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Képeslap – a templomról
Az algyôi templom padsoraiban nem maradt üresen hely a szent esti éjféli misén,

kedves húgom. Mindannyian valamiféle jelre vártunk, hiszen az üzenetrôl szól az az
éj.

A karácsonyt köszöntô mise elôtt, a templom mellett a Kisded szülôhelyét idézô
istállószerû építményt dideregve álltuk körül mi, a várakozók. Az önkéntesek forralt
bort osztottak – türelmet növelô belsô melegítôszerként. Az éles szél belesistergett a
mikrofonba, nem engedte érteni a betlehemezôk mondandóját. Az ácsolt istállóból
hiányoztak a jószágok, a jászol is üresen maradt – ott kívül. 

Aki a templombelsôben csendesen maga elé nézve várakozott, azon látni való volt,
hogy nem csak ünnep idején ül könyörgésre igazított testtel Isten házában. A sutyorgó,
szemével rokonokat és ismerôsöket keresô és azokat biccentve köszöntô többségrôl
lerítt: itt ritka vendég, mégis ide tartozik. Rólam, akiknek szinte a két keze elég itteni
igaz barátai számának összegzéséhez, kiabált, hogy idegen, hogy kívülrôl nézi azt,
amit a többség belülrôl él meg. 

Az algyôi hitbôl kaptam kóstolót. De nem a középkori alapzatú, a festett üveg-
ablakokat szakadozó fóliával imitáló templomban. Nem a mai algyôi építmények
látványrajzával kipingált falú boltív alatt. Nem is a „belsô élményt” furcsa módon a
cirkuszi bohóc példázatával indokolni igyekvô szent beszédet magamban kritizálva. A
templomban, de a bejárat közelében, a szentelt vizet tartalmazó fali kagylók mellett
egyik lábamról a másikra állva-topogva visszagondoltam – a fohászra. Fölidéztem
magamban azokat az Istennel perlekedô mondatokat, amiket ajándékba adtam a
családom tagjainak, mert ajándékul kaptam az itteni újság közösségteremtô
közösségétôl. Az Algyôi Hírmondó „nagykarácsonyán” föllépô pánsíp mûvész CD-jén
hallható, s a szerkesztôség „kiskarácsonyán” is elhangzott a kérés-válasz sorozat. 

„Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet! De ô azt mondta: Nem. Azt
mondta, hogy a büszkeségemet nem ô veszi el, hanem nekem kell feladnom azt…

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet! De ô azt mondta: Nem. Azt mondta,
hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem megkapni, megszerezni kell.

Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot! De ô azt mondta: Nem. Azt mond-
ta, hogy csak áldását adhatja, a boldogság rajtam múlik. 

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalmaktól. De ô azt mondta: Nem. A
szenvedés eltávolít a világi dolgoktól és közelebb visz hozzá…

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretnem úgy, ahogy ô szeret engem. Erre ô
azt felelte: Látom, kezded már érteni.

Kértem erôt, és Isten adott nehézségeket, melyek erôssé tettek. 
Kértem bölcsességet, és Isten adott problémákat, hogy megoldjam ôket.
Kértem bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyôzzem ôket.
Kértem szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyet, és Isten adott lehetôségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. Az

imáim meghallgatásra leltek.” 
Ezek az erôt adó sorok visszhangoztak bennem Algyô templomában az elsô itteni

misémen már nem is annyira idegenként álldogálva. Ezeket a szinte megszentelt
mondatokat küldöm most neked is – újévet köszöntô üzenetként, kedves húgom. 

Ölel nôvéred:
Ágnes 

Újévi köszöntô
Boldog új esztendôt kívánni jöttem én,
E téli napnak sugárzó reggelén.
Adjon Isten sok jót, ez új esztendôben,
Fehér kenyér legyen a nyárfa teknôben.
Kéményetek legyen megrakva kolbásszal,
Csíkos tarisznyátok füstölt szalonnával.
Sose ürüljön ki a pénzeszsákotok,
A legszebb cipôben, ruhában járjatok.
Bor, búza, hús, kenyér legyen mindig bôven,
Szívembôl kívánom, az új esztendôben.

(Népköltés)

Vándorok vagyunk
Mit jelent az itt élônek Algyô?

Miként éli meg  nap mint nap a
rokon, a barát, a munkatárs, a régi
ismerôs, a falu születte és a szüle-
ivel ide költözô kamasz, hogy
Algyôn lakik? Erre a kérdésre
adunk választ mindannyian min-
den egyes nap a szavainkkal és a
tetteinkkel. Errôl beszélgettünk a
könyvtár karácsonyi ünnepségén
is. Az egyik felnôtt szerint éveken
át kellett küzdenie, hogy elfogad-
ják az algyôiek. A kamasz könny-
cseppet eldörzsölve ismételte azt
a szót, amivel itt bántották meg.
Az ôsgyevi pedig arról beszélt,
hogy ez a falu mindenkit befogad,
aki algyôinek vallja magát. Abban
egyetértettünk: minden, amit
mondunk, vagy teszünk, hatással
van, mert formál – embert és a
falut folyton folyvást.

Másokat is formáló cselekedet-
nek tartom, hogy algyôi halászlé
került jópár algyôi nagycsaládnak

a karácsonyi asztalára Barta Lász-
ló jóvoltából. A messze földön
híres hallébôl több mint száz
adagot porcióztak ki az óvodában
a nagycsaládban élôk részére. Az
algyôi halászcsárda felajánlását –
a családok nevében is – tisztelet-
tel megköszönöm. Több ez, mint
jótékonykodás. Számvetésre
késztetô példa – karácsony múltá-
val, az újév beköszöntével.

„Vándor vagy és mindennap
tovább kell menned. Nem tudha-
tod, meddig élsz, s egyáltalán
lesz-e idôd eljutni utad végcéljá-
hoz. Ezért menj minden nap
tovább sebes lábakkal és sze-
gényen is. Mert vándor vagy.” A
világpolgár Márai Sándor szavai-
val kívánok minden algyôi polgár
számára boldog, sikerekben
gazdag 2006-os újesztendôt!

Dr. Piri József 
polgármester

Vajon milyen lehetett az algyôi viselet?
2006. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ren-

dezendô Faluház Galéria kiállítás-sorozatának részeként szeretnénk
bemutatni – összegyûjteni az Algyôre jellemzô viseleteket. Ebben
kérjük az algyôi lakosok segítségét: aki megôrizte otthon ôsei ruháza-
tát, vagy a családi fotóalbum régi képei mutatják be az algyôi 
asszonyok, lányok, férfiak és gyermekek viseletét, hozza el a faluház-
ba. A beadott ruhákat, kiegészítôket, emlékeket, fotókat színvonalas
tárlat keretében mutatnánk be, szakemberek segítségével. Jelentkezni
lehet a faluházban, Bereczné Lázár Nóra kulturális fômunkatársnál,
vagy a 62⁄517-173-as telefonszámon. 

Támogató segítségüket elôre is köszönjük!

ALGYÔI HÍRMONDÓ
KÖZÉLETI LAP 2006. január,  XV. évf. 1. szám
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Algyô legújabb kitüntetettjei (3.)
Algyô napjának 2005-ös ünnepségén,

október 1-jén Juratovics Aladár posztumusz
díszpolgári címet kapott. (Munkásságát
lapunk tavaly novemberi számában ismertet-
tük.)

Algyô községéért kitüntetésben részesült a

könyvtár és tájház vezetôje, Ménesi Lajosné,
Jusztika és a Pálinkó Lujza Tánciskola Alap-
fokú Mûvészeti Iskola. (Vallomásukat
Algyôhöz való viszonyukról az Algyôi Hír-
mondó 2005 decemberi számában közöltük). 

Kiemelkedô eredményeiért elismerô

oklevélben részesült Gálné Nagy Ildikó népi
iparmûvész szônyegszövô, Képíró Ibolya
fizikus, Nagy Enikô atléta, Szabó János
kosárfonó, a versenytáncos Tóth Evelin – Suti
Zsolt páros.

„Budapesten születtem, s erre büszke
vagyok. Talán három éves lehettem, mikor
szüleimmel hazaköltöztünk Algyôre, a
nagyszülôi házba – vallja Gálné Nagy
Ildikó.

Azóta itt élek. Itt fociztam sebesre a
térdeimet az utcabeli fiúkkal, itt kezdtem az
iskolát, s itt Algyôn volt az esküvôm is. A
nagyszülôi ház lett az otthonunk, s talán
kevesen tudják, de mindkét fiam ebben a
házban született, itt Algyôn. Október 1-jén
hagyományôrzô munkámért elismerô
oklevelet kaptam, ami nagy meglepetés volt
számomra, hisz én csak végzem a munká-
mat, amit nagyon szeretek, s amiben hiszek.

Azt, hogy idáig eljutottam sok minden-
kinek köszönhetem. Hálás vagyok az
egyesületemnek, akik nemcsak elindítottak
a népi iparmûvész cím felé, de igényességre
neveltek, s megtanítottak csapatban dolgoz-
ni. Talán ezért mertem felvállalni a Lukács
Laci által megálmodott Mûvészkör
vezetését. A Mûvészkör ôsszel elmúlt két
éves. Ez alatt az idô alatt összekötnek ben-
nünket a közös kirándulások, a gyerekek
csibészségei az alkotótáborban, a ját-
szóházak. Az elmúlt két évben megtöltöttük
élettel a Faluház Galériát, tudunk örülni
egymás sikereinek, s talán megtanultuk
elfogadni a kritikákat is. Köszönöm minden
Mûvészkörösnek az elmúlt két évet, s
azokat a meghitt pillanatokat, amiket egy-
egy kiállításmegnyitó alkalmából közösen
átéltünk.

