉSZETI 
VIZSGÁLAT

Felnôtteknek és gyermekeknek!

SZEMNYOMÁSMÉRÉS

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
(asztigmiás töréshibáknál is)

SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA

TB-VÉNYEK BEVÁLTÁSA, FELÍRÁSA

Szeged, Tisza L. krt. 75.

Bejelentkezés telefonon: 62⁄420-642



Fodrászat
Nôi, férfi, gyermekhajvágást, 
dauert, festést, színes-melírt 

valamint alkalmi frizurák készítését vál-
lalom.

Ha frizurát szeretne jelentkezzen be 
a 268-514-es vagy a 06-30-438-80-14-es

telefonszámon,
vagy személyesen

Algyô, 
Téglás u. 86. sz. alatt.

Nyitva tartás:  
Hétfô, kedd: 8–13-ig

Szerda, csütörtök,
péntek:  13–20-ig
Szombat:  8–11-ig

Algyô, Géza u. 11. Tel: 30⁄ 219-7116
www.mobilfoto.hu
mobilfoto@mobilfoto.hu

Baba szépségverseny helyezettei:
I.  Üveges Gergô
II.  Sándor Brenda
III. Farkas Ádám

Ezúton szeretnénk megköszönni a részvételt és a szavazatokat.

Fotó szolgáltatásaink:
1 mûtermi fotózás
2 esküvôi fotó, videó készítés
3 esküvôi mûtermi képek készítése
4 tablókép, osztálykép
5 egyedi képek készítése helyszínen
6 igazolványkép készítés azonnal

HP CANON EPSON LEXMARK XEROX

Bolti szolgáltatásaink: analóg és digitális képkidolgozás,
képszkennelés, filmszkennelés, fotóretusálás, CD⁄DVD írás házi
anyagról. Képkeretezés egyedi méretben, kiválasztott
mintakollekcióból.

Nézzen be hozzánk!
Nyitva tartás: Hétfôtôl - Péntekig 12-17

Meghívjuk Esküvôi Kiállításra Önt és Családját, 
melyen cégünk is bemutatkozik. Ideje: 2005 február 4-5-6.

Kedvezményes belépôre jogosító kártyáért fáradjon be
üzletünkbe.
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Szeretné vállalkozását fejleszteni, de nem
áll rendelkezésre a szükséges forrás?

Készíttesse el pályázatát 
gyakorlott pályázatíróval!

A New Produkt Bt. a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium által 

regisztrált pályázatíróval áll 
Ön és vállalkozása rendelkezésére.

Korrekt áron vállaljuk 
AVOP (Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program), 

GVOP (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) 

keretében meghirdetett pályázatok 
elkészítését.

Elérhetôségek: Katona Antal
Algyô, Boróka u.8.

Tel.⁄fax:62⁄268-670. Mobil:30⁄985-22-85
E-mail:antal.katona@invitel.hu

Sírkô – mûkôkészítés

Sírkövek készítése gránitból, 
márványból, mûkôbôl, 

egyedi elképzelések alapján is.

Vállalunk:
kripták készítését,

sírtisztítást,
betûvésést,

felújítást, és teraszvázák készítését.

Érdeklôdni az algyôi temetô melletti
sírkô részlegnél.

Telefon:  20/323-0118 (napközben)  
62/419-775 (este, lakás) 

Kovács Mihály
sírkô-mûkôkészítô
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Kedves Olvasóink!
Örül az Algyôi Hírmondó szerkesztô bizottsága,

hogy egyre gyakrabban megírják véleményüket,
közérdekû kérdéseiket. Szeretnénk tájékoztatni
Önöket, hogy a jövôben monogramos aláírással írt
véleményt csak abban az esetben jelentetünk meg,
ha a szerkesztôség tudomására hozzák teljes  nevü-
ket és lakcímûket. Ugyanakkor a szerkesztôség – a
lapot jellemzô terjedelmi korlátok miatt – a jövôben
is fenntartja magának azt a jogot, hogy az írásokat a
tartalom megváltoztatása nélkül, esetleg rövidített
formában közölje. 

Az írások olvasóink véleményét tükrözik, ame-
lyeket a szerkesztôbizottság tiszteletben tart.

A szerkesztôség

Tisztelt B. A. monogramos
olvasó!

A Hírmondó elôzô számá-
ban megjelent írására szeret-
nék reagálni, amely „Ingyen
sem kell a (komoly)zene
Algyôn” címmel jelent meg.

Elôször is tisztelettel kö-
szönjük kitüntetô figyelmét,
mellyel számon tartotta, hogy
az óvoda dolgozói és a taná-
rok a hangversenyen nem
voltak jelen. Miért ez a diszk-
rimináció? 

A településnek több mint
ötezer lakosa van és ebbôl az
értelmiségiek száma nem kor-
látozódik az Ön által említett
rétegre. A zene mindenkié,
ami azt jelenti, hogy nem
csak a pedagógusok, intézmé-
nyi dolgozók számára rende-
zik a hangversenyeket, hanem
minden algyôi lakosnak.

