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Képeslap – a nagytakarításról
Idén még maga a tavasz is majd’ lekéste, annyira korán érkezett el húsvét ideje,

kedves húgom. Tudom én, hogy a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvétban szépnek
mégis csak az elôkészületeket, leginkább a nagytakarítást, pontosabban a rendte-
remtést találom. 

Ablakpucolás, függönytisztítás, szônyegrázás, általános portalanítás, végül föl-,
le-, el- és átmosás. A házon belüli nagytakarítást elnyújtva, több részletben lehetett
megejteni az idén. Annyira elnyúlt a tél, hogy vacogtam az ablakot pucolva, hófoltos
udvaron ráztam ki a szônyeget és a porrongyot. A házkörüli nagytakarítás, vagyis a
kert rendezése pedig végképp húsvét utánra tolódott. 

Az algyôi lányok és asszonyok közül is azok fogadták friss virággal a locsolkodó-
kat, akiknek kertjében kibújt a hóvirág, vagy melegházban, illetve cserépben növeke-
dô jácintra áldoztak, vagy esetleg fanyesedékbôl válogatott cseresznyeágat, arany-
esôt tettek idejekorán a vázákba. Igaz, néhány vállalkozó szellemû asszony – húsvét-
ra tekintettel –  a háza elôtti kertben körülkapálgatta az éppen kibújt nárciszt és tu-
lipánt, de ezeket a rendbe tett ágyásokat is csak áprilistól díszíti virág. A lehetetlen,
vagyis a télvégi húsvétot színpompás virágágyással köszönteni egy Vásárhelyi utcai
ház asszonyának sikerült. Ezt az algyôit a szabályos sorokba rendezett, tavasztól
ôszig virító kiskertje miatt ismeretlenül is csodálom. Nekem öröm a Vásárhelyi utca
e virágoskertû háza elôtt végigmenni az utcán. Mint ahogy, ha lehetne, elkerülnék
egy másik házat a környékét elborító szemét és kacat miatt. 

A nagy tavaszi takarítás idején különösen föltûnô, ha nincs rend – mondjuk egy
ház körül. Zavaró, ha a közterületre, vagyis az utcára is kitüremkedik az udvarról a
már semmire se jó deszkarakás, „kukoricaszár-ízig“, használaton kívüli jármû. Za-
varba ejtô, ha a biciklizô az útról az udvarra pillantva azt látja, hogy a terményes
zsákokkal szinte elbarikádozott bejárati ajtóhoz dörgölôdzik a disznó. Vagy ha a gá-
ton sétáló-nézelôdô számára a panorámát a szépen szántott kert és az ápolt vetemé-
nyes szomszédságában egy géproncsokkal, rozsdás vasdarabokkal és hordókkal, lyu-
kas fazekakkal, bontott téglából hevenyészve összerakott oszlopokkal, raklaphal-
mokkal, össze-vissza ledobált fahasábokkal beterített porta jelenti, ahol a gazda épp
az általa emelt hulladék-hegyek közötti szûk ösvényen tolja megrakott talicskáját az
egyik trágyadomb felé. Az utcát is elérô, zavaró rendetlenséget a közterületre fel-
ügyelô figyelmeztetéssel, végsô esetben bírsággal megszüntetheti. De a magánterü-
leten dúló rendetlenség zavarba ejtô, mert árulkodó.

Belülrôl indul el, és rendszeresen jelentkezik a nagytakarítási, vagyis rendterem-
tési vágy. Ez a természet rendje. Sôt: Márai Sándornál olvastam, hogy „Mindenben
rend van, a dolgok eljutnak hozzánk, akkor is, ha ujjunkat sem mozdítjuk, s rend van
abban is, hogy idônként mozdítjuk ujjunkat, vagy lelkünket a célból, hogy a dolgok
eljussanak hozzánk, mi eljussunk bizonyos helyzetekhez, emberekhez, gondolatok-
hoz, melyekhez személy szerint, elodázhatatlanul közünk van.” 

Mit gondolsz, kedves húgom: csak a tavaszi nagytakarítás, az épp esedékes rend-
teremtés közepette van közünk egymás rendetlenségéhez is?

Ölel nôvéred:
Ágnes 

Algyôi falunapok 2005.
ÁPRILIS 29. (péntek) – a faluház színházterme: 
– 19 óra: Az Algyôi Falunap 2005 megnyitója: dr. Piri József

polgármester. 
– Díszbemutató: Gogol: Egy ôrült naplója. Groteszk dráma,

kamaradarab a Móra Ferenc Népszínház bemutatásában.
Fôszereplô: Ádok Róbert.
Rendezte: Osztás Anett.

ÁPRILIS 30. (szombat) –  a faluház szabadtéri színpada
és környéke:

– Egész napos fôzôverseny algyôi különlegességekkel – a
gasztronómia ünnepe Algyôn.

– 10-12 óra: Óvodai-iskolai mûsorok bemutatója a faluház
színháztermében.

– 12.30 óra: az Algyôi Citerazenekar mûsora.
Közben: a fôzôverseny eredményhirdetése.
– 16 óra: Mazsorett bemutató.
– 17.30 óra: A Parlandó Énekegyüttes mûsora (Algyô).
– 18.30 óra: Sztárvendég: SHANNON.HU „A bor, a dal, a

tánc” – kelta, ír világzenei élô koncert-show.
– 20 óra: Sztárvendég: az APOSTOL együttes élô koncertje.
– 22 óra: Rádió7 party.

MÁJUS 1. (vasárnap) –  az Algyôi Sportközpont,
valamint a faluház szabadtéri színpada  és környéke:

– 9 óra: SPORTMAJÁLIS az Algyôi Sportközpont területén,
eredményhirdetés a faluház szabadtéri színpadán

– 10 óra: EU-JÁTSZÓPARK – kézmûves játszóház az
Algyôi Mûvészkör közremûködésével (Papírjátékok,
gyöngyfûzés, gyöngyszövés, üvegfestés, üvegmatrica, népi
gyermekjátékok, egyéb meglepetések).

– 16 óra: Mórahalmi ugróköteles csoport mûsora.
– 17 óra: „Kollázs” Mûvészeti Iskola Ütôs Együttesének

bemutatója.
– 19 óra: Sztárvendég: FERENCZY GYÖRGY ÉS A

HERFLY DAVIDSON Együttes élô koncertje.
– 21 óra: Nosztalgia buli TÛZIJÁTÉKKAL.
A rendezvénysorozat részeként ugráló várasok, kézmûvesek,

vásáros kirakodók várják az érdeklôdôket. Esô esetén a
kulturális programok helyszíne a faluház.

Utasváró a 47-esen a Téglás utcánál
Sok algyôi várakozik autóbuszra a 47-es út és a Téglás utca

keresztezôdésénél kialakított körforgalmi csomópont
közelében. Az erre járók régi igénye, hogy az idôjárás
viszontagságaitól némi védelmet nyújtó utasváró javítsa
mindennapjaik komfortérzetét. Ezért döntött úgy legutóbbi
ülésén az algyôi képviselô-testület, hogy – több javaslat közül
– a Valcol Kft. 600 ezer forintértékû, 2 méterszer 3 méter 50
centiméteres, átlátszó falú, padokkal fölszerelt, modern
utasváró szerkezetét építteti föl a 47-es úti buszmegállóban. 



„Egyedül hallgatom
Tenger mormolását,
Tenger habja felett
a futó szél zúgását.
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Hát én merre menjek,
Hát én merre szálljak,
Melyik szegletébe e széles világnak,
Idegen hazából.”
(Részlet a számûzetésben élt Mikes

Kelemen Magyarországra írt levelébôl)
1945. május 5. Délután 7 órakor kap-

juk a következô távmondati parancsot:
„1945. május 5-én reggel 8 órától fegy-
verszünet áll be Montgomery tábornok
csapataival szemben. Ez magába foglalja
a véderô, a tengerészet és a légierô ösz-
szes egységeit (a fegyveres SS egysége-
ket is). Területileg: Niederland, Frisland,
Frisland körlete a keleti és nyugati szige-
tekkel és Helgolandal, Schleswig – Hol-
stein, és Dánia.”

A magyarok részt vesznek a dánok
spontán ünneplésében…

A következô napon Tarmban a zlj. ál-
tal tartott istentiszteleten igen sok dán is
részt vett. Ezen a napon vonjuk fel a dán
lobogó mellé a háromszínû magyar zász-
lót. A dán lakosság szimpátiája most
kezd velünk szemben igazán megmutat-
kozni.

Május 8. Németország teljes kapitu-
lálásának napja. A következô napon tár-
gyalásokat folytat ezredparancsnokunk a
dánokkal és szeretné elérni azt, hogy mi
Dániából kerüljünk majd hazaszállításra.
A kérést a dánok teljesítették volna,
azonban az angol fôparancsnokság nem
egyezett bele, s így nekünk el kellett in-
dulnunk a hadifogság felé.

Május 10-én elindultunk, s kezdôdött
egy hosszú gyalogmenet Schleswig –
Holsteinig.

III.
„Az emlékezés keresztfáira
Téged feszít a honvágy és a bánat.” 

(Végvári)
Május 10. Elsô napi menetcél Varde.

Szép nagyváros…Egy iskolában éjsza-
kázunk…elôttünk már a kivonuló néme-
tek ezrei szállásoltak be itt pihenôre, egy-
egy éjszakára.

Jó idôben megyünk tovább Dél felé,
átmegyünk Bammingron, de megállás
nincs. Tanyaközpontok, kis falvak, tele-
pülések seregén megyünk keresztül, az
idô meleg, emberek, lovak kondíciója jó,
a felvételezett élelem bôséges. Az utat
bírja mindenki. A dánok az üzletekben
németeket nem szolgálnak ki, s így sok
helyen a magyaroknak sem akarnak
semmiféle cikket eladni. 12-én Ribe vá-
rost is magunk mögött hagyjuk. 13-án
Döstrup következik. Itt éjjelezünk. A
nagy dán pajtákban bôségesen találnak
szállást az emberek. Utolsó éjjelezés
Abild tanyatelepülés szétszórt házaiban.
A visszaözönlô németek itt rengeteg fel-
szerelési tárgyat dobáltak szét egy nagy
réten. A magyarok izgalmas
érdeklôdéssel nézik a sok értékes, ebek
harmincadára juttatott szerelvényt.

Kéthavi zsoldot osztott szét a gazda-
sági hivatal a határátlépési vizsgálat elôtt.
Ezt az összeget, mivel elkölteni már úgy-
szólván senki sem tudta, majdnem min-
denki átadta a dán vöröskereszt céljaira.

Május 15-én Töndern elhagyása után
elérjük a határt, ahol látszólagos vizsgá-
lat után már mentünk is tovább Dél felé.
Rövidesen Klyxbülbe érkezünk, s most

már német területen egynapos pihenôt
tart az ezredköteléknél is jóval nagyobb
(5 gyalog zlj., hir. Zlj., üteg, utász csop.,
stb.) magyar menetoszlop. 17-én
Bredstedt német városon haladunk ke-
resztül. Fáradalmak egyre jobban jelent-
keznek, a szerelvény elhúzza az emberek
vállait. Igen sokan targoncákat, tolóko-
csikat, kézi jármûveket szereznek, és így
segítenek magukon. Ennek ellenére a
menetfegyelem szilárd és a kitûzött me-
netcélt az oszlop mindig elérte.

Május 18. Hosszú menet után, mivel
elôttünk elvonult német alakulatok meg-
torlódtak, és mert ôk minden szállást el-
foglaltak, egy út menti legelôn éjjelez-
tünk. A következô nap magunk mögött
hagytuk Husum kikötôvárost is. A tájjel-
leg, az építkezés itt már kezdi a dán be-
hatásokat levetkôzni. Bár valamikor e te-
rület Dániához tartozott, itt már német
levegô és német környezet vesz körül
bennünket.

Angolokkal eddig itt-ott szórványo-
san találkoztunk. Kölcsönös
érdeklôdéssel megnéztük egymást, ennyi
volt az egész.

Május 19-én az angolok átvizsgál-
nak, megmotoznak bennünket Hemme
községben, és utána parancsot kapunk
ideiglenes gyûjtôhelyünk elfoglalására.