A legnagyobb köszönet a családomat

illeti, hiszen ôk azok, akik nap, mint nap
elviselik a hóbortjaimat, s nem csak elvise-
lik, de értékelik is. Nekik köszönhetem azt
is, hogy mára elkészült a mûhelyem, melyet
nemrég adtam át a kamara elnöksége felé
azt remélve, hogy ezzel Algyôn is el tudok
indítani valamit, hiszen egyre többen látnak
fantáziát turisztikai szempontból az ilyen,
eredeti technológiával dolgozó kézmûves
mûhelyekben. 

Munkám során gyakran elgondolkodok, s
talán néha irigykedek is a vásárhelyi fazeka-
sokra, a csongrádi késes barátomra vagy az
apátfalvi fehérhímzôkre, mert ôk minden
munkájukban helyi hagyományaikat
eleveníthetik fel. Sajnos ez nekem nem ada-
tott meg. Algyônek nincs jellegzetes vise-
lete, de van ízes tájszólásunk, nincs néptán-
cunk, de vannak nótáink, van ôsi múltunk, s
van Tiszánk, amiért közösen aggódtunk, s
ami kenyeret adott a nagyszüleimnek…
Nincsenek hagyományaink a szövés
területén sem. Sok tájegység mintakincsét
gyûjtöttem össze, valaha minden minta
jelentéssel bírt, múltunk, magyarságunk
üzenetét hordozta. Tiszta forrásból merítve
alakult ki a saját stílusom, s talán egyszer
igazán algyôivé válhat, mert a hagyományt
nem csak ôrizni lehet, de teremteni is kell,
elvetni a magot a jövô nemzedék számára.

Ezúton is szeretném megköszönni Algyô
Nagyközség Önkormányzatának elis-
merését, amely újabb lendületet ad
munkámhoz.”

A hagyományt ôrizni lehet, de teremteni is kell Az algyôi fizikus
Szegeden 1975-ben született. Az általános iskolát

Algyôn végezte, majd a szegedi Deák Ferenc Gim-
náziumban megszerzett érettségi után a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudományi Egyetemen 1998-ban
diplomát szerzett, majd a Szegedi Tudományegyete-
men fizikusként végzett 2004-ben – kezdôdik Képíró
Ibolya vázlatos életrajza. Az ifjú fizikust lapunkban
is bemutattuk. Most jelentôsebb szakmai eredményei
között – emlékeztetôül – megemlíthetjük: a
számítógéppel segített matematikai modellezés CD-
ROM anyagához végzett vizsgálatot; a fizikában a
számítógépes alkalmazások fejlesztésével foglalko-
zott; rövid lézer-impulzusok terjedésének mo-
dellezése és alkalmazása volt vizsgálata tárgya;
hasonlóképpen a lézer-anyag kölcsönhatás CO2-léz-
eres vizsgálata; témája a szemészeti optika; az
emberi szem aberációi; a biomolekulák tanulmány-
ozása femtoszekundomos lézerrel. Értekezései: Léz-
eres technológia a herendi porcelán sérüléseinek
javítására, Új interferometrikus mérési technika az n2
kisérleti meghatározásához, Porcelánhordozók lé-
zeres besugárzásának vizsgálata, Új lézeres technika
a nemlineáris törésmutató meghatározására gáz
közegben. Konferencia elôadások:: 2005 Strasbourg
(Franciaország), 2004 Fugsló (Dánia), 2003 Velence
(Olaszország)m 2000 Jyvaskyla (Franciaország),
2000 Miskolc (magyarország), Szakvizsgái: angol
szakfordító, idegenvezetô. Nyelvismerete: angol,
katonai anyaggal bôvített felsôfokú angol nyelvvizs-
gáját a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szerezte
meg. Még nincs harminc éves a fizikusként végzett,
lézerfizikával foglalkozó és most az orvostudomány
határterületein kutató Képíró Ibolya, aki keresi a
kihívásokat, és próbál egy olyan új területen ered-
ményt elérni, ami késôbbi hazai kutatásait erôsítheti.

Szabó János, 
az algyôi kosárfonó

Szabó János 1934. július 19-én született Algyôn a
helyi népi mesterséget, a kosárfonást ûzô család gyer-
mekeként. Három éves korában sajátította el a kosár-
fonás csínját-bínját édesapjától és egy életen át végezte
is azt – derül ki a mester életrajzából. Az apai ágon a
Szabó család több generációs kosárfonó família. Bedol-
goztak a háziipari szövetkezetnek, és ôrizték a népi
kismesterség szépségeit, hagyományait. Bár Szabó
János késôbb a kôolajipari vállalatnál helyezkedett el, a
kosárfonás mesterségét 1976-ig mûvelte. Akkor azon-
ban abba kellett hagynia megrendült egészségi állapota
és kora miatt. Szabó Jánost 4 gyermeke, 12 unokája és
4 dédunokája köszönti.  Bár jelenleg nincs az ôsi
mesterséghez utánpótlás-nevelés, reméli, nem hal ki
Algyôn a kosárfonás ôsi szokása.

A Tóth-Suti táncpáros
A Tóth Evelin és Suti Zsolt páros – Pálinkó Lujza, a tánciskola igazgatója jelle-

mezése szerint – a versengésen kívül sokféle rendezvényen szerepel. Evelin
(született: 1992-ben) és Zsolt (1991-es születésû) 2002 tavaszán jelentkezett a Fiesta
Tánc Kht. felhívására az algyôi faluházba társasági táncokat tanulni. Elôtte egyikük
sem foglalkozott e sporttal. Ahogy rendszeresen részt vettek a táncfoglalkozásokon,
hamarosan kiderült, hogy jó mozgáskészségû gyerekek, és hogy szívesen áldoznak
sok idôt tudásuk fejlesztésére és céljaik elérésére. A céljuk pedig az volt, hogy be-
robbanjanak a táncversenyek mezônyébe. Ez – a más partnerekkel való kezdeti
szárnypróbálgatások után – 2004 tavaszán be is következett. Innentôl sikert sikrre
halmoztak. Az ország táncos szakmai élete hamar megjegyezte a nevüket és arcukat.
Azóta 23 versenyen vettek részt az ország különbözô pontjain, és magukénak mond-
hatnak 8 aranyérmet, 6 ezüstérmet, 2 bronzérmet, valamint számos döntôs helyezést.
A legnagyobb büszkeségük a standard Junior I-es (12-14 évesek) országos bajnok-
ságán elért 2. helyük, és a Zánkai Táncfesztivál és Diákolimpián elért standard 4., és
latin-amerikai táncok 2. helyezése. Külföldi (Horvátország) táncversenyen is szere-
peltek, ahol dobogón végeztek. Az algyôi táncpáros célkitûzése: latinból beérni a
JUN II. B korosztályba és osztályba. Alapozni a jövô évi szezonra, a technikai tudás
fejlesztése. Standardból bejutni a C osztályba. 
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Üléseztek a képviselôk

Új esztendô, új szolgáltatási díjak
Közel húsz témát vita-

tott meg legutóbbi, 2005.
december 16-i ülésén Al-
gyô Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselô-
testülete. A polgármester,
dr. Piri József által veze-
tett tanácskozáson a kép-
viselôk módosították a
2005. évi költségvetésrôl
szóló rendeletet, s meg-
alkották az átmeneti gaz-
dálkodásról szóló szabá-
lyokat. Közben határozott
saját 2006. évi  munkater-
vérôl. A testület jóvá-
hagyta a HACCP-rendszer
kiépítését – tálalókony-
hára. A képviselôk tájéko-
zódtak az Algyôi Nôe-
gylet Gondozói Hálózatá-
nak 2004-2005. évi mun-
kájáról. 

Az újesztendôben érvé-
nyes szolgáltatási díjakról
határoztak a képviselôk.
Kiderült, hogy a Csongrád
megyei Településtiszta-
sági Kft. az elôzô évhez
képest 18 százalékkal
több hulladékot szállított
el Algyôrôl. Többek kö-
zött ezzel is indokolta a
szolgáltató, miért javasol
áremelést. Végül a testület

a 8 százalékos díjemelés
mellett döntött. 

Temetô rendeletét Al-
gyô önkormányzata már
1999-ben megalkotta. E
helyi szabályt most anny-
iban módosította a képvi-
selô-testület, amennyiben
ezt megkívánta a 2005
júliusi hatályú temetôkrôl
szóló törvény. A helyi
jogszabály általános ren-
delkezései között meg-
határozták, mit tekintenek
például temetônek vagy
kegyeleti emlékhelynek.
A temetkezésre vonatkozó
szabályok között rögzítet-
ték, hogy a temetô terü-
letén az önkormányzat
utakat, ravatalozót, kerí-
téssel való elhatárolást,
vízvételi lehetôséget, il-
lemhelyet, a temetô terü-
letének megfelelô parko-
sítását és az utak sorfásí-
tását, valamint hulladék-
tárolókat biztosít. Az egy-
szeri megváltás idôtarta-
ma (használati idô) a ko-
porsós betemetés, illetve
rátemetés napjától számí-
tott 25 év, sírbolt esetén
60 év, urnafülke, urnasír-
hely esetén 10, urnasírbolt
esetén 20 év. A temet-

kezési szolgáltatásokat, a
nyilvántartások vezetését,
a temetôk rendjét is rés-
zletezi a rendelet. 

Meghatározta a temetô
nyitva tartási rendjét.
Április 1–október 30. kö-
zött 6-tól 20 óráig, no-
vember 1-jétôl december
31-ig 7-tôl 16 óra 30 per-
cig, halottak napja alka-
lmából október 31–no-
vember 2. között 8-tól 19
óráig tart nyitva az algyôi
temetô.

Megalapította 3 millió
forint törzstôkével a helyi
önkormányzati képviselô-
testület az Algyôi Szaba-
didôpark Kft.-t. 