Úgy gondoljuk, egész év-
ben jelentôs számmal vettünk
részt a település rendezvénye-
in, ahol mi is sajnálattal lát-
tuk az érdektelenséget. Talán
ha Ön is több rendezvényen
részt vett volna, saját szemé-
vel is meggyôzôdhetett volna
arról, hogy a fent említettek
milyen nagy számban látogat-
ják a kulturális programokat.
Írásából nem tûnik ki az sem
világosan, hogy kiket ért a
megajándékozottak említésé-
vel. Fogalmazásából úgy tû-
nik ki, mintha az elôzôekben
elmarasztalt jelenlévôk lenné-
nek, akik csomagot kaptak.

Ezen félreértések elkerülése
végett szeretnénk kijelenteni,
mi semmiféle csomagot nem
kaptunk a hangversenyt meg-

elôzô napokban tartott ünnep-
ségeken!

Visszatérve a hangverseny
hangulatához, nem tudom,
hogy Ön mennyire élvezte a
zene varázsát, ha azzal volt
elfoglalva, hogy számadást
készítsen, kik voltak jelen és
kik nem.

Végezetül még annyit,
hogy a véleményéhez, melyet
oly „bátran” megírt, illett vol-
na a nevét is vállalnia!

A pedagógusok nevében is,
tisztelettel: 

Bai Istvánné
*

Az Algyôi Hírmondó leg-
utóbbi számában megjelent
egy elég kemény hangvételû
olvasói levél, amely azt bon-
colgatta, vajon miért voltak

olyan kevesen egy algyôi ko-
molyzenei koncerten. A szö-
veg alatt aláírásként a B.  A.
monogram szerepelt. B-vel
kezdôdô vezeték- és A-val
kezdôdô keresztneve nagyon
sok embernek van, de mivel a
Délmagyarországban és a
Délvilágban én használom ezt
a monogramot, sokan azt hit-
ték, ez is az én írásom. Páran
megkérdeztek, miért bántom
én az algyôi pedagógusokat.
A szöveget azonban nem én
írtam, nincs is közöm hozzá.
Legföljebb annyi, hogy azon
a koncerten én sem voltam
ott. (Bár ez nem jelenti azt,
hogy ne szeretném a komoly-
zenét.)

Tisztelettel: 
Bakos András

Visszhang

Szilveszter a köbön
A faluházi szilveszterrôl több olvasó is beszámolt: Körmöci Dénes két,

Németh József egy írást hozott. Mivel mindhárom szöveg – bár más-más
stílusban – köszönetét fejezi ki a szervezôknek a hangulatos éjszakáért,
hely hiányában eltekintünk mindhárom teljes közlésétôl. (A szerk.)

Szilveszteri bál a faluházban
Örömmel vállaltam, hogy egy ún. „helyzetjelentést” adjak a 2004. évi

óév-búcsúztató és 2005. évi újév-várásról, mert feleségemmel és baráta-
immal együtt én is jól éreztem magam ott és akkor!

Mindenek elôtt: köszönet a faluház vezetésének és dolgozóinak, amiért
felvállalták egy ilyen jelentôs rendezvény megszervezését, amelyben az
Edison Kft. és az Edison Trió Mizsei Zoltán vezetésével vállalta a közön-
ség szórakoztatását, vendéglátását.

A jól idôzített zenés blokkok, amelyeket kellemes könnyedséggel töltöt-
tek ki „Dzsamila” hastáncosnôi és Szûcs László bûvész, valamint „bû-
vészinasa” Mizsei Edvárd, csodálatos körítést adtak a szinte folyamatosan
mûködô svéd-asztalnak, ami „szem-szájnak ingere” volt. Az új év elsô
órájában a pezsgôs üvegek – és a feleségem pezsgôs poharának szétdurra-
nása után is gondoskodtak kalóriánkról. Mindezek mellett bôkezû tombo-
lát is rendeztek, amelyben egyértelmûen az nyert legtöbbet, aki a legtöbb
tombolajegyet vásárolta. De ez már a matematika egyik mellékága…

Mindent összevetve: úgy érzem nem választott rosszul, aki úgy döntött,
hogy a faluházban múlatja az ó-esztendôt.

Körmöci Dénes

Ha szilveszter, akkor faluház…
A jó hangulat jegyében telt az algyôi szilveszter a faluházban. A kelle-

mes zenét megszakító mûsorok, bôséges és ízletes ételek, az éjféli pezsgô
tette kellemessé az óév búcsúztatását. Reméljük, hogy ez a hagyomány
folytatódik, s a 2005. év végét is hasonlóan tölthetjük el. Köszönjük a
szervezôknek a hangulatos éjszakát.

Németh József

A szolgáltató az ügyfélért

A Településtisztasági Kht. tisztelettel értesíti az
érdeklôdô algyôieket, hogy 2005-tôl minden hó
második szerdáján, így február 9-én (szerdán) is 13
és 15 óra között a saluházban Csókási Ágnes szám-
lázási elôadó ügyfélfogadást tart. 

Ingyenes jogi tanácsadás
és segítségnyújtás

Algyôn  az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támo-
gatásával.  Február 7-tôl várunk minden érdeklô-
dôt. Jogi tanácsadók: dr. Ampovits Ágnes ügyvéd,
dr. Gonda János ügyvéd. A jogi tanácsadás he-
lye: Algyô, Búvár u. 5. Faluház. Idôpontja: Min-
den hétfôn 16-18 óra között.
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2004. szeptember 30-án es-
te 18 órakor elindult valami
Algyôn, amit úgy hívtunk,
hogy „Felolvasóest”. Ezen az
esten vettek részt azok az al-
gyôi „tollforgatók”, akik (Ág-
nes nevû képeslapírónk sza-
vaival élve):  „az életbôl szü-
letett, asztalfiókban tetszha-
lottá lett szövegeket felolvas-
va” életre keltették azokat.