Május 20. Schülp bei Wesselburen
falucska házaiban és majorjai pajtáiban
beszállásolunk. Kis hely (700 lakos) kö-
zel a tengerhez, környéke azonban a há-
ború semmi nyomát nem viseli magán.
Itt zavartalan békességben éltek éveken
át az emberek.

Május 27. Szép, szélmentes, kékegû,
tiszta vasárnap. Az egész zászlóalj katoli-
kus misén, illetve református istentiszte-
leten vesz részt.

Május 28. A tisztek és a legénység
között sajnos mély szakadék növekszik.
Az elhidegülés kezd általánossá válni. A
tisztek nem tudnak semmi bizonyosat, a
hazaszállítás ügyében nem tudnak sem-
mi eredményt elérni. A legénység ennek
ellenére azzal vádolja a tiszteket, hogy
nem akarnak hazamenni, és ôk késlelte-
tik a hazamenetelt. Nagy fájdalom az is,
hogy az otthonnal megszakadt minden
levelezés. Hosszú hónapok óta nem ka-
pott senki semmi hírt hozzátartozóitól.

Május 31. Az elsô töredék és szór-
ványként csellengô magyar csoportok
beérkeznek a zászlóaljhoz. Késôbb ezek
száma igen nagyra emelkedik. A napok
vad rémhíreket hoznak, rengeteg találga-
tás, biztos forrásra hivatkozva elôadott
hír izgatja a kedélyeket.

Június 4. Az alosztályokat elfogja a
hasmenési láz. Olyanok a körletek, mint
a felkavart méhkas. A zászlóaljparancs-
nok egy részletes helyzetjelentésben a
csoportparancsnokság elé terjeszti a kí-
vánságokat. Az ezredparancsnok több tá-
jékoztató megbeszélést tart a legénység
bizalmi embereinek bevonásával. A han-
gulat bizonyos idôre megnyugszik.

Közben a gyûjtôtábor sok ezer fôs
gyûjtôtáborrá növekszik. A magyar pa-
rancsnokságok legfôbb törekvése az,
hogy minden tekintetben elszakadjon a
németektôl.

Néhány szóban emlékezzünk csak,
hogyan is volt a fô-fô beszédtéma: ká-

posztavásárlások… tilos marha- és birka-
vágás… orosz tisztek legendája…lovak,
jármûvek leadása… pokrócruhák készí-
tése… dohánybeszerzési nehézségek…
ismeretterjesztô elôadások… hangverse-
nyek a wesselburoni templomban…
mozielôadások… kabaré mûsorok…
Klapka induló címû színdarab… hírek
különbözô nemzetiségû táborok felállítá-
sáról…stb., stb.

Június 11. Megkezdôdnek a nagy
labdarúgó mérkôzések magyar-magyar
és magyar-német csapatok között.

Június 14. Megjelenik a
dithsarscheni magyar táborban elsônek a
„Magyar Világhíradó” címû rádió- és új-
sághíreket tartalmazó gépírásos újság,
mely a legénység tájékoztatását kívánta
szolgálni.

Június 17. A külföldi devizákat szi-
gorú parancs értelmében le kell adni.

Június 19. Mintegy 600 fônyi vegyes
összetételû magyar csoport érkezik a
Schülp-ben lévô ezredparancsnokság-
hoz. A sok viszontagságon keresztül-
ment, renitenskedô és fegyelmezetlen tö-
meg a zászlóalj hangulatát jelentôs mér-
tékben befolyásolja.

Június 30. Megalakul a tábori szín-
ház és szórakoztató csoport. A zászlóalj
rendszeresen jár a hetenként tartott
elôadásokra.

Július 2. Horváth Sándor ezredes ve-
szi át a németektôl a magyarok felett a
táborparancsnokságot.

Július 11. Eltiltják a szakállnövesz-
tést.

Július 13. Igen jelentôs sebesült cso-
port érkezik a zászlóalj elhelyezési körle-
tébe.

Július 14. Annyi, az utódállamok te-
rületére tartozó honosságú hadifoglyot
irányítanak a zlj. körletébe, hogy külön
nemzetiségi század felállítása vált szük-
ségessé.

Július 25. Az ügyes kezû emberek
munkáiból  kiállítás összehozását tervezi
a parancsnokság, de kivitelezésre már
nem kerül sor.

Augusztus 2. Meglátogatja a tábort
Balfourt angol generális, és a meghallga-
tott jelentésekre és panaszokra késôbb
terjedelmes írásbeli választ ad. Sajnos a
hazamenetelrôl nem tud felvilágosítást
adni. Igen távoli idôpontban jelöli meg a
hazamenetelünket. Persze senki sem hisz
neki… Mindenki bízik abban, hogy a
szüretre otthon lesz…

Augusztus 8. A zlj. keretén belül
sakkverseny került lebonyolításra.

Augusztus 9. Megkezdôdik a zlj. ló-
állományának leadása.

Augusztus 10. A zlj. tagjainak teljes
névjegyzékét átadja a zászlóalj parancs-
nokság a táborparancsnokságnak a vö-
röskeresztes megbízottak címére leendô
kézbesítés végett.

Augusztus 13. Az erdélyi, felvidéki,
délvidéki területekre tartozó honvédek,
valamint a leventék is más gyûjtôtá-
borokba indulnak, s így elválnak tôlünk.

Augusztus 15. Megalakul a magyar
ellátó parancsnokságon keresztül történô
felvételezés. Az élelmezés ennek ellené-
re egyre romlik, de a beszerzés a túlzsú-
foltság ellenére is kisebb-nagyobb
zökkenôkkel rendszeresen folyik.

(Folytatjuk.)
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Az élôk 
kötelessége 

az emlékezés...
Takács István hon-

véd; ?; 1902.;  Verók
Emerencia; lh.: Algyô; A
második világháborúban
hadmûveleti területen,
vagy szovjet hadifogság-
ban halt meg. Neve a
hôsi halottak emléktáblá-
ján szerepel.

Takács József
földmûves, honvéd; Sze-
ged, 1917. december 12,;
Vidács Veronika – Ta-
kács György; fel.: Mol-
nár Anna (1939.); lh.:
Algyô, Rákóczi telep
55.; 1942 júniusában
Kiskunfélegyházára a
7⁄III: zászlóaljba vonult
be katonai szolgálatra.
Alakulata a kecskeméti
13. könnyûhadosztály
hadrendjében rövidesen
a 2. magyar hadsereg
Don menti arcvonalába
került. Részt vett a doni
hídfôcsatákban. A szov-
jet csapatok 1943. január
12-i offenzívája idején a
korotojaki védôállásból
Osztrogozsszkba vonul-
tak vissza, és négy na-
pon át védték a szovjet
csapatok által bekerített
és szétlôtt várost. Január
20-án súlyos véráldozat-
ok árán kitörtek. Mint
utóvéd hagyták el a vá-
rost és kitörés közben ja-
nuár 21-én hôsi halált
halt. Neve a hôsi halot-
tak emléktábláján szere-
pel. 1962-ben nyilvání-
tották holttá és január
12-én írt utolsó levele
alapján a Szegedi Járás-
bíróság 1943. február
15-ei idôpontban hatá-
rozta meg elhunytát.
(HL. veszteséglajstrom
10. köt., Algyô HA.
25⁄1962. sz. és Szegedi
Járásbíróság Pk.
21468⁄1962-4. sz.)

Takács Zoltán
MAESZ felügyelô; ?, 36
éves, Sallai Margit – Ta-
kács Ferenc; lh.: Algyô,
Repülôtér, 1943. augusz-
tus 24-én délután 17 óra-
kor Algyôn a katonai
repülôtéren gyakorlato-
zás közben repülô-
balesetet szenvedett és
szörnyethalt. (Algyô
HA. 29⁄1943. sz.)

Következik: 
Tari Zakar János
Terhes András
Terhes András 
György

Lakatos Mihály

Napló (1944-1946)
3. rész
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Képviselôk: szerdánként 14-tôl 17 óráig,
április 6.: Karsai Lászlóné és dr. Gubacsi Ede;
április 13.: Bakos József és dr. Gonda András;
április 20.: Vidács László és Beke Tamás;
április 27.: dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sán-
dor.

dr. Piri József polgármesteri fogadóórája:

április 6-án és április 20-án   14-tôl  17  óráig. 

Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármesteri fo-

gadóórája:

április 13-án és április 27-én 14-tôl 17 óráig.

Megszámlálják a kutyákat, pontosítják a házszámokat

A Nôegylet segíti az összeírást
Tájékoztatom a Tisztelt La-

kosságot, hogy Algyô Nagy-
község közigazgatási terüle-
tén a polgármesteri hivatal
szervezésében 2005. áprilisá-
ban eb-összeírást tartunk. Ké-
rem az ebtartókat és a kutyá-
val nem rendelkezôket, hogy
az összeírást segítsék elô, mi-
vel fontos lakossági érdek
fûzôdik a munka eredményes
elvégzéséhez!

Az ebek összeírását az
állategészségügyrôl szóló tör-
vény és a végrehajtására ki-
adott Állategészségügyi Sza-
bályzat teszi kötelezôvé a
jegyzô részére, legalább há-
romévenként. Az összeírás
célja az eb-nyilvántartás pon-
tosítása. A jegyzônek a beje-
lentett ebekrôl nyilvántartást
kell vezetnie, amely az
ebtartó adatait (név, lakcím)
az eb azonosítási adatait (faj-
ta, születési év, nem, szín, je-
lölési szám) és a veszettség
elleni legutóbbi védôoltás
idôpontját tartalmazza.

Az eb tartója köteles a
jegyzônek bejelenteni, ha ál-
lata a három hónapos kort el-
érte, elhullott vagy elveszett,
tartási helye megváltozott
vagy új tulajdonoshoz került.
A bejelentés tartalmazza a
veszettség elleni legutóbbi ol-
tás idôpontját is.

E bejelentési kötelezettsé-
güknek a kutyatartók sajnos
nem tesznek eleget, ezért az
eb-nyilvántatás, amit a pol-
gármesteri hivatal vezet, el-
avult. Holott a pontos nyil-
vántartás az alapja az ebek
kötelezô veszettség elleni
védôoltása végrehajtásának.
Csak akkor lehet a veszettség
elleni védôoltás beadását
ellenôrizni, ha a tartott ebek
száma, tulajdonosa és a tartás
helye ismert.

A veszettség elleni

védôoltás és a féregtelenítés
kötelezô valamennyi három
hónapos kort betöltött ebnél
30 napon belül, az elsô oltást
követôen hat hónap múlva, és
ezt követôen évente egyszer.
A jegyzô az oltást végzô ál-
latorvos jelentése alapján az
eboltás tényét az eb-nyilván-
tartásba folyamatosan bejegy-
zi. Az elôzô évi oltást elmu-
lasztó ebtartót január hó 31.
napjáig felszólítja pótlásra. A
pótoltás elmulasztása esetén a
be nem oltatott állat leöleté-
sére is lehetôség van.

A veszettség olyan súlyos
fertôzô betegség, mely állat-
ról emberre is terjedhet, és
halálos kimenetelû lehet.
Ezért a betegség kialakulásá-
nak és terjedésének megelô-
zése valamennyi algyôi lakos-
nak érdeke, ebtartónak és eb-
bel nem rendelkezônek egy-
aránt.

Az eb-összeírással egyide-
jûleg az ingatlanok házszá-
mának pontosítására, illetve a
településen élôk szociális
helyzetének felmérésére is
sor kerül.

Az eb-összeírást, valamint
a házszámok ellenôrzését a
Nôegylet házi gondozói vég-
zik, akik megbízólevél és sze-
mélyi igazolvány felmutatását
követôen kérdôívet töltenek
ki.

Kérem a lakosságot, hogy
a munka eredményességét se-
gítse elô a Nôegylet házi gon-
dozóinak fogadásával, infor-
máció szolgáltatásával!

Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Fogadóórák a polgármesteri hivatalban

A Faluvédô Egyesület és a
Lovasklub tagjai az elmúlt
hónapokban egy erdei tanös-
vény kialakításán fáradoztak
a település melletti árterüle-
ten. Céljuk, hogy az iskolá-
sok, valamint Algyô lakói
számára egy kellemes, kultu-
rált kirándulóhelyet alakítsa-
nak ki, ahol a madár megfi-
gyelés, a természet közvetlen
megismerése lehetséges.