Az új önkormányzati
cég tevékenysége: szaba-
didôs tevékenység, ifjú-
sági turisztikai szolgál-
tatás, szálláshely-szolgál-
tatás, étkezôhelyi vendég-
látás, utazásszervezés,
máshova nem sorolt fel-
nôtt- és egyéb oktatás,
mûvészeti kiegészítô
tevékenység. A testület
pályázati úton keresi az új
cég ügyvezetôjét.  

A testületi ülések
jegyzôkönyvei a könyv-
tárban megtekinthetôk.

Nagy Enikô, a nagy sportoló
Az Algyôi Általános Iskolában a 2004-

2005. tanévben fejezte be alapfokú tanul-
mányait Nagy Enikô, aki 2. osztályos kora
óta atletizál. Ô Algyô legeredményesebb
atlétája, több országos verseny résztvevôje.
Legjobb eredményei közül az elsô: a
többpróba bajnokságban (2001) az orszá-
gos döntôbe jutott iskolai csapat tagja. A
Csongrád Megye Gyermekbajnokságán
futásban 60 méteren, távolugrásban, kislab-
da dobásban számos I. helyezés. Évek óta
ô nyeri a Csongrád Megyei Terematlétikai
Bajnokság tömöttlabda lökés számát. Tagja
volt a 2004-ben az ország legjobb tíz csap-
ata közé jutott iskolai súlylökô gárdának.
Rendszeresen részt vesz a tömegsport ren-
dezvényeken (utcai futóversenyeken,
olimpiai ötpróbán). 2004-ben súlylökésben
országos 2. helyezést ért el egyéniben.
2005 szeptemberében, Budapesten az

országos bajnokságon súlylökésben 2., dis-
zkoszvetésben 3., kalapácsvetésben 3.
helyezést ért el. Enikô sokoldalúságát
bizonyítja, hogy nemcsak dobószámokban,
hanem távolugrásban, sprintfutásban is
kiváló eredményeket ért el.

Nagy Enikô tagja a Szegedi Vasutas
Sportegyesületnek (SZVSE), ahol hazai és
nemzetközi atlétikai versenyeken vett részt.
ASzegedi POlgármesteri Hivatal Közok-
tatási Iroda Ifjúsági és Sport Bizottsága
javbaslatára a 2003-2004. évben bajnoksá-
gokon résztvevô utánpótlás korú, Szeged
színeiben versenyzô sportolókat emléklap-
pal és Szeged albummal díjazta. Enikô a
Súlylökô Serdülô Országos Csapatbajnok-
ságon 4 tagú csapat tagjaként vett részt és
Magyar Bajnoki Címet ért el. A díjat
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere
adta át.

Az élŒk 
kötelessége 

az emlékezés...

Varga Károly levente, ?, 1925.
Süli Piroska: A második világ-
háborúban hadmûveleti területen,
vagy szovjet hadifogságban halt
meg. Neve a hôsi halottak emlék-
tábláján szerepel.

Várszegi (Wersitz) Sándor
Emil: szabómester, honvéd: Szeged,
1914. március 14.: Hild Magdolna –
Várszegi Emil: fel.: Gercsó Piroska:
lh: Algyô, Petôfi u. 3.: Tartalékos
honvédként 1942 júniusában
mozgósították és Kecskemétre a 13.
tábori tüzérosztályba hívták be
frontszolgálatra. Alakulata a 13.
könnyûhadosztály hadrendjében a 2.
magyar hadsereg Don menti arcvon-
alába került és részt vett a korotoja-
ki és urivi szovjet hídfôállások
elleni támadásokban. Az 1943.
január 12-i szovjet offenzíva idején
ütegei a korotojaki védôállásban
maradtak. Osztrogozsszkba vonul-
tak vissza, ahol már ôk is gyalogos
alakulatként védték a szovjet csapa-
tok által bekerített és szétlôtt várost.
Négy napos harc után január 20-án
kitörtek és kitörés közben hôsi
halált halt. 1949-ben holttá nyilvání-
tották, s mivel utolsó levelét 1943.
január 102-én írta, a Szegedi Járás-
bíróság 1943. február 15-i idôpont-
ban határozta meg elhunytát. Neve a
hôsi halottak emléktábláján szere-
pel. (HL. veszteséglajstrom 8.
köt.20452. sz., Algyô HA.
574⁄1949. sz. és Szegedi Járás-
bíróság Pk. 10698⁄1949⁄6. sz.)

Vaspöri Endre tényleges honvéd;
Vaspör (Zala m.), 1922. március 9.;
Nagy Mária – Vaspöri Ádám; lh.:
Vaspör; az Algyôt védô katonai
alakulatban teljesített szolgálatot.
1944. október 11-én délután 13
órakor a községért folytatott harcok-
ban Algyô, Tanya 3. számú háznál
bombatalálat következtében el-
vérzett. Ideiglenesen a tanya mellett
temették el. (Algyô HA. 35⁄1957.
sz. és Szegedi Járásbíróság Anykvi
felügy 9524-57⁄1957. sz.) 

Következnek:  
Vidács József
Vidács József
Vidács Mihály
Vidács Sándor
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A gyerekek óvodai ellátásának díját az alábbi

idôpontban fizethetik be a felnôttek:

2006-ban: január 4. (szerda), február 6.

(hétfô), március 6. (hétfô), április 4. (kedd),

május 3. (szerda), június 6. (kedd).

Térítési díj fizetése 
az óvodában

Januári programok az iskolában
3.: A „Mese” projekt indítása a napköziben.
4. 7–17 óra: Ebédfizetés január hónapra (19 napra).
6. 15 óra: Nyílt nap a Hansági Ferenc Vendéglátó-ipari Szakközépiskolában
9. 15 óra: Nyílt nap a szegedi Széchenyi István Gimnáziumban.

10. 12 óra: A szegedi Filharmónia Kht. hangversenysorozatának második 
elôadása a Faluházban 3-8. osztályosok részére.

10. 17 óra: Szülôk Klubjának foglalkozása a Fehér iskolában – várják 
az érdeklôdô szülôket.

12. 14 óra: Csere-bere a napköziben.
16. 15 óra: Nyílt nap a Déri Miksa Ipari Szakközépiskolában. 
17. 8–17 óra: Nyílt nap a Móra Ferenc Szakközépiskolában.
19. 14 óra: Hangos olvasási verseny a napköziben.
20.: Az I. félév zárása.
23–27.: Az I. félévi bizonyítványok kiosztása.
23–27.: Vadasparki foglalkozások az 1-4. évfolyam részére.
26.: Kiállítás meseillusztrációkból a napköziben.
28. 10 óra: A felvételi eljárást megelôzô írásbeli felvételi vizsga a 

jelentkezett 8. osztályosok részére.
30–február 1.: Síszünet.

Nyelvi bemutató 
a Zöld iskolában

Az Algyôi Általános Iskola tanulói angol és német
nyelvi bemutatót tartottak 2005. november 30-án. Már
október elején elkezdôdött a témaválasztás, a
felkészülés. Dalok, versek, rövid jelenetek, vicces
történetek elôadása gazdagította a mûsort.

A felkészülés a 4-7. évfolyamos tanulókat érintette.
A kis negyedikesek már felléptek Hódmezôvásárhe-
lyen a tréfás rövid jeleneteikkel, nagy sikert aratva.
Mindannyian jó kedvvel készültek, hiszen a nyelv
megtanulása így érdekesebb, játékosan sajátíthatják el
a különleges nyelvi kifejezéseket. 

A tanárok lelkesen tanították be az elôadás külön-
bözô mûfajait. A produkciókat Ficsórné Réti Emese,
Jakab Emese, Janek Erzsébet és Jánó Judit tanította
be.

J. J.

Merre tovább? 
Pályaválasztási tájékoztató 8. osztályosoknak

A továbbtanulásra készülô 8. osztályosok
pályaválasztási ismereteit bôvítették azok az elôadá-
sok, rendhagyó órák, amelyeket középiskolák
meghívott elôadói tartottak. Osztályfônöki órán az
ásotthalmi Bedô Albert Középiskola, Erdészeti Sza-
kiskola és Kollégium, valamint a Hansági Ferenc
Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Szakiskola és 
Szakközépiskola képviselôi tájékoztatták a tanulókat.
Pályaválasztási szülôi értekezleten szülôknek és ta-
nulóknak egyaránt volt lehetôsége meghallgatni a
Csonka János Mûszaki Szakközépiskola, az Eötvös
József Gimnázium és a Krúdy Gyula Kereskedelmi,
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola
elôadóit, és feltenni kérdéseiket.

A tájékoztatókra a középiskolákat a tanulók
igényeinek megfelelôen kértük fel. Köszönjük, hogy
az intézmények igazgatóhelyettesei elfogadták
meghívásunkat.

Tiniparlament 
Mórahalmon

2005. november 28-án Mórahalmon ismét megren-
dezték a Tiniparlamentet, melyen 70 általános iskola
vett részt. Baranyi Anita 6.a, Nagy Lilla 6.b, Kovács Vi-
vien és Molnár Dóra 7.b osztályos tanulók képviselte
az Algyôi Általános Iskolát az egész napos rendez-
vényen. Délelôtt érdekes elôadásokat hallhattunk. A
tanárok és a diákok tájékoztatást kaptak a diákjogokról
és -kötelességekrôl, a gyermekbántalmazásról, és a tan-
ulás okozta stresszrôl. Ezt követôen betekinthettünk
néhány mintaértékû diákönkormányzat munkájába. 

Délután hatféle szekciófoglalkozás közül választhat-
tuk ki a számunkra legérdekesebbeket, így bepillantást
nyertünk más iskolák diákönkormányzataiba, ötleteket
kaptunk a konfliktusok kezelésére, és közösségépítô
játékokat is tanultunk. A foglalkozások után beszélget-
tünk a NOX együttes tagjaival.

Az ezt követô diák-önkormányzati gyûlésünkön a
tanulók beszámoltak az élményeikrôl, tapasztalataikról. 