Akkor és most is, 2005. ja-
nuár 13-án Ménesi Lajosné
(Jusztika) adott otthont a fel-
olvasóestnek, majd a mostani
(nevezzük) alakuló ülésnek, a
könyvtár nagytermében. Saj-
nos, egyéb elfoglaltságuk és
idôszûke miatt többen nem
tudtak megjelenni, de ettôl
függetlenül, büszkén mond-
hatjuk, hogy megalapítottuk
az algyôi irodalmi kört. Bizto-
sak vagyunk abban, hogy az
igazoltan távolmaradt tollfor-
gató társaink is támogatják
ezen kezdeményezésünket, és
lankadatlan lelkesedéssel áll-
nak mellénk úgy írásaikkal,
mint személyes bemutatko-
zással is. Erre aztán többféle-
képpen is lesz mód. 

A „legifjabb algyôi kör”
ugyan még nem vette fel egy
ismert személyiség nevét sem
(ez még hátra van), de úgy
döntött, hogy minden máso-
dik hónap 13-án összejöve-
telt, vagy ha úgy tetszik köri
beszélgetést tart.

Évente egy-két alkalommal
FELOLVASÓ EST-en mutat-
kozik be a nagyközönségnek.

Egyhangúlag támogatta
minden „tollforgató”
Ménesiné Jusztika azon el-
képzelését, hogy egy ún. al-
gyôi antológia kiadására is
sor kerülhetne egy szép na-
pon.

Bátorkodtam indítványozni
egy olyan jellegû kezdemé-
nyezést, hogy a havonta meg-
jelenô Algyôi Hírmondót
„toldjuk meg” egy lappal,
amely bemutatná községünk
tollforgatóinak, esetleg rajzo-
lóinak azon munkáit, ame-
lyek érdemesek publikációra.
Ez sajnos egyelôre valószínû
„szponzor-függô”, de ki tud-
ja…Lehet, hogy saját „há-
zunk táján” is találunk Vala-
kit…Ezt tessék úgy felfogni,

mint „felkérést táncra”. Sze-
retnénk évente egyszer egy
irodalmi pályázatot hirdetni,
amely az új algyôi „ôstehet-
ségeket” lesz hivatott felku-
tatni.

Az elsô összejövetelünk
után arra a megállapításra ju-
tottam, hogy Algyôn vannak
olyan – írói szempontból is –
ÉRTÉKES emberek, akik tér-
ben és idôben öregbíteni tud-
ják kis közösségünk nevét,
azaz hírnevét! 

Arról nem akartam sok
szót ejteni, hogy együttlétünk

alatt szinte minden egyes toll-
forgató társunkról oly sok új
és nemes tulajdonság derült
ki, hogy az már egy külön fe-
jezet témáját képezné. Majd
erre egyszer visszatérek, ad-
dig is köszönöm Nektek ked-
ves „írótársaim” a bizalmat.

Önök, kedves olvasók a
Hírmondónkból, vagy a falra-
gaszokból ígyis-úgyis értesül-
nek leendô rendezvényeink-
rôl, amelyre sok-sok szeretet-
tel várunk mindenkit!

Körmöci Dénes

Kell a segítség az életük delén túljutot-
taknak: Algyôn több mint 700 a 65 éves,
vagy annál idôsebbek száma, közülük so-
kan özvegyen, egyedül tengetik napjaikat.
Az idôs, egyre betegebb és magatehetetle-
nebb emberek megsegítésére gondolt az al-
gyôi önkormányzat, amikor támogatást
nyújtott az Algyôi Nôegyletnek, hogy az
uniós Phare-pályázat révén öt asszonyt házi
segítségnyújtásra képezzenek ki. A tanfo-
lyam végeztével, sikeres vizsgával a tarso-
lyukban tavaly november óta dolgoznak az
asszonyok, köztük Bakos Józsefné Vera, aki
- saját családja és idôs édesapja ellátása
mellett – segít a mindennapi élet hozta fel-
adatokban és saját maga ellátásában az
egyedül élô Molnár Józsefnek és Gyuris
Lajosnak is.

– A fiam ismerôse ajánlotta, hogy igé-
nyeljem a házi segítségnyújtást – magya-
rázta a 80 éves Molnár bácsi. – A család
terheit akarom így csökkenteni, mert ma-
napság nagyon sokat kell dolgozniuk a fia-
taloknak, kevés idejük marad arra, hogy
rám nyissák az ajtót. A feleségem nyolc

éve halt meg, azután jó darabig fôztem
magamnak, meg hordtam az ebédet, de
ahogy telnek az évek, egyre nehezebben
látom el magam. Ma már meg se tudnék
lenni Veronka nélkül – jelentette ki a bácsi.

A házi segítségnyújtó szolgálat munka-
társaként Bakosné reggel a napot Molnár
bácsinál kezdi: ha kell, bevásárol a közeli
boltban, segít a reggeli elkészítésében, ki-
szellôztet, ágyat igazít, kikészíti a
gyógyszert, aztán ebéd után elmosogat, be-
szélgetnek egy kicsit, de ott az esti készü-
lôdés idején is, a kisebb mosást, a kisebb
takarítást is elintézi.