Ezt a célt azonban azok az
algyôi lakosok meghiúsítják,
akik a háztartásukban
keletkezô hulladékot rendsze-
resen az ártéren helyezik el.
Így aztán a kirándulók eldo-

bált mûanyag flakonokkal,
bomlásnak indult állati tete-
mekkel találják szembe ma-
gukat, mely fertôzés veszé-
lyét is magában rejtheti.

Kérem minden jóérzésû
algyôi segítségét ahhoz, hogy
a részben már kialakított tan-
ösvényt együttesen védjük
meg az illegális hulladéklera-
kástól! Ennek érdekében, ha
ilyet észlelnek, jelezzék a
mezôôrnek, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalban Molnár
Lajosnál!

Dr. Varga Ildikó
jegyzô

Bérletárusítás

Az algyôiek az autóbusz
bérleteket a polgármesteri hi-
vatalban májusban 3-án, 4-én
és 5-én 9–17 óra között vásá-
rolhatják meg.

Erdei tanösvény helyett szeméthalmok

Rákszûrés Algyôn

Volt hadifoglyok, figyelem!

A Népegészségügyi Program keretében április 8-án 8-tól 13
óráig méhnyakrák szûrés lesz az Egészségházban (a védônôi
szobában, bejárat a felnôtt váró felöl). Bôvebb tájékoztatást az
érdeklôdôk a védônôktôl kaphatnak.

A Kormány módosította
rendeletét, egyes tartós
idôtartamú szabadságelvonást
elszenvedettek részére jutta-
tást állapított meg. „A juttatás
az arra jogosultat, a részére já-
ró juttatások: nyugdíjszerû
szociális ellátások összegére
tekintet nélkül megilleti, más
ellátásra való jogosultságát
nem érinti.”

Erre a juttatásra jogosultak
azok, akik három évet elérô
vagy azt meghaladó szabad-
ságvesztést, vagy szabadság-
korlátozást szenvedtek el a ke-
leti fronton (keleti területen).

Ez a juttatás a túlélô házas-
társat is megilleti az eredeti

juttatás bizonyos százaléká-
ban amennyiben a jogosult
személy már nem él. Telepü-
lésünkön már többen igényel-
ték a juttatást segítségünkkel,
amely továbbra is folyamato-
san igényelhetô.

Ha Ön a fent említett cso-
portba tartozik, kérjük, keres-
se fel az Algyôi Nôegylet
Házigondozói Hálózatát
Algyôn az Egészségház utca
42. szám alatt.  Vidácsné Bera
Edit gondozónô munkana-
pokon 7 óra 30 perctôl 9 óra
30 percig várja az érdek-
lôdôket. Telefonszám: 267-
866, ingyenesen hívható
szám: 80⁄820-024. 
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A Montessori pedagógiával áp-
rilis 13-án az algyôi Szivárvány
Óvodába látogatva ismerkednek a
Széchenyi István Gimnázium pe-
dagógia szakos hallgatói.

„Jó gyakorlatok” címmel április
14-én projektmódszer bemutatót
tartanak a Delfin csoportban.

Anyák napi köszöntô
Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntik a gyerekek május  

3-án 16.30 órakor a Süni csoportban,
4-én 10 órakor a Törpike csoportban,
4-én 16.00 órakor a Delfin csoportban,
4-én 16.30 órakor a Margaréta Csoportban,
5-én 16.00 órakor a Katica csoportban,
5-én 16.30 órakor a Nyuszi csoportban,
6-án délelôtt a Pillangó csoportban. 

Úszásoktatás
Az úszótanoda által meghirdetett

kedvezményes úszásoktatáson vesznek
részt az óvodás gyermekek április 4-tôl
15-ig 10 alkalommal.

A szervezett úszásoktatás helyszíne
az újszegedi sportuszoda, ahová külön
busszal szállítják a gyerekeket óvoda-
pedagógusok kíséretével.

Óvodai beíratás 
A 2005-2006. nevelési évre az új óvodások beiratkozásá-

nak idôpontja: április 7-én és 8-án 8-tól 17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
oltási kiskönyve,
a szülô személyi igazolványa,
az óvodaérettségrôl szóló orvosi igazolás.

Kistérségi 
szakmai napok

Április 30-án délelôtt az Algyôi
Falunapok programjának kereté-
ben az óvodások is bemutatkoz-
nak. A május 1-jén 9 órától
kezdôdô sportmajálison, a Sport-
centrumban 

Ovi-foci gyermektorna verse-
nyen mutatkoznak be az óvodások.

Bemutatkoznak
az ovisok

Közlekedési hét 
Az algyôi óvodában április 18-21. között

közlekdési hetet tartanak. Április 19-én a KRESZ-na-
pon a gyermekek a közlekedés szabályait és a helyes
magatartási formákat gyakorolják játékos keretek kö-
zött. Április 20-án és 21-én a megkülönböztetett
jelzésû jármûvekkel ismerkednek meg a gyerekek. 

Világszám 
az algyôi faluházban

Tucatnyi fényképezôgép villogott, dolgoztak a ka-
merák az algyôi faluházban március ötödikén, szom-
baton délután. Ami történt, az tényleg nagyon fontos
volt, és érdekes; óvodás gyerekek adtak egyórás
mûsort. 

A Szivárvány Óvoda elôadásán Karsai Lászlóné
óvodavezetô köszöntötte a szülôket, nagyszülôket, és
Lázár Nóra, a faluház munkatársa volt a mûsorvezetô:
ô mondta el azt a versbe szedett szöveget is, amely a
különbözô produkciókat kapcsolta össze. Ezt Bai
Istvánné óvónô írta. Nehéz feladat volt, hiszen válto-
zatos programmal készültek a kicsik: verses darab
éppúgy volt, mint modern, zenés. Az egyikben
Weöres Sándor verse is elhangzott, a másiknak vi-
szont a szavanna volt az elképzelt helyszín.

A szülôk, nagyszülôk, nagyobb testvérek nem unat-
koztak, hiszen az óvodás gyerek: világszám. Akkor is,
ha csak lassan, tagoltan szavalja, hogy „Juli néni, Kati
néni, letye-petye-lepetye”. Akkor is, ha mûsor közben
elbambul, vagy a produkció végén ottfelejti magát a
színpadon, miközben a többiek már mennek kifelé;
vagy befogja a fülét a nagy hangerô miatt, esetleg úgy
tesz a megtanult koreográfia szerint, mintha ásna, na-
gyon figyel, nehogy elrontson valamit, a hangfalból
pedig azt dörmögi Gryllus Vilmos, hogy borznak a
munka borzasztó. 

Ezen a délutánon mindenkinek tetszett mindenki
gyereke. Persze azért mindenki a sajátját figyelte, hi-
szen most úgy láthatta, ahogyan ritkán: más oldaláról
ismerhette meg. Sokat elmond egy gyerekrôl, hogyan
viselkedik a színpadon, a többiek között. Ezen a dél-
utánon fegyelmezett, kicsit szétszórt, kicsit
szégyellôs, és felszabadult gyerekeket láthattunk a
színpadon. Mindannyian nagyon aranyosak voltak.

Bakos András

Óvodai térítési díjak 
Az óvodában a térítési díjat április 5-én (kedden), május 4-én (szer-

dán,) június 6-án (hétfôn), július 5-én (kedden) fizethetik be a szülôk.

Gyermekétkeztetési Alapítvány
Kiemelkedôen Közhasznú Szervezet   
1203 Budapest, XX. Mária u. 3.
Telefonszám: 283-2510  
Fax: 283-4246
e-mail: klari@gyea.hu  
honlap: www.gyea.hu
Adóigazgatási szám: 18049842-2-43
Bank számlaszám: 10200830-32317484
Kérjük, támogassa Ön is a rászorult gyermekeket, 
személyi jövedelemadója 1%-át ajánlja alapítványunknak!
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Április az iskolában
1. 7.45 Egyéni fényképezés alsó- és felsô tagozatosoknak.
5. 7.00-17.00 Ebédfizetés (20 napra).
7. 14.00 Parkosítás, virágültetés – napközis program. 
7. Egészségügyi Világnap – beszélgetés osztályfônöki órák keretében.
7. 8.00-9.00 Sulikoncert a Faluházban 1-4. évfolyam részére.
7. 9.00-10.00 Sulikoncert a Faluházban 5-8. évfolyam részére.
4-8. Nyílt napok az alsó tagozatban, napköziben.

11-16. Tehetséggondozó Környezetvédelmi tábor Bugacon 7-8. 
osztályosok részére külföldi tanulókkal közösen.

13. Természettudományi vetélkedô 4. forduló – feladatok beadása.
14. 14.00 Természetismereti vetélkedô a napköziben. 
19. 14.00 Matematika verseny az 1-4. évfolyam részére. 
20. 14.30 Kémia házi vetélkedô 8. osztályosoknak.
21. Tanítási szünet – szakmai továbbképzés. 
22. Föld Napja – A Víz Világnapjától a Föld Napjáig 

rendezvénysorozat zárónapja. 
25-29. Nyílt napok a felsô tagozatban.
28. 14.00 Állatkiállítás a napköziben. 
28. 9.00 Személyi igazolvány készítése az 1991-ben született tanulók 

részére Szegeden. (A részletes tájékoztatót minden érintett tanuló 
megkapta.)

29-ig Háromnegyedévi értékelés.
29-ig Papírgyûjtés. 

Felsôs versmondók
Március 8-án iskolánk József At-

tila születésének 100. évfordulója
alkalmából versmondó versenyt
rendezett, melyen egy kötelezô és
egy szabadon választott verssel ve-
hettek részt a tanulóink. A
következô eredmények születtek:

5-6. osztályos korcsoport: I. Tö-

rök András 6.b, II. Pap Márton 6.b,
III. Kovács Vivien 6.b. Különdíjban
részesült Molnár Dóra 6. b és
Neparáczki Attila 6. b osztályos ta-
nuló. 7-8. osztályos korcsoport: I.
Papp Anita 8.a, II. Kucsik Ditta 7. a,
Belovai Vivien 7. a.

Vargáné Kiss Erika

Tanmûhelyben 
jártunk

A szegedi Széchenyi István Gim-
názium és Szakközépiskola tápéi
tanmûhelyébe látogattunk március
17-én csütörtökön délelôtt két osz-
tálytársammal Boldizsár Danival és
Elekes Klaudiával. A kísérô taná-
runk Hidasi Katalin volt. 

Reggel a 8 órás busszal indultunk.
A középiskolások már nagyon vár-
tak bennünket. Ajándékkal fogadtak,
nagyon kedvesek és segítôkészek
voltak. Elôször egy elôadóterembe
gyûltünk össze. Ott az igazgató úr
ismertette a napi programot, majd
elindultunk az állomásokra. Szinte
teljesen bebarangoltuk az iskolát.
Voltunk a számítástechnika terem-
ben, a vízügyi laborban, végeztünk
geodéziai méréseket és megtekintet-
tük a Víz- és Csatornamûvek Orszá-
gos Szakmai Szövetségének az
INFOBUSZ-át, amely Siófokról ér-
kezett ide. Hála a rendezvény
szervezôinek, teljes betekintést nyer-
tünk az iskola környezet- és vízgaz-
dálkodási szakán folyó képzésbe.

A bemutató nagyon érdekes volt a
számunkra. Nagyon örültünk, hogy
mi mehettünk el. 

Gál Attila 8.b

Egy hét a Fertô tó körül
Március 14-én az Algyôi Általános Iskola

szervezésében egy 20 személyes szuper autó-
busszal útnak indultunk. Hét-nyolc órás utazás
után megérkeztünk úti célunkhoz Neusiedl am
See-be.

Itt egy tiszta, szépen berendezett ifjúsági szál-
ló várt ránk, a maga és az elkövetkezô 4 nap rej-
télyeivel, csodáival.

Kíváncsian vártuk, mi újat, érdekeset hallunk,
látunk. Tanáraink – Malustyikné Marika néni,
Hegyi Gabi néni és Jakab Emese néni – mindent
megtettek, hogy jól érezzük magunkat.

Megérkezésünkkor láttuk, hogy a német isko-
lások már elfoglalták a szállásaikat. Ôk is leg-
alább annyira kíváncsiak voltak ránk, mint mi rá-
juk.