Karácsony a napköziben
Nagy izgalommal készültünk 2005. december 15-ére, hiszen ekkor tartottuk az

immár hagyománnyá vált napközis karácsonyi ünnepségünket. Sok vendéget, érdek-
lôdô szülôt és nagyszülôt hívtunk erre az alkalomra, hogy meghitten, családias hangu-
latban ünnepeljenek velünk, és együtt készüljünk az év legszebb ünnepére.

Már elôzô nap nagy volt a sürgés-forgás. A napközis tanító nénik az alkalomhoz illô
dekorációval készítették elô a termet, hogy a nagy napon minden ünnepi díszben
ragyogjon. Csütörtök délután kettô órára teljesen megtelt a negyedik napközis csoport
terme. Hangulatos zene fogadta a vendégeket, majd Leléné Gonda Irén köszöntötte az
egybegyûlteket. 

Az ünnepi mûsorból minden napközis csoport kivette a részét. Láthattunk regölést,
melyet az elsô napközis csoport adott elô Hegedûs Edit tanító néni vezetésével. Hallhat-
tunk szép karácsonyi verseket a negyedik csoport tolmácsolásában. A versmondó
gyerekeket Magosi Krisztina csoportvezetô készítette fel. A második napközis csoport
Dobó Gyöngyi tanító néni segítségével kívánságokat fogalmazott meg a Jézuskának, a
harmadik csoport pedig egy-egy fontos emberi értéket szimbolizáló mézeskalácsot akasz-
tott fel a közös karácsonyfára Leléné Gonda Irén tanító nénivel. A mûsort az ötödik cso-
port jelenete zárta: egy család ünnepi készülôdését mutatták be, felelevenítve a kántálás
népszokását.  A jelenetet Pallagi Anna csoportvezetô tanította be.

A meghitt hangulatban eltöltött délutánt Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester-
asszony és Iván Zsuzsanna igazgatónô méltató szavai zárták. Ekkor került sor a nap-
közis jutalmak átadására. Kiemelkedô munkáért tizenhét tanuló vehetett át oklevelet
az igazgató nénitôl, a csoportoknak pedig játékokkal, gyümölccsel és szaloncukorral
kedveskedtek a meghívott vendégek.

Köszönetünket fejezzük ki Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester-asszonynak,
Karsai Lászlóné óvodavezetônek, Németh József kht.-vezetônek, Iván Zsuzsanna igaz-
gatónônek, Almásiné Császár Piroska igazgatóhelyettesnek, Herczeg Anna tanító
néninek és Garajszki Andrásné Évike óvó néninek hogy együtt töltötték velünk ezt az
ünnepi délutánt.

Pallagi Anna
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Labdarúgás a suliban
A múlt évben december 13-án a

3-4. osztályosok labdarúgó csapata
III. helyezést ért el Domaszéken. A
csapat tagjai: Miklós Péter, Jani
Zoltán, Nacsa Norbert, Molnár
Krisztián, Ibriksz Roland, Kovács
Roland, Bakos Sándor, Kiséri
Krisztián, Pap Vilmos, Szalontai
Bence.

Algyôi gyerekek sikere
Budapesten a Lurdy-házban

JAM karácsonyi vásárra várták az ország diákjait Budapestre.
Ezen a vásáron a gyerekek a saját maguk által készített tárgyakat
árulták. A karácsonyi díszek, üdvözlô kártyák, gyertyák kavalkádja,
tûzzománc tárgy és még sok-sok apró, de igazán ötletes dolog
szerzett örömet a vásárlóknak. Iskolánkból Kovács Vivien 7. b,
Kotogán Angelika 8. a, Solymosi Mercédesz 4. a, Boldizsár Gréta 4.
a, Tóth Alexandra 4. a, Hegyi Bernadett 4. a, Római Barbara 4. a
osztályos tanuló vett részt a rendezvényen. Külön gratulálunk nekik,
mert a legjobb eladói címet hozták el.

A vásár szervezôje és a diákok kísérôje volt: Hegyi Gabriella és
Kériné Bódi Judit. Köszönetet mondunk a szülôknek a JAM vásáron
nyújtott segítségükért. Külön köszönjük Boldizsár Gábornénak és a
Solymosi szülôknek aktív közremûködését.

JAM szakkörösök

Karácsonyi ünnepség Budapesten
Hét felsô tagozatos tanuló december 19-én, szombaton Budapesten

vett részt egy karácsonyi ünnepségen. A programban ügyességi
játékokat játszhattak a gyerekek. A szervezôk teával, virslivel
vendégelték meg az ország minden területérôl érkezett tanulókat, és
ajándékokat osztogattak. Résztvevô tanulók: Szvetnyik Nikolett 5. b,
Retkovszki Erzsébet 7. a, Gál Krisztina 7. a, Vér Krisztina 7. b,
Dobrossy Natália és Bánfi Zsolt 8. a, Szász Eszter 8. b osztály. Kísérô
nevelô: Malustyik Mihályné.

Kistérségi karácsony Mórahalmon
Az Algyôi Általános Iskola tanulói meghitt karácsonyi ünnepségen

vettek részt Mórahalmon. A kistérségi iskolásoknak szervezett
központi ünnepségen iskolánkból az alábbi tanulók vettek részt: Tóth
Adrienn 1. a, Molnár Szabolcs 1. b, Trényi Andrea 2. a, Márton
Dániel 2. b, Kotogán Sándor 3. a, Molnár Krisztián 3. b, Ibriksz
Roland 4. a, Keczán Fruzsina 4. b. A gyerekeket Tóthné Molnár
Ágota és Ördöghné Pungor Erzsébet kísérte.

Ünnepi hangverseny
A Pro Musica Alapfokú Mûvészeti Iskola karácsonyi hang-

versenyét december 15-én délután rendezte meg a Kosárfonó utcai
iskolában. A mûsorban intézményünk minden növendéke fellépett. A
kis- és nagycsoportbeli moderntáncosok színvonalas bemutatója után
hallhattunk zongora, furulya és szintetizátor szólókat, kamara-
muzsikát és a szolfézs csoportok zenélését. Hangversenyünk végén a
gyerekek és a szülôk karácsonyi dalokat énekeltek együtt. Az elôtér-
ben a kézmûves tagozat kiállítását tekinthette meg a közönség.

Köszönetünket fejezzük ki az Algyôi Általános Iskolának azért,
hogy lehetôvé tette növendékeink fellépését.

Dr. Zomboriné Gergely Klára
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A tea gyógyír is
A gyógyteák elkészítésének fôbb

szabályai 
A kivonási eljárás (fôzés, forrázás, áztatás)

helyes megválasztásával elérhetjük, hogy a
gyógynövényekbôl a hatóanyagokat a legjobb
hatásfokkal nyertjük ki. A hatóanyagok
megóvása érdekében kerüljük a fémeszközök
használatát, teáinkat üveg vagy porcelán-
edényben készítsük el és mûanyag vagy tex-
tilbôl készült szûrôn keresztül szûrjük le. Ha
szükséges, mézzel ízesítsük.

Fôzetet akkor készítünk, ha a növényrész
kemény, tömör szöveti szerkezetû (pl. gyökér,
gyökértörzs, kéreg ) és hatóanyagai nem
bomlékonyak. Ekkor 15-30 percen keresztül
fôzzük, az elpárolgott vizet pótoljuk, majd
szûrjük, és fogyasztjuk. 

Forrázatot készítünk, ha a kivonandó
növényrész puha, könnyen kivonható szöveti
szerkezetû (pl. földfeletti hajtás, levél, virág),
vagy hatóanyagai bomlékonyak, illékonyak.
Forrázat készítésekor az elôírt mennyiségû
gyógynövényt megfelelô mennyiségû forrás-
ban lévô vízzel leöntjük, az edényt lefedve
10-20 percig állni hagyjuk, majd leszûrve
fogyasztjuk.

Hideg, vizes kivonatot kell készítenünk, ha
a gyógynövény hatóanyagai hôre bomlanak,
vagy megváltoznak (pl. nyálka és C-vitamin
tartalmú növények). Kivonatot készítünk
akkor is, ha a hatóanyagok így jól, de a
kezelés szempontjából kedvezôtlen hatású
anyagok nem, vagy csak rosszul vonódnak ki
(pl. fehér fagyöngy). Áztatás során a gyógy-
növényt szobahômérsékletû vízzel leöntjük,
5-10 órán át állni hagyjuk, majd a kivonatot
szûrjük, és ha szükséges ízesítjük. 

Néhány közismert gyógynövény:
Kakukkfû: gyulladáscsökkentô, fer-

tôtlenítô, baktérium- és gombaellenes hatású
gyógynövény. Oldja a légzô- és emésztôrend-
szer görcseit, köhögéscsillapító, köptetô
hatású. Fôként meghûléses, hurutos, légúti
betegségek kezelésére alkalmazható. Forráza-
ta szájüregi gyulladás, rossz szájszag esetén
öblögetésre is használatos. Teáját és illóolaját
a párologtatóba is önthetjük, mert a szoba
légterében lévô baktériumokat elpusztítja.

Fehér fagyöngy: csökkenti a magas vér-
nyomást, ezáltal szünteti az ilyen eredetû szé-
dülést, fejfájást. Sejtregeneráló, immunerôsítô
hatású, amely daganatos betegek kiegészítô
kezelésében hasznosítható. Hideg vizes olda-
tot készítsünk belôle, mert meleg vízben a
hatóanyag bomlása és káros anyagok
kioldódása kerül elôtérbe, azonban langyosít-
va, ízesítve fogyasszuk napi két alkalommal.

Bodzavirág: enyhíti a meghûléses, lázas
megbetegedések felsô légúti tüneteit. Iz-
zasztó, enyhe gyulladáscsökkentô, valamint
váladéktermelést serkentô, köptetô hatású.
Enyhe hashajtó és vizelethajtó hatással is ren-
delkezik. Mézzel vagy csipkeszörppel hatása
fokozható. A teát forrázva készítsük. 