– Egyre kevésbé tudok magamon segíte-
ni: tegnap is rosszul lettem, fölülni se tu-
dok egyedül – nézett segélykérôn Veronká-
ra Józsi bácsi, a tartós betegápolás azonban
már nem az idôsgondozók feladata. – Nem
utasítottam el az öregek otthonát, de nem
nekem való, inkább itthon szeretek. Hogy
ez így maradhasson, ahhoz nagy segítséget
ad Veronka.

A házi segítségnyújtást igényelni az ön-
kormányzatnál, a Nôegyletnél, a házior-

vosnál, az Egészségházbeli szociális és
családügyi szolgálatnál, vagy az öregek
otthonában lehet. A napi látogatásokért és
segítségért persze fizetni kell, de minden-
kinek csak annyit, amennyit a helyzete mi-
att a nyugdíjából kiszoríthat a helyi rende-
let szerint. Például napi egyórányi segít-
ségnyújtás Molnár bácsinak 260 forintjába
kerül. Az ebéd utáni látogatási idô letelt,
másik gondozottjához igyekszik Bakosné
Vera.

– Naplót vezetünk arról, hogy az adott
napon melyik gondozottnál milyen felada-
tot végeztünk – igazolta szakértelmét
Bakosné. – Az egyéves tanfolyam nélkül
nem tudnánk megoldani azt a sok váratlan
helyzetet, amivel találkozunk. A legnehe-
zebb a kezdet: az idôs emberek magán-
szférájába való bejutás nagy türelmet és ta-
pintatot igényel. De az bizonyos, hogy sok
idôs és magányos algyôinek tudnánk segí-
teni mi, öten, a frissen kiképzett, a vásár-
helyi kórházban és öregek otthonában gya-
korlatot szerzett gonozónôk. 

A. H. 

Csak-csak  ALAKULÓ FÉLBEN (vagy egészben…)

A Nôegylet, az idôsek gyámolítója

Temetô melletti  „Icu Virágüzlet”
Temetésre rendelést telefonon felvesz.

Vállal:
családi koszorú, koszorú, sírcsokor, sírpárna, kéz-

icsokor készítést.

Tel.: napközben: 06-20-328-4659
Este lakás: 419-775 ( 62-es körzetszám)

*  *  *
Egyéni vállalkozók részére könyvelést vállalok.

Tóth Ilona
mérlegképes könyvelô
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Hogyan került Algyô-
re? Miért alapította meg
a Hagyományôrzô Egye-
sületet? Minek köszönhe-
tô végtelen szeretete  a
népmûvészetek iránt?
Mennyire elégedett  az
életével? E kérdések to-
lultak elô, mikor talál-
kozhattam Eke Józseffel,
akinek lényével és életé-
vel egybeforrt a népmû-
vészet, s különösen a tánc
és a zene.

„Negyven éven keresztül
voltam Algyôn pedagógus-
igazgató. Algyôhöz az köt,
hogy a nejemnek a húga
egyedül maradt, mivel az
apósom és  az anyósom
meghalt, s a feleségem itt
kapott állást. Én Egerben
tanítottam és kényszerbôl
jöttem ide. Akkoriban pá-
lyázatot írtak ki a mûvelô-
dési ház igazgatói beosztá-
sára, a nejemnek pedig vé-
dônôi állása és lakása lett.
Ugyan megvan a  tánc-
ének-zene tanár i  diplo-
mám, mégis matematikát,
fizikát tanítottam; életemet
pedig géplakatosként kezd-
tem, utána gépésztechni-
kus, majd gépészmérnök
lettem. 

A gyermekkorról annyit,
hogy Szilvásvárad mellett
születtem. Ott szerettem
meg a népzenét. Öten vol-
tunk testvérek. Apám ezer-
mester volt a faluban bá-
nyászként .  Az is  le t t  a

veszte, mert a bánya télen
beázott, s hazafelé vizes
ruhában gyalogolt 12 kilo-
métert. A kis húgom más-
fél éves korában meghalt.
Két  és  fé l  éves  vol tam,
amikor az apukám meg-
halt, anyukám nem ment
újra férjhez és öt gyerme-
ket  nevel t .  Anyám nap-
számra járt, hogy valamit
tudjon a gyerekeinek adni.
Gondolt egyet és „eladott
tanyára”: én birkákat ôriz-
tem és ott aludtam velük.
Ezt addig csináltam, amíg
egyszer véletlenül elkóbo-
rolt egy birka és bement a
lucernásba és ott felpuffad-
va elpusztult. Akkor sze-
gény anyámnak meg kellett
vennie  a  birkát  és  nem
kaptam meg a  béremet .
Negyedikbe jártam iskolá-
ba, amikor elmentem egy
másik paraszthoz, itt ökrö-
ket hajtottam, meg mentem
lucernát kaszálni. De aztán
baj  vol t ,  mert  szegény
anyukámat berendel ték,
amiért nem jártam iskolá-
ba. A következô évben a
nôvérem lett beteg és he-
lyette mentem dolgozni a
vasúthoz. Hetedikbe jár-
tam, mikor már a bányában
is  dolgoztam: csi l léket
akasztgattam össze, és azo-
kat húztam ki. Ezt követô-
en az egyik barátom mond-
ta, hogy megy Ózdra ipari
tanulónak. Lopva titkolva
elmentem a barátommal a
gépipariba felvételire és

megszereztem a szerelôi
szakmát. Életemnek az volt
az  egyik legjobb helye,
mert szállást és enni adtak,
tanítottak. Majd gépipari
technikumba iratkoztam,
de úgy végeztem el, hogy
délelôtt Ózdon a gyárban
dolgoztam, délután men-
tem a technikumba. Mikor
ezt elvégeztem, Miskolcra
beiratkoztam az egyetemre,
i t t  szereztem meg a gé-
pészmérnöki diplomámat. 