Elfoglaltuk a szobáinkat, és a délután egy rö-
vid sétával folytatódott. A szálláshelyünk környé-
kén barangoltunk. Este már az ismerkedésé volt a
fôszerep. Az iskolában megszerzett nyelvtudá-
sunkat felhasználva, azt kézzel-lábbal kiegészítve
próbáltuk megérteni egymást. Rájöttünk, van
még mit tanulni. Nagyon jól szórakoztunk, és ez
így ment nap, mint nap.

Esténként fáradtan, és boldogan tértünk nyu-
govóra a háromfôs szobákban.

Szerencsére az idô minden nap nagyon szép
volt. Utazásunk során bejártuk Sopront, Bécset,
Pozsonyt. Voltunk a Schönbrunn-i, a Fertôd-i és
az Eisenstadt-i kastélyban. Láttuk a Hegy-, a

Szent Márton és a Szent István templomot. Cso-
dáltuk a Fertô tó tavaszi vadvilágát. Jártunk a bé-
csi vidámparkban, a Práterben, ahol az óriáskeré-
ken ülve remek kilátás nyílt az osztrák fôvárosra.
Nekem a hullámvasút szédült száguldása volt fe-
lejthetetlen.

Délutánonként tanáraink vetélkedôt szervez-
tek, ahol ismereteinket felhasználva különbözô
eredmények születtek.

A napok múlásával egyre könnyebb volt né-
met társainkkal megértetni magunkat. Nagyon él-
veztük az együtt töltött órákat is. Az idô gyorsan
repült, és a hazautazás napja hamar elérkezett.
Telefonszámok, e-mail címek, lakcímek gyors
cseréje, ígéretek a viszontlátásra, rövid búcsú és
már robogtunk is Algyô felé. Megálltunk még
Fertôdön, majd Nagycenken a Széchenyi mauzó-
leumnál. Este élményekkel gazdagodva értünk a
faluházhoz.

Ez a kirándulás még hosszú ideig beszédtéma
lesz a résztvevôk között. Csodálatos volt!

Hálával és köszönettel tartozunk a polgármes-
ter úrnak, az iskolánk igazgatójának, tanáraink-
nak, és mindazon segítôknek, akik lehetôvé tették
ezt az utazást.

Mi, akik részt vettünk ezen az úton, a jövôben
biztosan mindent megteszünk azért, hogy még
egyszer eljussunk egy ilyen, vagy hasonlóan szép
helyre!

Varga Zoltán 6. a

A Föld 
napján 

A Föld világnapja
alkalmából április 22-
én az algyôi óvodások
megtekintik az iskolai
kiállítást.

Diák-önkormányzati
nap az iskolában

Március 9-én diák-önkormányzati
napot tartottunk az iskolában. A
programok, melyeken az osztálykö-
zösségek vettek részt, a következôk
voltak: kézilabdázás, Zöld útipakk
tanulmányozása, internetezés,
Nagyné Kecskeméti Klára védônô
elôadása az egészséges táplálkozás-
ról, palacsintasütés és nyomdaláto-
gatás Szegeden.

A délelôtt kellemes hangulatban
telt, nagyon várjuk a következô
DÖK-napot!

Németh Nikolett 5. b
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Épül a görkori és gördeszka park 
Községünkben, Algyôn már egy régóta várt pálya fog épülni, ahol a fiatalok, gyere-

kek, kedvükre görkorcsolyázhatnak és gördeszkázhatnak. Az ötlet két algyôi fiatal,
Kánvási Zoltán és Torma Tibor kezdeményezésére valósult meg.

– Miért épül Algyôn görkori és gördeszka pálya?
– Sokszor elôfordult, hogy kimentünk „hajtani” a faluba, ami másoknak nem tetszett,

és azt mondták, hogy menjünk máshova, mert hangosak vagyunk, összetörjük a köztulaj-
dont. Egyik alkalommal találkoztunk az egyik képviselôvel, aki azt mondta, ha van vala-
mi ötletünk, akkor keressük meg. Segítségével, jó egy éve, elkezdôdött a pálya építésének
szervezése. A megnyitó május 1-jén az új házaknál, az úgynevezett olajos pályán lesz.

– Milyen lehetôségeket nyújt ez a pálya?
– A kezdôk számára megfelelô alapelemeket tartalmaz, a profik számára meglátjuk,

hogy mit tudunk kihozni a pályából. A három elem engedélyeztetett, jó anyagból készült,
a megnyitó után szeretnénk jó sokat oda járni. Aztán továbbfejlesztjük és bôvítjük
különbözô dolgokkal.

– Miért választottátok pont ezt a sportolási lehetôséget?
T.T.: – Én gördeszkázom, ami azért jó, mert egyedül csinálhatom, vagyis nem csapat

sport, nincs kit hibáztatni csak magamat, s akkor csinálom, amikor kedvem van.  De azért
is, mert adrenalinnövelô, illetve mert extrém sport,  jó az utcákat járni és megismerkedni
más deszkásokkal.

K. Z.: – Én azért kezdtem el görkorizni, mert az újságban láttam, meg tévében is, és
tetszett, aztán meg rájöttem, hogy teljesen másról szól, mint, arról, hogy tetszik, mert be-
bizonyíthatom magamnak, hogy képes vagyok bizonyos korlátokat átlépni, amiket nem
biztos, hogy mások is át tudnak.

– Vannak még ilyen pályák a környéken?
– Szegeden van két pálya: az egyik közterületen, a másik viszont magán jellegû. Ma-

kón is épült egy. Az országba sok helyen található görkori- és gördeszka pálya.
– Csak hobbi ez a sport, vagy komolyabb terveitek is vannak?
K. Z.: – Körülbelül két éve kezdtünk el „hajtani” rendszeresen, és azóta komolyabban

foglalkozunk vele.
T. T.: – Részemrôl eleinte úgy indult, hogy csak hobbi, mára már az egész életünket

meghatározza. Igaz, sokan, megszólnak érte, hogy nézünk ki néha, meg, hogy miért csi-
náljuk ezt, meg hogy ebben mi a jó, de mi ezt szeretjük csinálni, és ez a fontos.

– Ezt valaki vagy nagyon szereti, vagy nagyon utálja.
– Hát igen, mára már odáig jutottunk, hogy saját csapatunk és honlapunk van

(www.wemsical.gportal.hu). Mi vagyunk ketten, mert az algyôiek közül sokan abbahagy-
ták, meg egy szegedi barátunk, és így hármunk jóvoltából jött létre ez a pálya.

– Ez az extrém sport a fiatalok között nagyon elterjedt, de milyen veszélyekkel jár?
– A veszélyeket megfelelô kitartással, gyakorlással illetve védôfelszerelések használa-

tával meg lehet elôzni. Meg aztán olyan eszközöket használjunk, amelyekrôl tényleg tud-
juk, hogy biztonságosak. Fontos, hogy fokozatosan, lépésrôl-lépésre tanuljuk meg a trük-
köket, kérjünk tanácsot azoktól, akik, már tapasztalatokkal rendelkeznek. 

– A trükköket, figurákat ti találjátok ki, vagy másoktól lesitek el?
T. T.: – Az alapok elsajátítása utána Szegedre jártam, ahol összejár egy banda, ott van-

nak már profik is, és ott tanulgattam, de mióta mindenfele elmegyünk, másoktól is elle-
sek  új trükköket.

K. Z.: – Korizásnál az összes lehetséges trükköt vagy variációt, illetve kombinációt
már kitalálta valaki, és mindegyik el van nevezve, tehát ez olyasmi, mintha szigorú szabá-
lyok szerint zajlana, aztán meg mindig magam jövök rá, hogy mit hogyan kell, hogy hova
helyezem a súlypontot meg ilyesmi.

– Mi lesz veletek a továbbiakban?
– Szeretnénk bejárni az országot, illetve egy saját filmet szeretnénk készíteni a

trükkökrôl és az életükrôl, aztán szeretnénk minél több embert összetoborozni korizni, il-
letve deszkázni. Reméljük, sokak hasznára válik ez a létesítmény! Ez a pálya bárki szá-
mára alkalmas a görkorcsolyázás, illetve a gördeszkázás elsajátítására.

Gáli Orsolya – Nagy Barna Krisztina

Magyar-osztrák 
és Algyô-Schweiggers barátság 

Az Algyôi Általános Iskola és az osztrák Schweiggers település
iskolájának kapcsolata 2002. óta tart. Az együttmûködés a Comenius
1. program keretében indult el. Fontosnak tartjuk a külföldi kapcsola-
tok építését, ápolását. Nyitottak vagyunk az újra, az innovatív tevé-
kenységre. Az Európai Unió új tagjaként szeretnénk megismerni és a
tanulókkal is megismertetni a határainkon túli iskolákat, az ott folyó
munkát, ezért szerveztük a látogatást.

A 25 fô részvételével szervezett 5 napos tanulmányút alatt, szoros
program keretében látogattunk meg több intézményt. Természetesen
nem hagytuk ki a környék történelmi és kulturális nevezetességeit
sem.

A schweiggersi 5-8. évfolyamos iskola igazgatója segítségével ju-
tottunk el a település óvodájába és a környezô települések középfokú
iskoláiba: Zwettl gimnáziumába és Edelhof mezôgazdasági szakisko-
lájába.

Schweiggersben két iskola mûködik: az egyik az 1-4., a másik az
5-8. évfolyamos tanulók részére. Az osztályok létszáma átlagosan
18-20 fô. A településen kevés sajátos nevelési igényû gyermek él.
Kisegítô iskola Zwettlben mûködik, az arra rászoruló tanulókat ott
látják el. 

Az iskolákban több témahetet is rendeznek a tanulók részére,
amelyeknek fontos eleme a mozgás is (foci, sielés, szabadban tartott
órák stb.). Az iskolában alkalmazott tanterv központi, amelyet helyi
elemekkel egészítenek ki. Mint ökoiskola, nagy hangsúlyt fektetnek a
környezeti nevelésre. Az intézmény külsô megjelenésében, dekoráci-
ójában is arról tanúskodik, hogy jól átgondolt, elôre megtervezett
projektmunkát végeznek. A tanulók által készített és gondozott zöld-
sarkok, festett és nyomott levélmintás díszítésû textíliák (ülôkék, füg-
gönyök) teszik kellemessé az iskola belsô környezetét. A tantermek-
ben, folyosókon és az utcai szemétgyûjtôkben is szelektíven gyûjtik a
hulladékot.

A tanulók teljesítményét jegyekkel, illetve osztályzatokkal értéke-
lik. Schweiggers egy kis település, alig több, mint 3000 lakossal. Itt
nem mûködik olyan intézmény, amely a 8. évfolyam után fogadná a
tanulókat továbbtanulás céljából. A végzett diákok többsége Zwettlbe
megy gimnáziumba, illetve Edelhofba mezôgazdasági szakiskolába.

Az  iskolákban nagyon jól felszerelt számítástechnikai termek
(több is), tágas, jól felszerelt könyvtárak, korszerû technikai eszkö-
zök szolgálják az oktatást. 

Az épületekben hatalmas, jól felszerelt, hangversenyek és rendez-
vények lebonyolítására is alkalmas tornatermek vannak.

Meglátogattuk a helyi óvodát is, ahol viszonylag kevés gyermek-
kel, jó körülmények között foglalkoznak az óvónôk.

Az óvodából és az iskolából is a legtöbb gyermek délben haza-
megy. Az iskolában napközis foglalkozás nincs. 

A tantestülettel való találkozás kölcsönös szimpátiát váltott ki. A
két iskola együttmûködését továbbra is folytatja. Ígéretük szerint
még ebben az évben ellátogatnak iskolánkba. Céljuk, hogy megis-
merjék az algyôi iskolánkban folyó munkát.

Almásiné Császár Piroska

Jön az árvíz!
1848-at írtunk. A Tisza-parton

sétáltam. Furcsa érzés támadt fel
bennem, amikor az égre tekintet-
tem: gomolygó fekete felhôk sora-
koztak egymás mögött. Nem jót jó-
solt. A mellettem elmenô emberek
az égre tekintve összesúgtak. Alig
lehetett hallani, mirôl beszélgettek,
mégis kitaláltam, amikor a gyorsan
szaladó Tisza vizét láttam alattam
folyni.

Másnap félrevert harang zúgása
ébresztett fel. Amint az ablakhoz si-
ettem, tengert láttam kint. Azonnal
kirohantunk, és segítettünk egymá-
son, ahogy tudtunk. A gazdák az is-
tállóból próbálták kiszabadítani jó-
szágaikat. Minket, gyerekeket,
anyáinkkal, nagyszüleinkkel együtt

a padlásra menekítettek. Szüleink
mesével bíztattak, hogy hamarosan
jön a napsütés és apáinkkal együtt
visszaköltözhetünk a megszokott
kis kunyhóba, ahol olyan jó meleg
az ágy.