Hársfa-virág: meghûléses, lázas meg-
betegedéseknél izzasztó, gyulladáscsökkentô,
immunerôsítô hatású. Megfázást kísérô
köhögésben és felsô légúti hurutoknál enyhe
köptetô hatású. A népgyógyászatban enyhe
nyugtatóként, emésztési zavarok kezelésére,
vizelethajtóként, vérnyomáscsökkentôként
valamint fejfájás csillapítására használják. A
virágból forrázatot készítünk, majd ízesítve
fogyasztjuk. 

Kamilla-virágzat: forrázva készült teája
belsôleg alkalmazva görcsoldó, fájdalomcsil-
lapító, gyulladáscsökkentô, fertôtlenítô és
enyhe nyugtató hatású. A tápcsatorna gyul-

ladásos megbetegedéseiben, emésztôrendszeri
görcsök és puffadás esetén alkalmazható.
Felsô légúti megbetegedésekben inhalálva
csökkenti a hörgôk görcsét, antibakteriális
hatása révén gyorsítja a gyógyulás folya-
matát. Külsôleg alkalmazva sebkezelésre,
szemborogatásra, a szájüreg és a garat gyul-
ladásos betegségei esetén öblögetésre hasz-
nálható. 

Csipkehús: C-vitamin tartalmánál fogva
fôként megfázásos, fertôzéses betegségek
megelôzésére, tüneteinek enyhítésére használ-
ható. Növeli a fertôzésekkel szembeni ellenál-
ló képességet. Fokozza a gyomorsavter-
melést, segíti az emésztést. Enyhe gyulladás-
csökkentô hatása is van. Túl sokat naponta
fogyasztani teájából nem szabad, mert a
vérnyomást lecsökkenti. Hideg, vizes kivona-
tot készítünk belôle.

Csalánlevél: a nagy és az apró csalán le-
vele gazdag vitamin- és ásványi anyagforrás,
immunrendszert erôsítô, vérzéscsillapító,
gyenge vércukorszint csökkentô hatású. 

Serkenti a vizeletkiválasztó rendszer mû-
ködését. Használata elônyös lehet vese- és
hólyagkô képzôdésre hajlamos személyek
kezelésében, valamint salaktalanítóként is
alkalmazhatjuk. Forrázatát fogyasztjuk.

Citromfû: belsôleg alkalmazva emésztést
segítô, nyugtató, lázcsillapító és enyhe
antibakteriális hatású, feszültségoldó, ezért
alvászavarok és szívpanaszok enyhítésére is
jó hatással van. Külsôleg alkalmazhatjuk her-
pesz vírus ellen. Forrázatát fogyasztjuk.

Gyógyító teázást és egészséges újévet
kíván minden olvasónak

Hajdú Mihály 
mikológus, gombavizsgló

Álláskeresô
Minden kedden várják a munkanélkülieket a 14-17 óra között

ingyenesen igénybe vehetô internetes álláskeresô szolgáltatással –
az algyôi könyvtárba.

Videotár a könyvtárban
Az új évben is várjuk Önöket egyre bôvülô könyv-, folyóirat- és

videó állományunkkal. Ebben az évben is csak a videó kölcsönzésekor
kell beiratkozási díjat fizetni. Ha a kívánt könyvet nem találja meg
könyvtárunkban, megkérjük más könyvtártól könyvtárközi kölcsönzés-
sel, s ezért Önnek semmit sem kell fizetnie, csak a köl-
csönzési határidô betartását kérjük. Éljen a lehetôséggel!

Ki lesz az év olvasója?
Az algyôi könyvtár meghirdeti „Az év olvasója” címû játékát.

Önnek (Neked) nem kell mást tenni, mint benevezni, és 2006.
januárjától 2006. december 1-jéig szorgalmasan járni a könyvtár-
ba, és minél több könyvet kikölcsönözni. A kölcsönzött kötetek
számát az olvasójegyen regisztráljuk. Az elsô 5 olvasó sorrendben
5000–4000–3000–2000–1000 forint értékû könyvutalványban
részesül. Eredményhirdetés december 11-én lesz a könyvtárban. 

Euvonal – az algyôi
könyvtárban

Ingyenesen használható az
EU-vonal a helyi könyvtárban.
Az Euvonal 30-40 munkatársa
ad azonnali választ a feltett
kérdésekre. Így például pályáza-
tok, ösztöndíjak, munkavállalás,
utazás, mezôgazdaság, oktatási
programok témakörben. A leg-
gyakoribb kérdésekbôl és válas-
zokból máris óriási adatbázisuk
gyûlt össze: 14000 EU-val
kapcsolatos kérdésre található
meg a válasz az Euvonalon.

Bármilyen információra van
szüksége a fenti témakörben,
forduljon bizalommal a
könyvtárosokhoz!

Lapozgatás 
az emlékek között

Lassan végére érünk „Az
élôk kötelessége…” címû
sorozatunknak, ezért szük-
ségesnek érezzük, hogy a még
fellelhetô emlékeket, emlékezé-
seket összegyûjtsük, közzéte-
gyük.

Szeretnénk elindítani a „La-
pozgatás az emlékek között”
sorozatunkat, ezért arra kérünk
minden algyôi polgárt, hogy
meséljen nekünk régi idôkrôl,
történésekrôl, élményekrôl,
emberekrôl, szokásokról. Ha az
írás nehezen megy, jöjjön be a
könyvtárba, s mi hangszalagra
vesszük emlékeit! A mesélôk a
decemberi Algyôi Hírmondó
karácsonyon jutalomban része-
sülnek.
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Milyen évet zárt 
az Algyôi Hírmondó?

Kedves Vendégeink!
Kedves Hírmondó Olvasók!
Gazdag évet zárhattunk 2005-ben. Gazdag évet zárhattunk

nemcsak az újság tartalmában, hanem terjedelmében is, hiszen
pontosan másfél havi terjedelemmel (18 oldallal) kaptak többet
az olvasók, mint amiért az elôfizetôi és az eladási ár alapján
fizettek. Szinte alig volt hónapunk, amikor 12 oldalból álló
újságot adtunk olvasóinknak. Egyre több az információ,
szerencsére több az olvasói levél is, mint az elôzô években volt,
s a hirdetôk is szeretik az újságot.. Szép számmal mutattunk be
algyôi embereket az „Algyôi arcok” sorozatunkban. Jelentet-
tünk meg írásokat algyôi emberektôl, így Lakatos Miska bácsi
visszaemlékezéseit, Czirok Sándor írásait és az Algyôi Tollfor-
gatók Körének egy-egy alkotását. Rendszeresen tájékoztattuk
Önöket az önkormányzat híreirôl, az intézmények fontosabb
eseményeirôl.

Fûben fában orvosság címû sorozatunkkal az egészségesebb
életmódra szerettük volna felhívni olvasóink figyelmét.

Márciusban színes oldal készült a fürdôrôl.
Sajnos a kép, fotó még mindig nem elég, de ennek nem a

képek hiánya az oka, hanem a terjedelmi korlát. 
Az Önök nevében is megköszönöm az önkormányzatnak az

újságkiadás finanszírozását, hiszen tudjuk, ez önként vállalt
feladat, de fontos feladat. Fontos, hogy Önök minél többet tud-
janak arról, hogy mi történt a településen, mikor milyen ren-
dezvények vannak,  milyen döntést hozott a képviselô-testület,
milyen fejlesztések lesznek, mik a tervek.

Az is fontos, hogy hírt kapjanak gyermekeink ered-
ményeirôl, mert vannak eredmények úgy az iskolában, mint az
iskolán kívül is.

Az újság hasábjain sokat olvashattak a Ki kicsoda Algyôn?
címû adattárunk kiadási terveirôl.

Ennek elektronikus formája látható Algyô honlapján, a
nyomtatott formátumot sajnos nem sikerült a 2005-ös évben
megjelentetni, mert sok adatot még pontosítanunk kell. Ezen
kívül szeretnénk még néhány tucat embert megnyerni a kiad-
ványban való szereplésre, ezért a megjelenési határidôt átcsúsz-
tattuk 2006. I. negyedévére. Tehát aki úgy érzi, hogy helye
lenne a kiadványban, még elküldheti a fényképpel ellátott,
kitöltött kérdôívet. A kérdôív a könyvtárban megtalálható, de
letölthetô az internetrôl is.

Kedves Olvasóink!
Annak érdekében, hogy Önök mindig idôben hozzájussanak

a Hírmondóhoz, a szerkesztôbizottság tagjain kívül sokan
közremûködnek. Az Önök nevében is megköszönöm az algyôi
boltoknak, hogy fizetség nélkül árulják a Hírmondót, s a postá-
soknak, hogy díjmentesen kihordják az elôfizetôk újságjait. 

Köszönöm, hogy az Algyôi Hírmondó karácsonyi ünnep-
ségén olyan sokan megjelentek. Mindannyiunknak nagy
élmény volt Kegye János pánsípmûvész koncertje.

S végezetül szeretném megköszönni a tombolatárgyakat,
adományokat Tanács Lajosnénak, Kertész Józsefnénak, Földi
Ibolyának, Vidács Istvánnénak, Garajszki Évának, Pászti
Józsefnénak, dr. Rénes Imrénének, dr. Tóth Máriának, Herczeg
Józsefnek, Molnárné Vida Zsuzsannának, Karsai Lászlónénak,
Jankovicsné Veres Katalinnak, Iván Zsuzsannának, az Algyôi
Nôegyletnek, az Ôsgyeviek Baráti Körének, a Nyugdíjas Klub-
nak, a FES 2000 Bt.-nek, a Bakos Mûhelynek.

Boldog újévet kívánok a szerkesztôbizottság nevében min-
den kedves olvasónknak!