Diósgyôrben az Acélmû-
nél dolgoztam karbantartá-
si vezetôként. Az akkori
miniszter meglátogatta az
Acélmûveket és részegsé-
gében beesett a kemencék
közé és ott halt meg. Én is
majdnem odaégtem. Ekkor
azt mondtam, hogy nem
csinálom ezt tovább. Miu-
tán elkerültem az Acélmû-
tôl, elmentem a gépipari
technikumba tanítani. Bu-
dapesten elvégeztem a ta-
nítóképzôt, Egerben pedig
a tanárképzôt. Táncoltam a
Honvédban,  zenél tem a
belügyminiszter úr zeneka-
rában.

Nekem mindig ott volt
jó, ahol a sors letett. Most
is négy helyen tanítok. Mi-
elôtt idekerültem, sok min-
dent csináltam. Az Orszá-
gos Nyugdíjas Szövetség
mûvészi  t i tkára  vagyok
megalakulása óta. Tizenöt
éve zsûrizek, mert az ének,
a zene és a tánc közel áll
hozzám. Valamint a nép-
mûvészetgyûjtés a minde-
nem. Algyôn minden évben
két új mûsorszámot tanítot-
tam be, már nyolcvan önál-
ló produkciónál tartunk:
2005-ben e helyi együttes
negyven éves.  Negyven
éven keresztül minden ked-
den és pénteken tanítottam
ôket: egy óra jut zenére,
egy az énekre, egy pedig a
táncra. 

A falu életében sok min-
denben részt vettem, most
csak a lakodalmakat, disz-
nóöléseket  emlí tem.  A

negyven év alatt sok gye-
rek megfordult  a  kezem
alatt. Három éve elköltöz-
tem Algyôrôl, azóta nem
tudom úgy megfogni  a
gyerekeket az ének és tánc
szempontjából, mint ami-
kor még ott laktam. Volt
olyan, hogy kétszázötven
tagú volt az együttes, na-
gyobb részt gyerekek. Be-
indítottam az iskolában a
zenei oktatást. Több feszti-
válon részt vettünk és több
alkalommal nyertünk is.
Most Szegeden, a fôisko-
lán tartok elôadást, a Száz-
szorszép Gyermekházzal
van szerzôdésem. 

Zenebohóc vagyok: hu-
szonhét hangszer a kabát
alatt. Például nyelvsípon,
Magyarországon csak én,
és egy tanítványom tud ját-
szani. Szerencsésnek tar-
tom magam. Zenélésben
baráti alapon megyek ide-
oda,  de lakodalmat nem
vállalok. Ha véleményt al-
kotok, akkor nem a tömeg
elôtt mondom meg, hogy
mi a hiba,  hanem négy-
szemközt .  Vezetést  nem
vállalok, csak segítek. Kér-
dezik tôlem, hogy mit ka-
pok? Én azt válaszolom,
hogy szeretetet.

Annak idején, amikor a
gépészeti vonalról eljöt-
tem, negyedannyi fizetést
kaptam tanárként, mint az
Acélmûben. Egy tulajdon-
ságot  fontosnak tar tok:
akivel jót tudtam tenni, jót
tettem; akivel nem tudtam
jót tenni, nem tettem sem-
mit. Nem is volt harago-
som. Én meg vagyok elé-
gedve a sorsommal… Mos-
tanában szeretem együtt
tölteni az idôt az unokáim-
mal, szeretek kertészkedni.

Nagy tervem az együttes
negyven éves találkozójá-
nak megszervezése: leg-
alább négyszáz embert vá-
rok.“

Lejegyezte: 
Bálint Diána

Algyôi arcok: Eke József

A népmûvészet, a tánc és a zene az élete

Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy

ÜGYVÉDI  ALIRODÁM
címe megváltozott!

Új cím: Algyô, Bányász u. 20.

Fôirodám címe továbbra is változatlan:

Szeged, Vár u. 2. Tel.: 30⁄9-750-740

Dr. Gubacsi  Enikô
ügyvéd

§ §
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Február    01–04-ig 12.00–16.30-ig

Február    07–11-ig 08.00–12.30-ig

Február    14–18-ig 12.00–16.30-ig

Február    21–25-ig 08.00–12.30-ig

Február    28 12.00–16.30-ig

Március   01–04-ig 12.00–16.30-ig

Üzemegészségügyi mérés és hivatásos jogosítvány
hosszabbításának megszervezése.

Tel.: 06-62⁄267-202, 06-30⁄635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése

HétfŒ, szerda: 8.15 –14.15
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 9.00–14.00

Egészségház u. 42.  Telefon: 267-202 
Mol-utalványt elfogad! 