Napok teltek el, amíg a haragos
Tisza meggondolta magát, és visz-
szakívánkozott a medrébe. Csúnya
dolgokat hagyott maga után. Sok
munkát adott az embereknek. A há-
zak beáztak, a faluból mocsárvilág
lett, de a közelgô nyár melege fel-
szárította a vidéket, s mi, gyerekek
újra gondtalanul játszhattunk az
eperfa alatt.

Belovai Vivien 7. a

Algyôi táj
Algyô a szívemhez nagyon közel

áll, hiszen itt élnek a szüleim, a ro-
konaim. Nagyon szeretem ezt a vi-
déket! A hegyeken kívül minden
megtalálható itt. A falunk mellett fo-
lyik a Tisza, a „szôke” folyó. Gyö-
nyörû, de szeszélyes is, lehet félni
tôle. Sok embernek ad munkát, táp-
lál, sportoltat bennünket. Ártéri er-
deiben állatoknak ad otthont.

Falunkat két híd szeli át: egy vas-
úti és egy közúti. Jó érzés a Tisza fe-
lett átrobogni! A folyónak és az em-
bereknek kölcsönösen szükségük

van egymásra. Algyô környékén ta-
lálható Atka-sziget, szúnyogos, ked-
velt horgászparadicsom. Van egy kis
erdônk termálvízzel. Gyepén jól le-
het gombászni. Remek biciklitúrát
lehet szervezni a töltésen, ahol télen,
ha hull a hó, a gyerekek jókat szán-
kóznak.

A nagy város zajától menekülve
a szegediek is szívesen vesznek
részt a falu kulturális életében: An-
na-napi búcsú, falunapok, színházi
elôadások, iskolánk változatos mû-
sorai teszik sokszínûvé a falu életét.
Az ilyen megmozdulásokon sokan
összegyûlünk, rokonokkal beszélge-
tünk. Nagyon jó érzés itthon lenni!

Szekeres Nikolett 7.a

Diák-gondolatok – Algyôrôl
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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

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

Osztályfénykép és óvodás csoportkép készítés helyszínen:
10x15 280 Ft
13x18 300 Ft

Tablókép csomag (4db 6x9 kép): 
800 Ft

Fotó szolgáltatásaink: - mûtermi fotózás
- esküvôi fotó, videó készítés
- esküvôi mûtermi képek készítése
- igazolványkép készítés azonnal

Fotókidolgozás: - analóg:      9x13⁄24 kockás 1.175 Ft
10x15⁄24 kockás 1.271 Ft

- digitális:    9x13  68 Ft⁄kép
10x15  77 Ft⁄kép

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

Tisztelt Vásárlóink!

Szeretettel várjuk Önöket új címün-
kön: Szeged, József A. sgt. 8 szám alatt 

(A Kristály Patika mellett)

Áprilistól minden 
arany és ezüstékszer árából

–10%

Nyitvatartás: 

hétfôtôl péntekig  

9–17 óráig

Szilágyi  P. Imre

ékszerész

Piac téri takarmánybolt ajánlata
Szemes termények, keveréktakar-

mányok, tápok, koncentrátumok,
kiegészítôk 

(Bábolna, Purina, Szegedi)

Fémzárolt vetômag kukorica kilós
kiszerelésben is.

Naposcsibe, elônevelt csirke
elôjegyzésre kapható.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Piac tér 19.
267-319

Nyomatókhoz urángyártott színes, fekete
tintapatronok, utántöltôk nagy választéka.
Rendelje meg nálunk!     

⁄ Árlista a weblapunkon.⁄
}
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Ingyenes jogi tanácsadás és segítségnyújtás Algyôn
az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány támogatásával, melyre

szeretettel várunk minden érdeklôdôt.

Jogi tanácsadók:  Dr. Ampovits Ágnes ügyvéd, 
Dr. Gonda János ügyvéd.

A jogi tanácsadás helye: Algyô, Búvár u. 5. faluház.
Idôpontja: Minden hétfôn 16-18 óra között.

Elôzetes bejelentkezés: 
tel: 62⁄267-026, mobil: 30⁄9852-564

TULIPÁNFA, DÍSZFA TUJA, SÖVÉNYNÖVÉNY, LE-
ANDER GYÜMÖLCSFA, SZÔLÔ, CITROMFA
Sziklakerti és tavinövények, clematisok, kúszó loncok, lila
akác, áfonya, füge, kivi, rhododendron, pünköcsi rózsa,
pampafû.
Selyemakácfa, nyírfa, vérlevelû nyír, hársfa, és még 200 faj-
ta kerti dísznövény és nö-vényritkaság. Kérje növényismer-
tetônket! Egyes növények engedményes áron kaphatók.
Szeged, Körtöltés u. 31. Tescótól 100 m
Ny: H-P: 9-18, szo: 8-14   Tel.: 06-20-518-0038  

A gyógycipôkészítô Kft. 

vállal rövid
határidôvel gyógycipôkészítést

vényre is. 
Ugyanitt azonnali kezdéssel

felveszünk cipôfelsôrész készítôt

Algyô, Kastélykert u. 14.
Tel.: 268- 036, 06-20-590-528

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. Részletfizetés is megoldható

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

Kovács Mihály sírkô-mûkôkészítô

Temetô melletti 
„Icu” virágüzlet

NYITVATARTÁSI IDEJE 
MEGVÁLTOZOTT!

Hétfôtôl péntekig:  
de. 8–12-ig, du. 1-4-ig

szombat, vasárnap: 7–11-ig
Tel.: 06-20⁄328-4659

Este:  62-419-775

Aprók
Suti Dénes  kômûves-

munkát vállal. Algyô, Vadvi-
rág u. 46. Mobiltelefon: 06-
30⁄856-02-37

*

Redôny, reluxa, harmó-
nikaajtó,  szalagfüggöny ké-
szítés. Telefon: 06-30-
953-03-95

PIETAS
Temetkezési vállalkozás
6722 Szeged, Bartók B. tér 10.

(trolimegállónál)
Telefon: 62⁄424-992, 

06-30⁄488-6543
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig

Pénteken: 8–14 óráig
Halottszállítási ügyelet: 0–24 óráig

Telefon: 06-30⁄207-4129
Teljes körû temetkezési 

szolgáltatással!

Fehér, vágnivaló csirke

rendelhetô, 280,-Ft⁄kg.

Szállítás: április 16.

Cím: Kosárfonó u. 9.

Tel.: 06-20⁄584-30-96

Kézápolás, lábápolás ás
mûkörömépítés (épített vagy
tippes technika zselével vagy
porcelánnal) valamint para-

finos kéz- és lábápolás.
Bejelentkezés: 
06⁄30⁄218-2929

Hevesiné Sebôk Andrea
Algyô, Téglás u. 42.

Egyéves tojótyúkokra az

elôjegyzést megkezdtük.

Kiárusítás: 2005. május

végétôl.

Cím: Simon János, Algyô,

Pesti u. 33.

Tel.: 267-041

Új házak építését, régi há-

zak felújítását, burkoló

munkát vállalok.

Keresztes István

kômûves

Algyô, Kôfal u. 19.

Tel.: 06-20⁄574-55-98

Az Algyôi VSM BT. 

konténeres törmelék-

és  sittszállítást vállal 

2200 Ft⁄m3-es áron.

Telefon: 06-20-9823-107,  

20-9791-088
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Keressük az ország kedvenc regényét

Szavazz a könyvtárban!

A Nagy Könyv-játékba bekapcsolódott az algyôi
könyvtár is. Az itteni könyvtárban leadott szavazato-
kat regisztrálják, és a játékban résztvevôk között sor-
solást rendeznek: 10 játékost jutalomban (könyv,
bögre, póló, sapka) részesítenek. Az internetes szava-
zást díjmentesen biztosítják használóknak, közöttük
ugyancsak sorsolást tartanak: 10 algyôi 2 óra ingye-
nes internethasználatot nyerhet. Szavazni március 15. és április 23.
között lehet. Sorsolás: április 25-én 18 órakor a könyvtárban; a sor-
soló bizottság: az Algyôi Tollforgatók Köre tagjai.

Legkedvesebb könyvem – Olvasd el Te is!

Pályázati felhívás könyvajánlásra
Mindenkinek van kedvenc könyve, melyet szívesen ajánl mások-

nak is elolvasásra. Nos, itt a lehetôség! Az algyôi könyvtár pályázati
felhívásában azt kéri leírni, hogy Önnek, Neked miért tetszett a ked-
venc könyve, könyved. Maximum 2 gépelt oldal terjedelemben várják
az olvasmányélményeket, ajánlásokat. A pályázaton bárki részt vehet.
Az írásokat a könyvtárba (Kastélykert u. 63.) kérik beküldeni vagy
behozni május 20-ig. Az értékelést az Algyôi Tollforgatók Köre tag-
jai végzik. Jutalmazás: könyv, bögre, póló, sapka. Eredményhirdetés
június elején, az ünnepi könyvhéten.

Kedvenc könyvem képekben

Képregény-pályázat gyerekeknek
A kedvenc könyv elmesélését képekben (rövid szöveggel, vagy

anélkül) kéri beküldeni a pályázatot kiíró algyôi könyvtár. A képek
A4-es méretben készüljenek, s legyen címlapja is a kedvenc könyv-
nek! A pályázat terjedelme 3-10 oldal. Igény esetén a rajzok spirálo-
zását térítésmentesen vállalják a könyvtárban. Beküldési határidô:
május 20.

Az értékelést az Algyôi Tollforgatók Köre tagjai végzik. Jutalma-
zás: ajándéktárgyak, könyvek, bögre, póló sapka. Eredményhirdetés
és kiállítás: június elején, az ünnepi könyvhéten.

Ingyenes EU-vonal a könyvtárban
A helyi könyvtárban elhelyezett külön telefonkészülékrôl a látoga-

tók egyetlen gombnyomással léphetnek kapcsolatba az EU-vonallal.
Információkat kérhetnek külföldi szolgáltatásokról; munkavállalási,
tanulási, ösztöndíj lehetôségekrôl; a sürgôsségi egészségügyi ellátá-
sokról, a különbözô pályázatokról, a gépkocsik forgalomba
helyezésérôl, a tartózkodási engedélyekrôl stb.

Az EU-vonal igénybe vétele ingyenes, a könyvtár nyitvatartási ide-
jében bárki számára hozzáférhetô.

Segítség az egészségügyi alapból
Önállósága visszaszerzése óta Algyô nagyközség önkor-

mányzata figyelmet szentel az egészségügy támogatásának. Az
erre a célra elkülönített egészségi alapból 2 millió forint fel-
használásáról legutóbbi ülésén döntött a képviselô-testület. Mi-
vel a legnagyobb háziorvosi körzettel (körülbelül 1700 ellátott)
rendelkezô dr. Kálmán Antónia elesik az Országos Egészség-
ügyi Pénztár által a kis körzeteknek nyújtott többletfinanszíro-
zástól, az önkormányzat egy hordozható EKG készülék vásár-
lásával támogatja a doktornô munkáját. Algyô – lehetôségeihez
mérten – támogatja a nagyközség lakóit is gyógyító Szegedi
Városi Kórházat: idén a II. kórház (Kálvária sugárúti) C épüle-
te lépcsôházának felújításához járul hozzá a nagyközség ön-
kormányzata.   

Jegyzôkönyv 
a könyvtárban
A helyi önkormányzati kép-

viselô-testületi ülések jegyzô-
könyvei, az önkormányzati ren-
deletek és határozatok a könyv-
tárban bárki számára  hozzá-
férhetôek.

Filmklub
A Filmklub soron kö-

vetkezô filmjét, a Nagydumás
kiscsajok – színes, szinkroni-
zált amerikai vígjátékot ápri-
lis 8-án 18 órakor a könyvtár-
ban vitathatják meg az ér-
deklôdôk.