(Elhangzott: a Hírmondó karácsony rendezvényén, 2005.
december 16-án.)

Ménesi Lajosné

Könyvkarnevál
Aki figyelemmel kísérte a Nagy Könyv-játékról szóló híreinket, az

tudhatja, hogy véget ért az országos játék, s Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok címû történelmi regénye lett a gyôztes a Pál utcai fiúkat és az
Abigélt megelôzve.

A december 10-én megtartott könyvkarnevállal az algyôi könyvtár
rendezvénysorozata is befejezôdött. A több mint három órás fesztiválon
az algyôiek mellett szegediek és makóiak is bemutatkoztak kedvenc
könyvükkel. Az óvisoktól a felnôttekig minden korosztálynak van olyan
könyvélménye, amely hat rá, befolyásolja hangulatát, érzelmeit, kapcso-
latait. Az óvódásoknál ez természetesen egy-egy mese. „Meséltek”  a
nyughatatlan méhecskérôl, a kiskakas rézkrajcárjáról no meg Hófehérke
hét törpéjérôl. A kitûnô jelmezekbôl nagyon könnyû volt kitalálni a
szereplôket. A kicsit izgulós, kicsit elbámészkodós csöppségek sze-
replését hatalmas taps dicsérte. A közönségdíjat – Vámos Zoltán által
készített és felajánlott – Nagy Könyv-tortát is ôk nyerték, melyet vidá-
man fogyasztottak el az óvodában  többi társukkal együtt. 

Az általános iskolások Fazekas Anna kedves meséjét, az Öreg néne
ôzikéjét, Micimackót, Mátyás király és a varga címût, Romhányi József
rókáról és a hollóról szóló verses meséjét, a Piroska és a farkast
jelenítették meg. Kedvenc ifjúsági regényeket is felsorakoztattak a
gyerekek. Megelevenedett Twist Olivér, Tom Sawyer, a két Lotti, Szabó
Magda Abigélje, Adrian Moll, Gergô és Vicuska az Egri csillagokból,
Wass Albert funtinelli boszorkánya, Nógrádi Gábor állatfigurái, s velük
együtt a többi szereplôk is. A jelmezek és a díszletek csodálatosak,
ötletesek voltak, a szereplôk jól felkészültek. Természetesen akadtak
hibák a technikában, a szervezésben, de úgy gondolom ez velejárója
minden olyan produkciónak, ahol verseny folyik, ahol nincs elôzetes
színpad-és technikapróba. A jelenetek közötti színpadrendezés és a kiírt
produkcióidô  túllépése is hosszabbította a mûsor idôtartamát. 
Mindezek ellenére a 87 fônyi versenyzô kísérôikkel, szurkolóikkal jól
érezték magukat. A zsûrinek nagyon nehéz dolga volt, amikor az
általános iskolások kategóriájában kellett döntenie, hiszen 17 csoport
közül kellett kiválasztania az elsô három díjazottat: 

I. dijas lett a makói Kertvárosi Általános Iskola 6. osztályos csoport-
ja, akik Mark Twain: Tom Sawywe kalandjai regényébôl adtak elô egy
részletet. Felkészítô tanár Széll Zsuzsa

II. díjat kapott az Algyôi Általános Iskola 5.a. osztályos csoportja
Mátyás király és a varga c. népmese feldolgozásával. Felkészítô tanár
Janek Erzsébet

III. díjas lett az Algyôi Általános Iskola 2. a. osztályos csoportja az
Öreg néne ôzikéje címû mesével. A csoportot felkészítette Szebeni 
Lászlóné.

Az egyéni kategóriában nagyon szépen szerepelt Nagy Lilla (Szabó
Magda: Abigél – 2. díj) és Révész Máté (Adrian Moll titkos naplója – 2.
díj), mindketten az Algyôi Általános Iskola tanulói, valamint Bencze
Enikô (Makó), aki 3. helyezést ért el.

A felnôttek közül az egyéni kategóriában Széll Zsuzsa (Makó,
Kertvárosi Általános Iskola) nyújtott kimagasló teljesítményt, a csoport
kategóriában pedig a szegedi Somogyi-könyvtár csapata.

Az óvódások kategóriájában minden csoport társasjátékot nyert. A
Pillangó csoport felkészítôje Nagy Józsefné, a Nyuszi csoport
felkészítôje Ozsváth Lászlóné, a Margaréta csoporté pedig Bai Istvánné
volt.

A zsûri több különdíjat is kiosztott „nagykönyves” pólókat, bögréket,
olvasólámpákat, és tollakat, könyveket. Minden résztvevô kapott emlék-
lapot, tollat és könyvjelzôt.

Köszönöm a többi csoportot felkészítô tanároknak is a lelkiismeretes
munkájukat: Szabóné Kálmán Máriának, Hegedûs Editnek, Szabó
Leonórának, Ficsorné Réti Emesének.

A rendezvényt támogatták: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Algyô
Nagyközség Önkormányzata, Vámos Zoltán cukrászmester.

Ménesi Lajosné
könyvtárvezetô
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Csökken az elköltözôk, de az üzletek száma is
Társadalmi, gazdasági folyamatokat jelez, hogy az algyôi pol-

gármesteri hivatal igazgatási csoportja munkatársai milyen
ügyekkel foglalkoznak és hány iratot gyártanak.  Az államigaz-
gatási hatósági ügyekkel foglalkozó csoport munkájáról a 2005.
augusztus 31-én érvényes adatok alapján számolt be dr. Varga
Ildikó jegyzô a képviselô-testületnek.

A népesség-nyilvánítási rendszer 1974 óta mûködik. Algyôn a
jegyzô feladatkörébe tartozik a törvények hatálya alá tartozó
polgárok személyes adatainak kezelése. Ezekbôl az informá-
ciókból úgy tûnik: az elköltözôk száma csökken, ugyanis 2002-
ben 213, 2003-ban 207, 2004-ben 132, tavaly szeptember 1-jéig
csupán 87 személyt töröltek az algyôi nyilvántartásból. Ezzel
nem arányos a más településrôl ide költözôk száma: 2002-ben
182, 2003-ban 187, 2004-ben 160, a múlt év ôszéig 103 a
betelepülôk száma. A nagyközségen belül lakóhelyüket változ-
tatók száma 2002-ben és 2004-ben azonos: 118, míg 2003-ban
177, tavaly szeptemberig pedig 63.

A családjogi szabályokon alapul az anyakönyvi nyilvántartás.
A nagyközségben alapbejegyzést 2003-ban 21, egy évvel
késôbb 26, tavaly szeptemberig 17 házassági anyakönyvbe;
illetve 12, 18, 17 halotti anyakönyvbe tettek. Élettársi kapcsolat
igazolására 2003-ban 54, 2004-ben 32, tavaly 39 esetben adott
ki hatósági bizonyítványt a hivatal.

Az itt elhunyt algyôiek közül három személy esetében az
önkormányzat köztemetést rendelt el, mert nem volt föllelhetô,
vagy nem teljesítette e feladatát az eltemetésre kötelezô sze-
mély. Hagyatéki eljárás indítása miatt 2003-ban 86, 2004-ben
189, tavaly ôszig 129 irat keletkezett.

Szabálysértési ügy lett 2003-ban és 2004-ben 45-45, tavaly 27

feljelentésbôl. A leggyakrabban a tulajdon elleni (az elôzô 3
évben: 18, 7, 13), a közoktatási törvényben foglaltak
megszegése, tiltott fürdôzés, kutyával való veszélyeztetés,
védôtöltés személygépkocsival történô engedély nélküli
használata (a közelmúltban 5, 13, 4 esetben) miatt indult eljárás.
Ilyen esetekben a figyelmeztetés a leggyakoribb intézkedés: az
elmúlt három esztendôben 23, 33, illetve 15. Ezen kívül
pénzbírság (7,3, illetve 5) volt a büntetés.     

Gyámhatósági feladatokat is ellát az igazgatási csoport.
Védelembe 2003-ban 8 családot (17 gyereket), 2004-ben fele-
ennyi családot (5 gyereket), a múlt év szeptemberéig 2 családot
(3 gyereket) vettek – környezeti, magatartási, anyagi, egészségi
okok, vagy alkoholizmus miatt.

Egyéb hatósági ügyek – például a hirdetmény kifüggesztés
(tavaly 97), állattartási ügyek, haszonbérleti szerzôdések (évente
22-25), növényvédelmi feladatok, vállalkozók ellenôrzése,
szerencsejáték gépek elhelyezése (2001-ben 10, tavaly egy sem)
tartozik. A korábbi években rendszeresen problémát okozott az
állatok tartásával, a trágyatárolással kapcsolatos közegészségü-
gyi eljárások be nem tartása, de az ilyen esetek száma csökkenô:
2003-ban 2, 2004-ben 1 ilyen ügyiratot iktattak. Birtokháborítás
miatt 2004-ben 11, tavaly 1 kérelem érkezett.

Az adatok azt mutatják, Algyôn csökken az új üzletek száma:
2003-ban 22, 2004-ben 17, tavaly 5 új bolt nyitására kértek
engedélyt, miközben korábban 4, a múlt évben ugyancsak 4
üzlet üzemeltetôje adta vissza mûködési engedélyezését. 

A csoport munkájának növekvô mennyiségét jelzi, hogy míg
2001-ben 6976, addig 2003-ban 10 ezer 821, tavaly szeptem-
berig pedig 8945 ügyiratot iktattak.  

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, 

homlokzatfestés
rövid határidôn belül

garanciával
vállalok.

Koza Ferenc
Algyô, Fazekas u. 42.

Tel: 267-517
06⁄70⁄235-0566

Mangalica sertés, 

házi jellegû ízek, 

sózott szalonna,

tepertô,

kolbász, hurka, zsír

ELADÓ.

Algyô, Kastélykert u. 169.