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan  szakorvosa rendelése:

február  01-04-ig    12.30-16.30-ig

február  07-11-ig    07.30-11.30-ig

február  14-18-ig 12.30-16.30-ig

február  21-25-ig 07.30-11.30-ig 

február  28-án 12.30-16.30-ig

március  01-04-ig    12.30-16.30-ig

március  07-11-ig    07.30-11.30-ig

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

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

Telefon: 268-038:

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

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

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

Telefon: 20/965-09-97

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

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa:
Február   01–04-ig 7.30–12.00-ig
Február   07–11-ig 12.30–16.30-ig
Február   14–18-ig 7.30–12.00-ig
Február   21–25-ig 12.30–16.30-ig
Február   28 7.30–12.00-ig
Március  01–04-ig 7.30–12.00-ig

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Házasság:
Gavallér István és Suti Il-

dikó Emma (2004. december
18.).

Születés:
Szûts Lászlónak és Hor-

váth Krisztina Ildikónak  Le-
vente (2004. 12. 19). Szabó
Istvánnak és Bálint Csillának

Márton Benedek (2005. 01.
11.) nevû gyermeke született.

Haláleset:
Csernus Zoltán (2004. 12.

13.), Csernus Istvánné Kabók
Julianna (2004. 12.17.), Id.
Bakos András (2004.12. 20.),
Szûki Antal (2005.01.10.).

Orvosi ügyelet 
rendelési idŒn kívül: 

ORSZÁGOS MENTÔSZOLGÁLAT
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

Hétköznapon: 
16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig;   
szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.

Anyakönyvi hírek Algyô Nagyközség Önkormány-
zat Gyermekjóléti és Családsegítô
Szolgálat Algyô, Egészségház u.42.

Telefonszám: (62) 267-866; 
Ingyenes zöld szám: 

06-80-820-024
Szolgáltatásaink:

Ingyenes jogi tanácsadás:
minden hónap elsô szerdán:

13.30-tól 16.30 óráig 
Ügyfélfogadás: hétfôtôl- csütörtö-

kig: 8-tól 15 óráig, pénteken: 8-tól
10 óráig
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Algyôi Faluház és Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu 
Internet: faluhaz@algyonet.hu/faluhaz E-mail: szabadidokozpont@algyonet.hu 

Igazgató: Lukács László. Kulturális fômunkatárs: Lázár Nóra. Kulturális munkatárs: Lele Istvánné.   

Határtalan szavak a Népszínházról
Immár hatodszor látogatott el hozzánk Algyôrôl

a Móra Ferenc Népszínház együttese. Most Jókai
Mór: A földönfutó címû népszínmûvét adta elô a
társulat. Eddig – 2000 óta – tolmácsolásukban lát-
hattuk már Moliére: Úrhatnám polgár, A fösvény;
Saint Exupery: A kis herceg; Schiller: Ármány és
szerelem, valamint Móricz: vidám három
egyfelvonását. A darabok, bár lerövidítve, de tel-
jesen érthetôen kerültek bemutatásra. 

A siker most sem maradt el. A közönség lelkes
tapssal hálálta meg a szereplôk igyekezetét. 

Maga a tény, hogy egy mikrobusz és egy sze-
mélyi autó összesen 12 utasa, világosító és hango-
sító berendezéssel felszerelve, gazdag színpadi
díszlettel és korhû öltözékkel ellátva érkezik a
színpad közvetlen közelségébe, csodálatosan di-
cséretes. Mert ez már mind szükséges volt ahhoz,
hogy a nézôközönség beleélhesse magát a múlt
században történô események valóságába.

Hôsünk, a nemesi származású ügyvéd szertelen
életmódja miatt egyik napról a másikra földönfu-
tóvá válik. Mit tegyen, hová menjen? Hát a Ba-
konyba vonul, ahová a jogrendszer szigora elôl
már a betyárok és zsiványok eddig is meghúzód-
tak. A fordulatos események csúcspontja: hírét
hallják az 1848-as szabadságharc kitörésének. S
akik elhatározták magukat a fosztogatásra, egy-
szerre csak azon veszik magukat észre, hogy az
életmódon változtatni kell, a haza javát kell elôny-
ben részesíteni. Mindegyikük a szabadságharco-
sok megsegítését szeretné elôsegíteni. Ki vagyo-
nával, ki aranyával, és van, aki kardjával és életé-

nek feláldozása árán is.
Így a darab üzenete érthetôen csengett ki min-

den jelenlévô számára. Mindig a legjobbat kell,
hogy  adjuk  magunkból. Nem élhetünk felelôtle-
nül akárhol, akármikor is élünk. 

Viszont volt olyan körülmény is, ami a romanti-
kára utal, de ami egyáltalán nem zavart senkit a
jelenlévôk közül. A Bakonyban a zsiványokat szó-
rakoztató cigányasszony a népmesét a legszebb
szögedi tájszólással közölte, és amikor táncra per-
dültek, az a népdal adta a talpalávalót, hogy: „Ál-
tal mennék én a Tiszán ladikon, de ladikon”. A
népdalokból ezt szinte mindenki tudja, s a szögedi
beszéd zamata sem ismeretlen vidékünkön. Cso-
dálatos volt!

Ezúttal is hálával és elismeréssel tartozunk a
minket folyamatosan látogató szereplô gárdának.