Fûben-fában orvosság
Kakukkfû
Lilás tarka virágzatából aromás illat árad. Általában zöld

vagy tarka levelû, télen is megôrzi zöld színét. Hajtása tartal-
mazza a hatóanyagot. A szárítani való kakukkfüvet röviddel vi-
rágzás elôtt kell szedni. Fertôtlenítô hatású, görcsoldó,
meghûléses betegségek gyógyítására alkalmazott teáját mézzel
ízesítjük. A kakukkfûbôl készített fürdô egészséges alvást
eredményez, s idegesség és túlfeszítettség esetén is jótékonyan
hat. A kakukkfû háztartási és italfûszer is.

Cickafark 
Évelô növény, amely utak mentén, kertekben, mezôkön,

erdôben egyaránt megtalálható. Kora tavasztól, késô ôszig
gyûjthetô. Tavasszal leveleit, júniustól már virágzatát is fel-
használhatjuk, tea, vagy egyéb kivonatok elkészítéséhez.

Fontos, hogy napos idôben gyûjtsük, mert akkor tartalmaz
nagyobb mennyiségben illóolajat a növény. A kék színû illó-
olaj összetevôi sok betegség megelôzésére, gyógyítására alkal-
masak. A növénybôl készíthetünk teát, olajos, alkoholos kivo-
natot, ülôfürdôt kenôcsöt. 

A teljes növénybôl készített gyógytea görcsoldó tartalmú,
alkalmazzák gyomorfekély, és egyéb fekélyek, vastagbél hu-
rutban szenvedôknél. Füves könyvekben mindenható gyógynö-
vénynek tartották, amely bármilyen nôgyógyászati problémá-
nál beválik. Forrázatát használhatjuk ülôfürdôként, gyulladt
nyálkahártyára lemosására, ekcémás bôrre. Hatásai: vérzéscsil-
lapító, antibakteriális, hámosító. A friss növény virágából kré-
met is készíthetünk visszeres lábra, égési sérülésekre, feké-
lyekre, bôrgyógyászati folyamatok kezelésére. 

A krém elkészítéséhez körülbelül 10 dkg forró disznózsírba
vagy olivaolajba kell tenni 3-5 dkg cickafark virágot, az egé-
szet kevergetés közben jól átsütjük (1-2 perc), majd egy napi
állás után leszûrjük, a krémet hûtôben tároljuk. Az ülôfürdôt,
teákat, krémet, tinktúrát használják még a csontvelô megbete-
gedéseiknél is. E teafû sok más olyan teakeverék egyik alapja,
amely számos megbetegedés esetén segítségünkre lehet.

Egyes országokban a változó korban lévô nôk tüneteinek
enyhítésére illetve a tünetek megelôzésére használják. Gyer-
mekeknek is adható, emésztésük, étvágyuk javítása érdekében. 
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Modern mese a „sérves” tölgyerdôrôl
Talán sokan nem is tudják, és csak az

idôsebbek emlékeznek már arra, hogyan és
mikor  telepítették községünk határán ezt a
szerencsétlen helyen lévô – én csak úgy hí-
vom – „sérves” tölgyerdôt.

Hogy miért „sérves”, azt mindenki köny-
nyen megérti, aki látott már fiatal, egészséges
erdôt felnôni. Ez a 47-es út és a bekötôút, va-
lamint a belterületi határunk közötti területen
nem ilyen, mert ez egy beteg erdô! Azért beteg
és „sérves”, mert amióta az eszemet tudom, ez
az erdô nem akarja a földet elhagyni, vagyis
nem nô!

Na, jó, tudom, a japánoknál is léteznek
olyan fák, amelyek élnek, de nem nônek,
csakhogy ezeket Bonsainak hívják, és nagyon
sokat érnek.

A mi erdônk egy biológiai csoda: nem
Bonsai, és mégsem nô!

Emlékezetem szerint gyermekkoromban itt
még nem erdô, hanem kukoricások és búza-
táblák voltak – társaimmal erre jártunk
dinnyét meg paradicsomot lopni. De a téesz-
szervezések után (1960 körül), az olaj megje-
lenésekor elôdeink úgy döntöttek, nem
mûvelik tovább ezt a „lobbanós-szikes”, rossz
minôségû földet, hanem „állambácsi” támoga-
tásával beerdôsítik.

Nem vagyok erdész szakember, de
valószínû, hogy azért nem a gyorsabban növô
nyárfát választották, mert akkor mostanra már
ki kellett volna vágni az erdôt, és újratelepíte-
ni, vagyis több baj lett volna vele. Nem! A
telepítô a tölgyfát választotta, ami – mint tud-
juk – 150 év alatt éri el a vágásérett kort, így a
beteg erdô elôbb-utóbb hasznára válik a fa-
lunknak. Készíti nekünk a friss levegôt, jól
mutat a falu végén, és ha még 150 év múlva él
valaki errefelé, hûsölhet, sétálhat a jókorára
nôtt tölgyfakoronák alatt, nem kell neki a Ba-
konyba elutaznia ezért. Talán még a rossz ta-
lajt is feljavítja 150 év alatt. A friss levegôre
meg amúgy is szüksége van a „buckalakó”
algyôinek, mert a mellénk települt ipar ontja a
„friss és ártalmas” szennyezô anyagokat.

No, de az élet nem ilyen egyszerû! Ez az
erdô rosszkor született és rossz helyen! Ezt az
erdôt mindenki bántani akarja!

A nyugalmas téesz-világi idôk elmúltak.
Jött a viharos rendszerváltás a még viharosabb
téesz-vagyon széthordással, a szégyenletesen
alacsony áron felvásárolt vagyonjegyekkel va-
ló manipulációkkal, egy gyenge akaratú és ha-
tározatlan „földrendezô bizottsággal”, és a fa-
lu alatti erdô már magántulajdonba került,
nem lett az önkormányzaté. Pedig a régenvolt
algyôi nagyközségi tanácstól a Felszabadulás
MGTSZ és az NKFV olajcég közösen
elvugázott (vagy akkori szóval: elkommuni-
zált) 170, azaz egyzsázhetven hold földet, ami
a régi „legeltetési bizottságé” volt – a
tôsgyökeres algyôiek még biztosan emlékez-
nek rá (a volt repülôtér és az új erdôaljáról van
szó).

Az új tulajdonos vagy tulajdonosok a mesé-
ben a „jó gazda gondoskodásával óvják, védik
az erdôjüket, ápolják a vagyonukat, pótolják a
hiányzó fákat, nyesik-ritkítják ôket”, ahogyan
azt az erdô-felügyelôség elôírja. De a valóság,
mint tudjuk, más!

Ennek az erdônek nincs szerencséje. Ez
nem valami elhagyott Isten háta mögötti he-
lyen található, ahol nôhetne rendesen, ez itt
van a falu alatt és útjában! Mindenkinek szúrja
a szemét! Ezt a szerencsétlen erdôt senki sem
akarja látni 150 évesen! Még a képviselô-
testület sem! Legutóbbi ülésükön ugyanis
nyolc képviselô úgy döntött, az önkormányzat
megvesz ebbôl egy 100 méteres csíkot azért,
hogy legyen helye a falunak terjeszkedésre
úgy 20-25 év múlva, ha már felélte a még be-
építetlen területeket (Berek sor, krumpliföldek
stb.). 

Igaz, ez a képviselô-testület döntött három
évvel korábban a távlati fejlesztési és rendezé-
si terv elfogadásáról. Akkor sikerült még meg-
védeni néhány képviselônek a
„védôerdônket”, és egy másik területet jelöl-
tek ki tartalék házhely-területnek. 

Igaz, nincs pénzünk a már meglévô önkor-

mányzati tulajdonban lévô, és szemmel látha-
tóan szépen simuló következô terület
közmûvesítésére, de azért 25 millió forintot
elköltöttünk egy olyan erdô megvásárlására,
ami teljesen mindegy, hogy kié. Akkor is
erdônek kell, hogy maradjon, ha még akarunk
egy kis friss levegôt szívni!

Igaz, ez a 25 millió forint kevés a 80-120
telek közmûvesítésére, de talán ebbôl a
pénzbôl már el lehetne kezdeni a terület kiala-
kítását és a közmûvesítési tervek elkészítését.
Hátha volna egy-két algyôi fiatal, aki nem
akarna Dócra költözni a négyzetméterenkénti
1 forintos telkekért. Hátha a bátrabbak marad-
nának Algyôn.

Ha megjelenik a cikkem, lehet, hogy elkül-
döm az erdôfelügyelôségnek, nézzen utána,
mit is kellene a tulajdonosoknak végre csinál-
niuk, hogy meggyógyuljon ez a beteg, sérves
tölgyerdô. Például ápolni, gondozni, nyesni, rit-
kítani – pótolni a hiányzó fákat, hogy végre a
„buckalakó” algyôiek egészségét védje, ami mi-
att elôdeink ide telepítették. Mert azért ne gon-
doljuk azt, hogy ez a  most kifizetett 25 millió
elegendô lesz. Nem, mert ezt a területet majd
külön pénzért be kell vonni belterületbe, mert
most nem az. Aztán a mûvelési ág változtatásá-
ért kell folyamodni a földhivatalhoz – megint
külön pénzért – módosítani kell a rendezési ter-
vet – megint csak súlyos milliókért. Hát mit
mondjak? Nem lesz egy olcsó mulatság. 

Az már csak hab a tortán, hogy állítólag
volt olyan képviselô a jelenlévôk között, aki
igazán nem is tudta, mirôl is szavaztunk, ho-
lott az ilyen esetre találták ki a voksolástól va-
ló tartózkodást. De olyan is akadt, aki igennel
szavazott, de a testületi ülés után három héttel
megvilágosodott és úgy gondolja: nem kellett
volna megvenni azt a területet. 

No de ne foglalkozzunk többet ezzel a tör-
ténettel, hisz ez csak egy mese – a mai idôkbôl
a sérves tölgyerdôrôl.

Borbély János 
önkormányzati képviselô

buckalakó

Van már annak vagy 15-18
éve, hogy Algyôn jártam. Akkor
még üzleti utam vitt oda, ma pe-
dig a KULTÚRA.

Igen így, csupa nagybetûvel ír-
va. Mert számomra a kultúra
szentség. Egyfajta táplálkozási,
feltöltôdési lehetôség. S aki ezt
nem mûveli, elmegy mellette, az
nagyon, de nagyon szegény em-
ber.

Itt van mindjárt a NÓTA-EST.
Személyesen találkozhattam ked-
venc nóta-énekeseimmel, köztük
egyik Fodor Károly, de nem ki-
sebb „pacsirta” Ürmös Ilona és
terhes Kurina Irén sem. A
zenészekrôl nem is beszélve.
Amíg a vonó nem hagyja el a hú-
rokat, s a húrok le nem szakad-
nak, addig egyre csak húzni kell!

Azért egy kis szomorúság tölt
el, mert beszélgetéseinkbôl kide-
rült, úgy érzik, nincs utánpótlás a
nótaénekeseknek. Pedig szükség
van rá, hiszen nagyanyáink nem
véletlenül nótáztak, hol örömük-
ben, hol bánatukban. Nemcsak
téli idôtöltés, a bálok, fonók, füs-
tös kis kocsmák velejárói voltak,
de bizony szívbôl zengett az a
nóta, amit gyermekkoromban
hallottam akár kinn a mezôn,
vagy valami bajban, szomorúság-
ban odahaza is…Magam is dalol-
gatok, de csak magamnak. Sajnos
nincs hangom, tehetségem hozzá,
ám ha lenne, én biztosan elmen-
nék nótaénekesnek. Mert csak az

tudja, milyen a közönség hálája,
aki együtt él a közönséggel, s azt
a szeretetet hazavinni, maga a
gazdagság. Ebbôl lehet újra és új-
ra táplálkozni. Kedves fiatalok,
ha van kedvetek, hangotok, s
egy-egy nóta a tarsolyotokban, ne
hagyjátok elveszni ezen értéke-
ket, daloljatok, nótázzatok!

A másik, ami melegséggel töl-
tötte el a szívemet, a KÖNYV-
TÁR, igen ôt is csupa
nagybetûvel írom. Ez az a hely,
ahol megáll körülöttem a világ, s
akönyvek bûvöletében újra kis-
gyereknek érzem magam. Ezúttal
mégis felnôtt lettem, hiszen
nônapi mûsorra voltam hivatalos.

A polgármester úr köszöntése,
Sebestyén Imre szerelmes képei-
nek kiállítása lenyûgözött. S a
könyvtáros hölgyek fogadtatása
olyan volt, mintha már száz éve
ismernénk egymást. Igen, így is
lehet szeretetet vinni az emberek
szívébe.