T.: 06-20⁄988-5785

Fogadóóra 
a polgármesteri hivatalban

A képviselôk közül
Január  4-én Bakos András és Borbély János,
Január 11-én Herczeg József és Süli Zakar Mariann,
Január 18-án Bakos József és dr. Gonda János,
Január 25-én Vidács László és Beke Tamás,
Február 1-jén dr. Gubacsi Enikô és Juhász Sándor 
tart fogadóórát.
A polgármesteri fogadóóra idôpontja: január 4-én és 18-án.
Az alpolgármester fogadóórájának idôpontja: január 11-én és 25-
én.

Bérletárusítás
Az algyôiek az autóbusz bérleteket február 2-án, 3-án, 4-én és 5-

én vehetik át, illetve vásárolhatják meg a polgármesteri hivatalban. A
hivatal munkatársai azt kérik, hogy az algyôiek személyi igazoló
okmányaikat vigyék magukkal!

Fogadóóra 2006-ban is
A Településtisztasági KHT. tisztelettel értesíti az érdeklôdô

algyôieket, hogy 2005-tôl minden hó második szerdáján 13 és 15 óra
között a faluházban Csókási Ágnes számlázási elôadó ügyfélfogadást
tart. Következô idôpont: 2006. január 11. (szerda) 13-15 óra között a
faluházban.
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Nívó-díj a Parlandó Énekegyüttesnek
Sikerek 2005-ben

A Parlandó Énekegyüttes öt  éves fennállása óta talán a
legsikeresebb évet mondhatja magáénak: 2005-ben 22 fellé-
pést tudhatunk magunk mögött. Februártól november végéig
minden hónapban volt meghívásunk a megye és az ország kü-
lönbözô részeire. Ezek közül a legjelentôsebbeket említeném
meg.

Három, teljes estét betöltô önálló estünk volt. Februárban
Sándorfalván, majd ugyanebben a hónapban a Szegedi Közéle-
ti Kávéházban és novemberben Mindszenten. Hatalmas siker-
rel szerepeltünk a szegedi Borfesztiválon is.

Részesei lehettünk két rendezvénysorozatnak. A Délhús Rt.
családi  napjain szerepeltünk Baján, Pécsen, Alsómocsoládon. A
másik a Délmagyarország napilap által szervezett Fürdôparty
Hódmezôvásárhelyen. Többször vettünk részt falunapi ren-
dezvényeken, Ruzsán, Mindszenten, Bácsalmáson, Kiszomboron.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ott lehettünk
Sándorfalva várossá avatásán, augusztus 20-án, ahol nagyon
vidám, lelkes közönség elôtt léphettünk színpadra.

Szórakoztathattuk a nyugdíjasokat Kelebián és a Mol Rt.-
nél, valamint az UNILEVER és a Gumigyár családjait is.

Ebben az évben az elismerés sem maradt el. Novemberben
rendezték meg Békéscsabán, három megyére kiterjedôen a
Civil Szervezetek Kulturális Börzéjét, melyre az énekegyüttes
is meghívást kapott. Ott 43 csoport mutatkozott be különbözô
kategóriákban. Egy szakmai zsûri bírálta el a produkciókat, és
a Parlandó Énekegyüttest Nívó-díjban részesítette. Az elis-
merésnek nagyon örülünk és további munkánkat ennek
szellemében szeretnénk folytatni!

Torma Tiborné
Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke

Indul az 5. csíksomlyói út
Ideje: 2006. június 2-tôl 5-ig.
Jelentkezni: Csíszér Kálmánnál lehet a 06-20⁄555-29-75

mobiltelefon számon 2006. január 31-ig.
Részvételi díj: 25.500,- Ft
Program: 1. nap  indulás Algyô – Arad – Szeben – Bilea

vízesés – Brassó – Csíkszereda – Hargitafürdô útvonalon, itt
szállás félpanziós ellátással.

2. nap Csíksomlyói búcsú – délután városnézés Csík-
szeredán.

3. nap  Színajai Királyi kastély megtekintése.
4. nap Korond – visszaút – érkezés kb. 24 órára Algyôre.

Elsô karácsony a faluházban
November 29-én délelôtt nagy sürgés-forgás volt a

faluházban, készülôdtünk a mozgáskorlátozottak és más
fogyatékkal élôk algyôi csoportjának karácsonyi ünnepségére.

Délután 3 óra elôtt már halk karácsonyi ének szólt, míg
gyülekeztünk. Jó hangulatban telt az idô. Nagy meglepetést
okozott az óvodások kedves kis mûsora, jelenléte. Majd az
egyik tag, Lele Krisztián énekétôl volt hangos a terem. Egy kis
szendvics, sütemény és üdítô elfogyasztása után az
ajándékozásra került a sor, névre szóló ajándékot kapott min-
den tag, egy kis édesség jutott minden jelenlevônek.

Szeretném megköszönni, hogy ez a délután ilyen kelleme-
sen zajlott le:

-a kedves mûsort a Szivárvány Óvoda óvodásainak és
óvónôinek,

- az élô fenyôfát Vidács Jánosnak és feleségének,
- a fa szállítását Karasz Bélának,
- a kenyeret és a kalácsot a T-COBRA Kft. Algyôi Kenyér-

boltnak,
- a felvágottat és a sajtot a Napsugár ABC-nek, Békés

Istvánnénak,
- a cukrászsüteményeket Vámos Zoltánnak,
- a házi süteményeket és a tojást a Nôegylet tagjainak,
-a kétkezi munkájukat Fejes Imrének, a családsegítô szol-

gálat dolgozóinak, és a házi gondozóknak.
V. Z.

Tanácsok gazdáknak
Díjmentes tanácsadást

szerveznek azoknak a
mezôgazdasági termeléssel
foglalkozó gazdáknak, akik a
NVT (Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv) támogatásokat
szeretnék igénybe venni –
minden héten hétfôn az
Algyôi Könyvtár és Tele-
házban (Algyô, Kastélykert
u. 63.), a könyvtár nyitva

tartásának idejében. Ta-
nácsadó: Katona Antal, reg-
isztrációs szám: 20-0183. A
tanácsadáson túl vállalja
pályázatok, támogatási,
kifizetési kérelmek elkészí-
tését, gazdálkodási napló
vezetését. Katona Antal
elérhetôségei: 30⁄985-22-85,
62⁄268-670, e-mail:
antal.katona@invitel.hu

„REKVIEM” 
Temetkezési Vállalkozás

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

az algyôi lakosok részére
bemutatóterem gyász illetve kö-

szönet nyilvánítás
(DM hirdetés feladása)

sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet

06-20-9433645

SANO TERMÉKEK
FORGALMAZÁSA
- szopós malacoknak,

malacoknak
- hízóknak

- kocasüldôknek
- tenyészkocáknak

Koncentrátumok, premix-
ek, protaminok

Cím: Algyô, Téglás u. 85.
Tel.: 06-20-413-7322

Algyôi lakos autóvillamossá-
gi szerelést vállal Tel.:
30⁄2782-489

A házi gondozói hálózat
megköszöni Kovács
Mihánynénak a felajánlott
mosógépet.

Számítógépjavítást és -bôví-
tést vállalok. T.: 06-70/33-
33-596

Akác- és virágméz kapható

Algyô, Géza u. 31. T.:
30⁄9784-219

Tóth Józsefné masszôr (Fris-
sítô masszázs) Bejelen-
tkezés: 06-30⁄904-3961
vagy: 267-102. Cím:
Algyô, Kosárfonó u. 26.

Redôny, reluxa, harmonika
ajtó, szalagfüggöny készí-
tés. Tel.: 06-30-953-0395

Aprók
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DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

Január 02-tôl 06-ig: 12.00-16.30 óra között.
Január 09-tôl 13-ig: 08-12.30 óra között. 
Január 16-tôl 20-ig: 12.00-16.30 óra között.
Január 23-tôl 27-ig: 08-12.30 óra között.
Január 30-tôl 31-ig: 12.00-16.30 óra között.
Február 01-tôl 03-ig: 12.00-16.30 óra között.

Üzem-egészségügyi 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:

január 02-tôl 06-ig 12.30-16.30-ig
január 09-tôl 13-ig 07.30-11.30-ig
január 16-tól 20-ig 12.30-16.30-ig
január   23-tôl 27-ig 07.30-11.30-ig
január 30-tól 31-ig 12.30-16.30-ig
február 01-tôl 03-ig 12.30-16.30-ig
február 06-tól 10-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:

Január 02-tôl 06-ig: 07.30-12 óráig.
Január 09-tôl 13-ig: 12.30-16.30 óráig.
Január 16-tôl 20-ig: 07.30-12 óráig.
Január 23-tôl 27-ig: 12.30-16.30 óráig.
Január 30-tôl 31-ig: 07.30-12 óráig. 
Február 01-tôl 03-ig: 07.30-12 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-57-08

Született

Kovács Eliznek és Szilágyi Krisztián-
nak (2005.11.22.) Kira; Sisa Kingának
és Vidács Jánosnak (2005. 12.07.) Vik-
tória; Dénes Ágnesnek és Kneip Dániel-
nek (2005.12.07.) Sarolta Beatrix; Bor-

sits Erzsébetnek és Urbán Ernônek

(2005.12.15.) Dorottya nevû gyermeke

született. 

Jó egészséget kívánunk!

Haláleset
Mészáros András (2005.10.02.), Ter-

hes József (2005.11.10.), Süli József
(2005.11.12.), Németh Józsefné Bartók
Julianna (2005.11.18.), Vidács Józsefné
Ádámka Mária Margit (2005.11.26.)
elhunyt. Nyugodjanak békében!