Azoknak is, akiket fel sem tudunk érdemben
sorolni, de állták e folyamatos látogatások anyagi
hátterét. Itt kell említenünk, hogy egy-egy ilyen
látogatás nemcsak az ürményháziaknak, hanem a
muzslyaiaknak és a testvérközségnek számító
tóbaiaknak is szólt. Egy felkészüléssel, mindjárt
három helységben is szerepeltek az algyôiek, s el-
hintették bennünk az élni akarás reményét is. Áld-
ja meg ôket a jó Isten, hogy ezen nemes szándé-
kukban megmaradjanak!

Még egyszer mindenkinek hálásan köszönjük a
színdarab bemutatásával nekünk szerzett gazdag
élményt!

Erôs Lajos, ürményházi plébános 
Vajdaság, Bánát – Szerbia és Montenegró

1%
a Parlandó-

nak
A Gyevi Art Kultu-

rális Egyesület (Par-
landó Énekegyüttes) a
2005-ös évben szíve-
sen fogadja személyi
jövedelemadójának
1%-át. Adószámunk:
18469927-2-06. Kér-
jük, támogassa egye-
sületünket, hogy mi-
nél több színvonalas
mûsorral kedvesked-
hessünk Önöknek!
Hálásan fogadjuk
egyéb felajánlásaikat
is, mellyel 2005-ben
Algyôn megrendezen-
dô kulturális esemé-
nyeket is segítik.
Számlaszám: PAR-
TISCUM XI. Taka-
rékszövetkezet 12. sz.
Kirendeltsége, 6750,
Algyô, Búvár u. 2.
57600125-1106717.

A Gyevi Art Kultu-
rális Egyesület nevé-
ben: 

Torma Tiborné

Állandó programok a faluházban
Hétfônként   13-16 óra  Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),

16-19 óra  Parlandó Énekegyüttes  (Lakatos Béla),
16-18 óra  Ingyenes jogi tanácsadás 

(dr. Ampovits Ágnes),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Keddenként  16 óra Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra  Algyôi Citerazenekar

(Süli Tibor).
Szerdánként  17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza), 

17 óra  Sakk-klub (Szekeres István). 
Csütörtökönként 9.30-10.30  Baba-Mama Klub,

17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Péntekenként  15-17 óra  Hit és Lélek Klub 
(Nemes Nagy Rózsa),

17-19 óra  Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza).

Mangalica sertésbôl

hurka, szalonna,

tepertô, zsír házias

ízekben,

valamint

fûszerpaprika-

ôrlemény eladó.

Algyô, 

Kastélykert u. 169.

Telefon:

06-20⁄988-57-85

vagy 62⁄267-266

Új házak 

építését, 

régi házak 

felújítását, 

burkolómunkát 

vállalok.

Keresztes István

kômûves

Algyô, 

Kôfal u. 19.

Tel.: 

06-20⁄574-55-98
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Algyôi Hírmondó
Megjelenik havonta egyszer  1000 példányban

Kiadó: Algyôi Könyvtár és Tájház Felelôs szerkesztô:  Ménesi Lajosné
Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária,  Borbély János,  Harcsás Gizella,

Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,   Lázár Nóra,  Nagy Barna Krisztina,  Hidasi Katalin.
Molnárné Vida Zsuzsanna,  dr. Piri József

A szerkesztôség címe:  6750 Algyô, Kastélykert u. 63.  
E-mail cím: bibl@algyo.hu,  telefon: 517-170  

Nyomás:  GOLD PRESS Nyomda

Tollforgatók köre
Megalakult az Algyôi Tollforgatók Köre. Az Algyôn élô írók

és költôk a könyvtárban kéthavonta tartjá klubfoglalkozásaikat,
és évi 1-2 alkalommal felolvasó estjeiket. A kör szívesen lát
szimpatizánsokat is a tagjai között. 

Faluházi rendezvények
FEBRUÁR 5. (szombat) 10 óra: Farsangi játszóház az Al-

gyôi Mûvészkör szervezésében (ismerkedés a farsangi ma-
gyar népszokásokkal, farsangi szalagos fánk, maszkok ké-
szítése, arcfestés, szellembábuk alkotása, egyéb meglepeté-
sek).
16 óra: Farsangi vetélkedô (A régi szokást felelevenítve
Algyôn élô családokat, baráti társaságokat, a civil szerveze-
teket, és minden játékos kedvû érdeklôdôt várunk egy jó
hangulatú mulattató vetélkedôre, mely sok nevetéssel és
nyereményekkel zárul.)
19 óra: Farsangi koncert Fellép: SUN CITY zenekar Be-
lépôjegy: 600 Ft. A belépôjegy a vetélkedôn részt vevôk
számára ingyenes!

FEBRUÁR 7. (hétfô) 9-14 óra: Véradó Nap 
FEBRUÁR 8. (kedd) 12 óra: Filharmónia hangverseny az

Algyôi Általános Iskola tanulói részére.  Téma: „Négy kéz
egy zongorán” Fellép: Pap Éva (zongora), Zsigmond Zoltán
(zongora) A mûsort ismerteti: Meszlényi László Mûsor:
Schubert: Indulók, Ravel: Lúdanyó meséi, Moszkowszky:
Spanyol táncok, Gershwin: Kék rapszódia – részlet,
Brahms: Magyar tánc. A belépés díjtalan! A Filharmónia
Kht. szervezésében.