Nem kisebb meglepetés volt
Kilyén Ilka marosvásárhelyi
színmûvész elôadása sem. Csak
köszönni tudom ezt a szép estét
mind a szervezôknek, mind a
szereplôknek, s e sorokon keresz-
tül köszönik meg a nézôk is,
akiknek a kamera segítségével el-
vihettem ezt a két szép estét. Kö-
szönöm, köszönjük mindenkinek!

Sántáné Kurunczi Mária 
a „Bagoly TV” munkatársa

Kedves Hírmondó!
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Sakktorna – 
Szekeres Istvánra emlékezve
A nemrég elhunyt Szekeres Istvánra emlékeztek meg a helyi

sakkbarátok a sakkszakkör volt vezetôjérôl elnevezett emlék-
tornával március 12-én, melyet az Algyô Fejlôdéséért Alapít-
vány szervezett meg a faluházban. A 20 fôvel induló versenyt
Kopasz Róbert FIDE mester irányította.

A sakkverseny végeredménye: 
1. Csirik András 6, 2. Veres Sándor 5.5, 3. Gonda János

5, 4. Csirik György 5. További résztvevôk: Kovács József,
Moller László, Mike Péter, Braun János, Hegyközi Károly,
Mike János, P.Szabó Mihály, Csirik János, Belovai Attila, Pé-
ter Sándor, Juhász Péter,  Biacsi Attila, Kovács Dezsô, Szabó
László, Süli István, Szabó Mihály. Szekeres István Emlékver-
senyként kívánja az alapítvány minden évben megrendezni a
továbbiakban ezt az eseményt.

Gonda András
az Algyô Fejlôdéséért Alapítvány elnöke

Sportmajális
Az Algyô Sportjáért Közalapítvány idén is megrendezi má-

jus 1-jén az „Együtt egészségesen” elnevezésû sportnapját.
A sportolók és sportkedvelôk 9 órakor találkoznak az alábbi

helyszíneken, és együtt futnak a sportcentrumba: Fehér iskola,
Óvoda, Zöld iskola.

További programok: görkorcsolya pálya megnyitó 9 óra
30-kor, helyszín: kézilabdapálya, aztán lesz görkorcsolya be-
mutató, kézilabda mérkôzés, ovi foci, kispályás labdarúgó tor-
na, lábtenisz verseny, általános iskolai sportversenyek, játékos
vetélkedôk. Rendezôk: Algyô Sportjáért Közalapítvány, Falu-
ház és Szabadidô Központ, Algyôi Sportkör

Minden érdeklôdôt, szurkolót, szórakozni vágyót szeretettel
várunk.

Vízre szállnak a kajakosok
Az ASK kajak szakosztályának tagjai már nagyon várják a

vízre szállást. A hosszú téli hónapok alapozó munkájának
eredményét már a versenyzôk februárban lemérhették, hiszen
Gyôrben 800 versenyzô részvételével Országos Fizikai
Felmérô versenyen vettek részt, ahová 6 versenyzôt nevez-
tünk, közülük hárman vállalták a megmérettetést.

Az algyôi diákok közül Kopasz Bálint ezüst, Kovács Ro-
land bronz érmet, Kopasz Máté 54 indulóból a 7. helyezést
érte el.

A rendszeres heti 5 (tornatermi, uszodai, futó, kondicionáló)
edzések után a változatosságot hozó vízi élet beindulása nagy
élményt nyújt a versenyzôk számára. Idei terveink között sze-
repelnek, hogy a szabadidôs gyermek sportolók az Algyôi Ál-
talános Iskolát eredményesen (1-3. hely) képviselhessék a Di-
ákolimpián, a versenyzôk pedig a már megszokott évi 10-12
versenyre készülnek. A legfontosabbak: az Országos Maratoni
és Rövidtávú Bajnokság és a Diákolimpiák, ahol az 1-10. he-
lyezés közé várjuk ôket. A felnôttek (3 fô) az év legfontosabb
versenyére a Masters Európa Bajnokságra edzenek, melyet au-
gusztusban a sportág történetében elôször Szegeden rendeznek
meg.

A Gyeviép az algyôiekért
Az önkormányzati tulajdonú Gyeviép Kht. végzi április 1-

jétôl a helyi intézményekben a karbantartási munkákat.
Ugyanakkor az algyôiek számára kínálkozó lehetôség, hogy e
helyi cég szakmunkásait kérjék föl az otthoni „karbantartási”
feladatok megoldására. A Gyeviép Kht. festô, vízvezeték
szerelô, villanyszerelô, lakatos, kertrendezô, szállító munkásai
fölmérik a megbízó igényeit, ennek alapján az elvégzendô
munkákra a cégvezetés vagy árajánlatot ad, vagy bruttó 1 ezer
forint órabér alapján számolja ki a szolgáltatásért fizetendô
díjat. A részletekrôl a Gyeviép Kht. központjában
munkanapokon 7-tôl 15 óra 30 percig lehet érdeklôdni. 

Úszással az egészségért
A „gyermek rehabilitáció” jegyében 2005. február 1-jétôl Ma-

gyarországon egyedülálló kezdeményezést indítottunk el a a szegedi
gyermekklinika A és B részlege, valamint a Savanya Delfin Bt.-vel
közösen, a krónikus beteg gyerekek esélyegyenlôségéért, és egy tel-
jesebb élet elérésének reményében.  

Az orvosi kezelés mellett fontos a rendszeres mozgás is, amely
kiegészítésként is szolgálhatja a terápiát. Ezért szeretném, ha Algyô
csatlakozhatna programunkhoz. Az úszás kedvezôen hat a mozgás-
szervekre, légzôszervekre gyakorolt hatása és élettani jelentôsége
már régen bizonyított tény. A Savanya–módszer egy, az említett ha-
tások figyelembe vételével az adott problémára specifikusan reagáló
rehabilitáló vagy preventív módszer, gyakorlatsor.  Alapelve kettôs,
egyrészt az úszás mint alapsportág a vázizomzat megfelelô
fejlôdéséhez járul hozzá, és elôsegíti az egészséges keringést, má-
sodsorban itt minden gyerek egyenlô.

Célunk, a túlsúlyos, ortopédiai, asztmás, cukorbeteg és magas
vérnyomású gyerekek mozgásterápiájának megvalósítása heti két-
szeri úszással, a fizikai állapot javítása, a testi rendellenességek ki-
küszöbölése és a már meglévôk káros hatásainak kompenzálása.

További célunk, hogy a légzésfunkció, a testtömeg-index és a
vérnyomás értékei közelebb kerüljenek a normális értékhez. Progra-
munk szerint a háziorvos által beutalt gyerek a szakrendelésen álla-
potfelmérésben részesül, a fizikai paraméterek pontos rögzítésével.
Ezután a kezelt egy fél éven át, heti két úszásra jogosító vényt kap a
szakrendelésen. Az állapot változásának nyomon követése, rögzíté-
se havi rendszerességgel történik, amit a szakorvos végez el. Ked-
ves szülök, önöknek annyi feladatuk van, hogy a gyermekorvos ál-
tal adott beutalóval elfáradnak a szakrendelésre és kiíratják az úszó-
jegyet. 

Dr. Savanya Norbert,
az Úszótanoda vezetôje

Rehabilitációs gyógyúszás
Az Algyôi Általános Iskola és a Szivárvány óvoda a Savanya Norbert

féle Úszótanodával közösen Rehabilitációs Gyógyúszást hirdet. Az ingye-
nes foglalkozások hetente két alkalommal hat hónapon keresztül tartanak,
amelyekre azon gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek a következô pa-
naszaik vannak: asztma-légúti megbetegedések; tartáshibák;
túlsúlyosság⁄cukorbetegség; szív- és keringésrendszeri panaszok; pszichés
eredetû (pl. hiperaktivitás, depresszió) problémák. A részvétel feltétele:
kezelôorvosi beutaló. Érdeklôdni és jelentkezni az iskolában és az
óvodában.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Április     04-08. 08.00-tól   12.30-ig
Április     11–15.:             12.00-tôl  16.30 óráig.
Április     18–22.:              08.00-tól  12.00 óráig.
Április     25–29.:              12.00-tôl  16.30 óráig.
Május      02–06.:              08.00-tól  12.30 óráig.

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:

Április     01-jén:          12.30-tól  16.30 óráig.
Április     04–08.:         07.30-tól  11.30 óráig.
Április     11–15.:        12.30-tól  16.30 óráig.
Április     18 –22.:        07.30-tól  11.30 óráig.
Április     25–29.:         12.30-tól  16.30 óráig.
Május      02–06.:         07.30-tól  11.30 óráig.
Május      09–13.:         12.30-tól  16.30 óráig.

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:

Április   04–08. között  12.30-tól  16.30 óráig.
Április   11–15. között  07.30-tól  12.00 óráig.
Április   18–22. között  12.30-tól  16.30 óráig.
Április   25–29. között  07.30-tól  12,00 óráig.
Május    02–06. között  12.30-tól  16.30 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Születés:
Szögi Adriennek és Fekete Zsoltnak

Máté (2005. 02. 20). Rápolti Irénnek és
Parma Mariónak Cristina (2005. 02. 21).
Pesti Mónikának és Antal Zsoltnak Fanni
(2005. 02. 24.). Makai Évának és Zsurka
Sándornak Luca Viktória (2005. 03. 22.).
Juhász Anitának és Kordás Gábornak

Patrik (2005. 03. 10).Kapronczai Melin-
dának és  Lantos Sándornak  Vanessza
(2005. 03. 10).

Házasság:
Kiss Balázs és Pásztor Katalin (2005.

02. 26-án).
Bakos Béla és Cosa Cornélia (2005. 03.

09-én) házasságot kötött.

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
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A Hírmondó olvasói a már-
cius havi lapból értesülhettek
arról, hogy a faluház rendezé-
sében május utolsó vasárnap-
ján a Hangár szabadidôköz-
pontban pálinkaminôsítô ver-
senyre kerül sor. Mint az
egyik szervezô, szeretném tá-
jékoztatni az érdeklôdôket a
minôsítés menetérôl, hiszen
nálunk eddig nem történt
ilyenfajta értékelés. Eddig
csak családon belül, vagy ba-
ráti körben, esetleg a civil
szervezetekben kóstolgattuk
egymás italát, melynek rendre
az volt az eredménye, hogy a
nedû „nagyon jó ízû”, esetleg
„kô még ízû” jelzôt kapott.

Most elôször nyílik lehetô-
ségünk arra, hogy ezeket a ki-
tûnô párlatokat egymással
összehasonlítsuk, értékeljük.

Ebben az évben is nagyon
sok algyôi gazda kifôzette
már a gyûjtött cefréjét, a kör-
nyékbeli lepárlókban lassan
véget ér a szezon. 

A fôzetô a versenyre fél li-
ter pálinka leadásával május
29-ig nevezhet a faluházban.
A pálinka-származási igazol-
vány bemutatása szükséges.
Házilag fôzött lôréket nem
minôsítünk.

29-én 9 órától a kilenc tagú
zsûri négyféle érzékszervi
vizsgálat alapján dönti el, me-
lyik a legjobb ital. 

A verseny két kategóriában
zajlik: a legjobb vegyes pálin-
ka, és a legjobb párlat bizo-
nyára nagy elismerést hoz
majd tulajdonosának.

Herczeg József

Algyôi Faluház és Szabadidôközpont: 6750 Algyô, Búvár u. 5., Telefon: 62⁄517-172; Fax: 62⁄517-173. E-mail: faluhaz@algyonet.hu 
Internet: www.algyo.hu⁄faluhaz E-mail: szabadidokozpont@algyonet.hu 

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

Pálinkaminôsítés

Itt a tavasz – ideje egészsé-
günket, testünket és szerveze-
tünket ápolni, gyógyítani, pi-
hentetni a téli idôszak után! A
faluház szervezésében külön-
buszt indítunk május 22-én,
vasárnap a kiskunmajsai
Gyógy- és Termálfürdôbe,
ahol új gyógyászati szolgálta-
tásokat is igényelhetnek az al-
gyôiek. Egészségügyi járóbe-
teg-szakellátás keretében,
reumatológus szakorvos által
kiállított beutalóval több szol-
gáltatás is igénybe vehetô.
Többek között: fizikoterápia,
gyógymasszázs és galvánkád-
fürdô, gyógyfürdôzés. Az él-
ménymedence szolgáltatásai

közé tartozik a dombcsúszda,
pezsgôágyak, vizes barlang,
buzgárok, dögönyözôk és
masszírozók, pezsgôfürdô,
sziklacsobogó, vízgomba. A
csúszdapark 4 óriáscsúszdá-
val, gyermekmedencékkel, új
élményelemekkel vár fiatalo-
kat és idôseket egyaránt! A
medence közvetlen közelében
új játszótér szolgálja  a legki-
sebbek szórakozását. Jelent-
kezni, valamint az árakról és
kedvezményekrôl felvilágosí-
tást kérni a 62⁄517-173-as te-
lefonszámon, vagy személye-
sen a faluházban munkanap-
okon 10-18 óra között Lázár
Nórától lehet kérni.

Különbusz a gyógyfürdôbe

Algyôi Gulliver Klub alakul
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kalandos utakon, egyé-

ni vagy társas utazásokon vettek részt az elmúlt években és él-
ményeiket szívesen megosztanák az érdeklôdôkkel. A havi
rendszerességgel tervezett összejöveteleken – a Gulliver Klub
jellegénél fogva – a személyes élményeken alapuló beszélgeté-
sekre támaszkodik, a szükséges fényképek, tárgyi emlékek be-
mutatásával, esetleg dia- és videóvetítésekkel kiegészítve. A
bemutatkozó személy házigazdaként is részt vesz az összejöve-
telben, vendégeket hívhat, családtagjait, utazótársait is segítsé-
gül hívhatja élménybeszámolójához. A legérdekesebb élmény-
beszámolót tartók között évente egyszer társasutazást sorso-
lunk ki. Elsô alkalommal, április 13-án, szerdán 18 órától Bera
Sándor tart útibeszámolót „Egyiptom földjén” címmel az
algyôi faluház emeleti klubtermében.

Május 28-án, szombaton és
29-én, vasárnap idén is meg-
rendezzük az algyôi gyer-
meknapot, megyei kirakodó-
vásárt és játszóházat, hôsök
napját, valamint a II. Algyôi
Repülôs Emléknapot. 

A repüléstörténeti állandó
kiállítást, mely a szabadidô-
központ épületében tekinthe-
tô meg (Algyô, Téglás u.
151.) idén bôvíteni szeret-
nénk tárgyi emlékekkel. Eb-
ben szeretnénk az algyôiek,
az Önök segítségét kérni: a
családi ereklyék közt fenn-

maradt fotókat, repüléstörté-
neti tárgyakat, egyéb emléke-
ket szeretnénk kölcsönkérni a
rendezvény idejére, illetve
egy hosszabb idôszakra. A
méltó megemlékezés része-
ként és az emlékek feltárása
mellett fontosnak tartjuk az
algyôi „repülôs évek” családi
emlékeinek, anyagainak kö-
zönség elôtti megmutatását
egy színvonalas kiállítás ré-
szeként. A családok segítsé-
gét elôre is megköszönjük. 

Az algyôi faluház hagyo-
mányteremtô céllal algyôi te-
hetséges fiatalok felkarolását
kívánja elôsegíteni egyrészt
fellépési - bemutatkozási
lehetôséggel, másrészt érté-
kes díj felajánlásával. A ver-
senyre zenei, irodalmi,
képzô-, illetve népmûvészeti
alkotással, mûsorszámokkal
lehet nevezni. Mindhárom ka-
tegóriában elôválogatást tar-

tunk szakavatott zsûri segítsé-
gével május 9-én, hétfôn 17
órakor a faluházban az Euró-
pa nap alkalmából. Az Algyôi
Tehetséges Ifjak Estjét,
gálamûsorát május 13-án,
pénteken 18 órakor tartják a
faluház színháztermében. Je-
lentkezési korhatár: 10-26 év.
Jelentkezni lehet folyamato-
san május 2-ig, személyesen
Lele Istvánné Erikánál. 

Repülôs ereklye kerestetik

Tehetségkutató verseny

A gasztronómia ünnepe a falunapon
Az idei falunapok keretében április 30-án, szombaton meg-

rendezzük hagyományos fôzôversenyünket. Idén két kategóri-
ában várjuk a jelentkezô csapatokat, szervezeteket: a helyszí-
nen lehet fôzni halászlevet, amit különdíjjal jutalmazunk, vala-
mint algyôi hagyományos vagy speciális második fogást. Je-
lentkezni személyesen Leléné Erikánál folyamatosan lehet a
faluházban munkanapokon 10-18 óráig. Jelentkezési határidô
április 20-ig, szerdán 18 óráig a faluházban. 
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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
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

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

Nyomás:  GOLD PRESS Nyomda

Faluházi vásárnaptár
ÁPRILIS 05. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár
ÁPRILIS 07. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár
ÁPRILIS 12. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.
ÁPRILIS 13. (szerda) 9-13 óra Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 14. (csütörtök) 8-12 óra Katonai ruha és méteráru vásár.
ÁPRILIS 15. (péntek) 9-12 óra Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 19. ((kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.
ÁPRILIS 20. (szerda) 9-12 óra Mûanyagárú vásár.
ÁPRILIS 22. (péntek) 9-13 óra Ruha, cipô vásár.
ÁPRILIS 26. (kedd) 9-13 óra Mûanyag vásár.
ÁPRILIS 28. (csütörtök) 9-12 óra Vegyes iparcikk vásár.

Rendezvénynaptár
ÁPRILIS 1. péntek 19 óra – Bolondos diákmulatság az algyôi

faluházban. Vidám vetélkedô, kisbíró választás, büfé és karaoke.
Dj’s Atkovy (resident). Belépô: 300 Ft 

ÁPRILIS 2. szombat 10 óra – Ôsgyeviek Baráti Körének kül-
dött közgyûlése.

ÁPRILIS 2. szombat 17 óra – A Szomszédoló rendezvénysoro-
zat keretében Deszk látogat Algyôre, ahol bemutatkoznak a
marosmenti kisközösségek, mûvészeti csoportok a faluház színház-
termében.

ÁPRILIS 3. hétfô 18 óra – Gazdagyûlés.
ÁPRILIS 5. kedd 18 óra – Borkurzus indul a faluházban. A bor-

kóstolás alapjai. Vendégünk: Pelle László, a Borbarátok Szegedi
Társaságának borcenzora. A kurzus önköltséges, bôvebb felvilágosí-
tás kérhetô a 62⁄517-172-es telefonszámon Csiszer Lászlótól.

ÁPRILIS 5. kedd 15 óra – A mozgáskorlátozottak algyôi cso-
portjának taggyûlése.

ÁPRILIS 7. csütörtök 8 óra – Pro Musica Iskolahangverseny.
ÁPRILIS 9. szombat 10 óra – Nyugdíjas Társasklub találkozó

az Algyôi Nyugdíjas  klub szervezésében.
ÁPRILIS 8., 9., 10. – A Móra Ferenc Népszínház Társulatának

vendégelôadása (Jókai Mór: A földönfutó) a Bánáti Magyar Napok
keretében Óteleken és Magyarszentmártonban. 

ÁPRILIS 11. hétfô 17 óra – a Védnöki Tanács soros ülése.
ÁPRILIS 11. hétfô 17 óra – 100 éve született József Attila. A

Költészet Napja alkalmából József Attila-estet rendezünk a faluház
klubtermében „A világ vagyok” címmel. A pódiumest elôadója:
Baricz Árpád elôadómûvész. A belépés díjtalan!

ÁPRILIS 13. (szerda) 13-15 óra – A Településtisztasági Kht. fo-
gadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).

ÁPRILIS 13. (szerda) 18 óra – Algyôi Gulliver Klub - Algyôi
utazók és felfedezôk a nagyvilágban.

ÁPRILIS 14. (csütörtök) 17 óra – Az Algyôi Mûvészkör
taggyûlése. 

ÁPRILIS 15. (péntek) 15 óra – Drámajáték Algyôn – Önismere-
ti és kommunikációsfejlesztô tréning kicsiknek és nagyoknak. 

ÁPRILIS 16. (szombat) 19 óra – Bite Tamás és barátai gitárest-
je. A latin- és a mai magyar zenei „gyöngyszemek” kedvelôinek.
Fellépnek: Frank Tímea (ének), Domány Anikó (hegedû, vokál),
Bite Tamás (akusztikus gitár), Paróczi-Nagy Ferenc (elektromos gi-
tár). A belépés díjtalan, várunk minden zeneszeretô érdeklôdôt. Info-
telefon: 62⁄517-173.

ÁPRILIS 20. (szerda) 17 óra – Életreform Klub. 
Téma: Otthoni elsôsegélynyújtás a mentô kiérkezéséig, elôadó:

Dr. Sipos Tibor (Hódmezôvásárhely). Téma: A stressz hatása a szer-
vezetre, elôadó: Gárgyán Ildikó (Szeged). Téma: Egészséges gabo-
naalapú táplálkozás, elôadó: Éles Vilmosné (Szeged). Téma:
Bioenergetika, elôadó: Sóti Judit (Szeged). Termékbemutató: Aloe
Vera termékek. A belépés díjtalan!

ÁPRILIS 21. csütörtök 17 óra – az Algyôi Mûvészkör
következô kiállítása. A Dél-alföldi régió népi iparmûvészeinek és al-
kotóinak közös kiállítása. A tárlatot megnyitja: Nagy Vera, a
hódmezôvásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatónôje. A kiállítás
megtekinthetô a Faluház Galériában 2005. május 27-ig, munkanap-
okon 8-20 óra között. 

ÁPRILIS 23. szombat 7.30 óra – az Algyôi Mûvészkör és a falu-
ház közös szervezésében különbusz indul a Budapesti
Szépmûvészeti Múzeum „A fáraók után – Az ismeretlen Egyiptom –
A kopt mûvészet kincsei Egyiptomból” címû kiállítás megtekintésé-
re. A költséget befizetni és további felvilágosítást kérni a faluházban
Lázár Nórától lehet munkanapokon 10-18 óra között.

ÁPRILIS 28. (csütörtök) – 17 óra – A Yumeiho Egészségmeg-
ôrzô Klub szervezésében Yumeiho ® Gyakorló Nap: bemutató, szak-
tanácsadás és mozgásterápia. Programvezetô: Faragó Katalin, V.
yumeiho terapeuta, alternatív mozgás-masszázs terapeuta. Az
érdeklôdôk csereruhát hozzanak magukkal, az átöltözési lehetôség
biztosított! A masszázs önköltséges!

Állandó programok a faluházban
Hétfônként 

13-16 óra Agrártanácsadó (Tonkó Tibor),
16-19 óra Parlandó Énekegyüttes (Lakatos Béla),
16-18 óra Ingyenes jogi szaktanácsadás (dr. Ampovits Ágnes),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Keddenként 
8-15 óra Falugazdász fogadóóra (Pál Andrea),
17 óra Hagyományôrzô Együttes (Eke József),
18-20 óra Algyôi Citerazenekar (Süli Tibor).

Szerdánként
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza), 
17 óra Sakk-klub.

Csütörtökönként 
9.30-10.30 óra Baba-Mama Klub,
17 óra Nyugdíjas klub (Maszlag Józsefné),
18.30-19.30 óra Asszonytorna (Kovács Krisztina).

Péntekenként 
15-17 óra Hit és Lélek Klub (Nemes Nagy Rózsa), 
17-19 óra Fiesta tánciskola (Pálinkó Lujza).

Minden hónap elsô hétfôjén gazdaköri gyûlés (Borbély János).
Minden hónap elsô péntekén Fidelitas Klub (Pongrácz Tamás).

Születésnapjára
A 100 éve született József Attila születésnapján április 11-én

dokumentum-kiállítás nyílik a könyvtárban a költô életérôl.Az
évforduló idén különös fényt ad a költészet napi
megemlékezésnek.

Gyarapodott a tájház
Újabb tárgyakkal gyarapodott az algyôi tájház gyûjteménye.

A Singer varrógép és a katonaláda Mészáros Jánosné (Borbély
Piroska) tulajdona volt, melyet egyik örököse, Kormányos
Sándor volt algyôi lakos (Forráskút, Munkácsi u. 4.) ajándéko-
zott az algyôieknek. Köszönjük!