FEBRUÁR 9. (szerda) 17 óra: Életreform Klub. Vendégünk:
Szögi Tibor (Szeged).  Téma: „A víz, mint érzô lény” –
filmvetítéssel egybekötött elôadás.

FEBRUÁR 10. (csütörtök) 17 óra: Gazdatanfolyam. Téma:
szövetkezetek alapítása.
17 óra: A Yumeiho. A Yumeiho Egészségmegôrzô Klub
szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szak-
tanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Kata-
lin, V. yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-masszázs tera-
peuta.

FEBRUÁR 12. (szombat) 18 óra: Az Algyôi Általános Iskola
Alapítványi Bálja

FEBRUÁR 14. (hétfô) 10 óra: Gyermekszínházi elôadás az
algyôi Szivárvány Óvoda ovisainak. Fellép a Szegedi Min-
iszínház. Rémusz bácsi meséi: A róka és a héja címû darab-
jával.

FEBRUÁR 14. (hétfô) 17 óra: 3. PART Humanista Olvasó-
kör. Közönségbeszélgetés Kürti Béla régésszel (Szeged,
Móra Ferenc Múzeum). Téma: Régészet és Algyô

FEBRUÁR 16. (szerda) 17 óra: Civil Vezetôk Klubja.
FEBRUÁR 17. (csütörtök) 17 óra: Gazdatanfolyam. 
FEBRUÁR 19. (szombat): A – tervek szerint – az Algyôi Mû-

vészkör szervezésében busz indul Budapestre a Mûcsar-
nokba, Mestermûvek – 400 év francia festészete, Fény és
árnyék címû kiállítás megtekintésére. 

FEBRUÁR 19. (szombat) 17 óra: A Szomszédoló rendez-
vénysorozat keretében Algyô mutatkozik be Deszk nagykö-
zönsége elôtt.

FEBRUÁR 24. (csütörtök) 17 óra: Az Algyôi Mûvészkör tag-
gyûlése. 

FEBRUÁR 26. (szombat) 18 óra: Magyarnóta-est: A ka-
nyargó Tisza-partján címmel.  Fellép: Kurina Terhes Irén,
Koltai Zoltán és Fodor Károly nótaénekesek, kísér Bakró
Lajos és népi zenekara. Belépôjegy: 900 Ft-os áron (a
nyugdíjasoknak 600 Ft-ért) igényelhetô a faluházban sze-
mélyesen, munkanapokon 8-18 óra között,  elôvételben
február 18-ig. 

Vásárnaptár a faluházban
FEBRUÁR 01. (kedd)  9-13 óra Mûanyag vásár
FEBRUÁR 03. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
FEBRUÁR 04. (péntek)  9-12 óra   Ruha, aprócikk vásár
FEBRUÁR 08. (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
FEBRUÁR 10. (csütörtök) 8-12 óra  Katonai ruha 

és méteráru vásár
FEBRUÁR 11. (péntek)  9-12 óra  Vegyes iparcikk vásár
FEBRUÁR 15. (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
FEBRUÁR 16. (szerda)  9-13 óra  Ruha, cipô vásár
FEBRUÁR 17. (csütörtök) 9-12 óra  Mûanyag vásár
FEBRUÁR 22. (kedd)  9-13 óra  Mûanyag vásár
FEBRUÁR 24. (csütörtök)  9-12 óra  Vegyes iparcikk vásár
FEBRUÁR 25. (péntek)  9-13 óra  Ruha, aprócikk vásár

Filmklub: február 11-én Tevjével
Havonkénti rendszeresség-

gel Filmklub indul a könyv-
tárban. Értékes, klasszikus
filmek szerepelnek a prog-
ramban, majd a film után kö-
tetlen beszélgetést tervezünk
a filmrôl, a rendezôrôl, a kor-
ról.

Az elsô Filmklub február
11-én 17 órakor kezdôdik
Hegedûs a háztetôn címû

musical bemutatójával. A
film a musical világának
egyik csúcspontja. Egy orosz-
országi zsidó falu, Anatevka
lakói élik a maguk hagyomá-
nyaihoz hû, küzdelmes és de-
rûs napjait a század elején.
Tevje, a tejesember súlyos
gondban van, nemcsak a sze-
génység nyomasztja, hanem
az is, hogy a jó isten öt 
lánnyal áldotta meg, akiket
elôbb-utóbb férjhez kell adni.
A hagyomány szerint a férjje-
löltet a házasságszerzô ajánl-

ja, és a szülôk egyeznek meg
a kiválasztott személyében.
Tevje családjában azonban
megdöbbentô dolgok történ-
nek. A férjhez menendô lá-
nyok egymás után lázadnak
fel a tiszteletreméltó, ám éle-
tüket gúzsba kötô hagyomá-
nyok ellen. Nem ahhoz kí-
vánnak férhhez menni, akit a
szülôk választanak, hanem
saját érzelmeik szerint képze-
lik el jövôjüket, szerelembôl
óhajtanak házasodni. 

A musical csodálatos zené-
je, világslágerré lett dalai, a
bensôséges történet, a bájos
humor, reméljük, ismét cso-
dálatos élményt fog jelenteni
a résztvevôknek.

A filmmel Bessenyei Fe-
rencre is emlékezünk, hiszen
az ô elôadásában vált felejt-
hetetlenné számunkra a „Ha
én gazdag lennék…” – a film
egyik dala.