Anyakönyvi hírek

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.
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Hétfônként 
13-16 óra Agrártanácsadó

(Tonkó Tibor);
16-19 óra Parlandó Ének-

együttes (Lakatos Béla);
16-18 óra Ingyenes jogi szak-

tanácsadás (dr. Ampovits Ágnes
és dr. Gonda János);

17-19 óra Fiesta tánciskola
(Pálinkó Lujza) 

18.30-19.30 óra Asszonytorna
(Kovács Krisztina).

Minden hónap elsô hétfôjén
gazdaköri gyûlés (Borbély
János).

Keddenként 
8-15 óra Falugazdász foga-

dóóra (Pál Andrea);
17 óra Hagyományôrzô

Együttes (Eke József);
18-20 óra Algyôi Citera-

zenekar (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 (Mas-

zlag Józsefné);
18.30-19.30 óra Asszonytorna

(Kovács Krisztina).
Minden hónap harmadik

csütörtökén Prometheus szak-
tanácsadás (Sztarovics Petra).

Péntekenként 
15-17 óra Hit és Lélek Klub

(Nemes Nagy Rózsa);
17-19 óra Fiesta tánciskola

(Pálinkó Lujza) 

Állandó programok a faluházban

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

Könyvtár 6750 Algyô, Kastélykert u. 63. Tel.:/fax 62⁄517-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Tájház: 6750 Algyô, Kastélykert u. 42. Tel.: 62/268-220

Mb. igazgató: Lukács László. Könyvtárvezetô: Ménesi Lajosné. 

Teltházas játszóház kicsikkel
és nagyokkal

Az Algyôi Mûvészkör a faluházzal karöltve ismét egy sikeres
gyermekprogramot rendezett. A karácsonyi kézmûves játszóházban,
december 4-én volt zene, tánc, mulatozás, különféle kézmûves tech-
nikák alkalmazása, ajándéktárgyak készítése. A mûvészkörösök közül
dicsérô szó illeti Gálné Nagy Ildit, Tessényiné Fogarasi Margitot,
Nyári Józsefet, Belovainé Julikát, hogy vidám órákat szereztek a
közel 100 fôs gyermek- és szülôseregnek! Ezúton szeretnénk külön
köszönetet mondani a szalvétatechnikához felhasznált falapokért a
Lambris Bútoripari Kft. vezetôjének és minden kedves munkatársá-
nak, utólag is boldog új évet kívánva!

G. N. I.

Köszönet a segítségért
Az algyôi faluház igazgatója és munkatársai, valamint

vendégei ezúton is köszönetüket fejezik ki Bakos Tibornak és
Ádámka Mariann-nak a gyönyörû karácsonyfa felajánlásért.
Köszönjük minden kedves támogatónknak és segítônknek
egész éves munkáját, felajánlásait. Sikerekben, örömökben
gazdag új esztendôt kívánunk minden kedves vendégünknek. 

Stressz és szenvedélybetegségek 
Az Életreform Klubban február 9-én, szerdán 17 órakor  dr. Nickel

Anne orvos, természetgyógyász elôadására várják az érdeklôdôket.
Téma: Szenvedélymagatartás és szenvedélybetegségek mint a stressz
oldásának félmegoldása. Mit tehet a család, a környezet a szenvedély-
betegekkel?! Termékbemutató: Kisfaludy Gyógyház (Hód-
mezôvásárhely).

Lele Istvánné

Törzsolvasók ünnepélye 
a könyvtárban

Amikor megkaptam a meghívót az ünnepélyre, hosszan elgon-
dolkoztam az elmúlt évtizedek algyôi könyvtári munkájáról. A
legmesszebb a háború utáni 50-es évekre emlékszem vissza, ahol egy
szûk kis helyiségben, egy asztalon válogathattunk az olvasnivalókból.
Akkor Pataki Gábor még mint diák bonyolította le a könyvcserét.

Idôközben többször cserélôdtek a könyvtárosok és a könyvtár
helye is, majd a Népház mellett egy tágas, szép könyvtár épült. Ekkor
Piri Márta munkásságára emlékszem, aki már jól ismerte a köl-
csönzôk érdeklôdési körét, ízlését.

Kapcsolatomat a könyvtárral édesanyám olvasás iránti szeretete
jelentette, aki közel 50 éven át igényelte az újabb és újabb könyveket.
Gyakran hívta fel a figyelmemet egy-egy érdekes könyvre, majd
annyira megszerettem az olvasást, hogy szinte kéthetente látogattam a
könyvtárba. Nusika, a könyvtáros már annyira ismerte az ízlésemet,
érdeklôdésemet, hogy eltûnve a polcok között 5-6 könyvvel tért 
vissza, olvasnivalót ajánlva.

De térjünk vissza a törzsolvasó ünnepélyre. Elôször is jó érzés tölt
el, amikor az új, szép könyvtárba belépek, ahol az óvodáskortól az
idôsekig mindenki megtalálja a szórakozási lehetôséget. Énekes
mûsorral, gitárkísérettel kezdôdött a köszöntés. A közönség figyelme-
sen, szívesen hallgatta a magyar költôk verseinek megzenésítését.
Köszönet a Lyra együttesnek!

Ezután a könyvtár vezetôje, Ménesi Lajosné köszöntötte a
résztvevôket, majd felkérte Molnárné Vida Zsuzsanna alpol-
gármestert, szóljon az ünnepeltekhez. Zsuzsika arról beszélt, hogy
életében az a 25 év a legszebb éveit jelentette, amit a könyvtárban
vezetôként töltött. Nagyon szépen beszélt a könyvolvasás jelen-
tôségérôl, az olvasás fontosságáról, amely formálja az emberek gon-
dolkodását, erôsíti szépérzékét, képes az emberi kapcsolatok
kialakítására.

Majd újabb zene, ének következett, végül a törzsolvasók ajándékot
kaptak: egy szép, aranybetûs könyvborítót, és egy szál gerberát adtak
át puszival és meleg szeretettel a könyvtárosok. Az ünnepeltek
meghatottan vették át az ajándékot. Azután Zsuzsika és a
könyvtárosok egy kis beszélgetésre invitálták a jelenlévôket, ami egy
pohár itallal és Luca-pogácsa fogyasztásával ért véget.

Végezetül minden algyôinek arra hívnám fel a figyelmét, érezzék
otthonuknak a szép, új könyvtárat. Vigyázzanak a tisztaságra, ne
zavarják az ott levôk munkáját, vigyázzanak a könyvek épségére,
segítsenek bôvíteni az olvasók körét!

Legvégül, de nem utolsósorban köszönjük mindazoknak, akik
munkájukkal és anyagiakkal hozzájárultak ehhez a szép kis ünnep-
séghez, mert aki a könyvet szereti, rossz ember nem lehet!

Éva óvó néni

Kölcsönözz(ön), olvass(on)!
A könyvtár elérhetôsége: 6750 Algyô, Kastélykert u. 63.

Tel⁄Fax: 517-17o E-mail: bibl@algyo.hu
Nyitva tartás: H – K- Sz – P.: 9.30-12 ig  13-18 óráig

Cs.: 13-18 órái Szo.: 9-12 óráig

ALGYÔI FALUHÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TÁJHÁZ
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Faluházi vásárnaptár 
JANUÁR 12.  (csütörtök) 9-13 óra:  Ruha, cipô vásár.
JANUÁR 16.  (hétfô) 9-13 óra:   Vegyes iparcikk vásár.
JANUÁR 17.  (kedd) 9-13 óra:    Ruha, cipô vásár.
JANUÁR 24.  (kedd) 9-13 óra:   Ruha, cipô vásár.
JANUÁR 31.  (kedd) 9-13 óra:   Ruha, cipô vásár.

A Szegedi Kamarazenekar Algyôn
A Filharmónia Kht. Szeged Hangversenysorozata általános

iskolásoknak Csongrád megyében címmel a 2006-os tanévben
a következô koncertekre várják az algyôieket a faluházba, a
Búvár u. 5. szám alá: 2006. január 10. kedd, 2006. február 21.
kedd. A koncerteket a Csongrád Megyei Közgyûlés támogatja.  

Következô elôadás: január 10. kedd 12 óra.
A Szegedi Kamarazenekar hangversenye. Hangverseny-

mester: Kosztándi István. Közremûködik: Szabó Róbert
(fuvola), mûsorismertetô: Meszlényi László.

Elhangoznak: Bach: h-moll szvit, Vivaldi: Négy évszak
(Tél).

Farsangi mulatozás 
Február 4-én szombaton 10 órától az Algyôi Mûvészkör

szervezésében farsangi játszóházra várnak az alkotók minden
kicsit és nagyot, gyermekeket és felnôtteket egyaránt. A
belépés természetesen díjtalan. A farsangi mulatozás részeként
16 órától farsangi játékos vetélkedôt szervezünk az algyôi
intézmények, civil szervezetek, csoportok, magánszemélyek és
baráti társaságok részvételével. Jelentkezni és bôvebb felvilá-
gosítást kérni Lele Istvánné kulturális munkatársnál lehet
személyesen, vagy a 62⁄517-172-es telefonszámon!

Faluházi rendezvénynaptár

JANUÁR 3. (kedd) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 5. (csütörtök) 14-20 óra: Ezüstkalászos gaz-
datanfolyam.

JANUÁR 6. (péntek) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 10. (kedd) 12 óra: Filharmónia elôadás-sorozat
iskolásoknak. A Szegedi Kamarazenekar hangversenye. Hang-
versenymester: Kosztándi István. Közremûködik: Szabó Róbert
(fuvola), mûsorismertetô: Meszlényi László.

Elhangoznak: Bach: h-moll szvit, Vivaldi: Négy évszak
(Tél).

JANUÁR 10. (kedd) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 11. (szerda) 13-15 óra: A Településtisztasági
Kht. fogadóórája (Csókási Ágnes számlázási elôadó).

JANUÁR 12. (csütörtök) 14-20 óra: Ezüstkalászos gaz-
datanfolyam.

JANUÁR 13. (péntek) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 13. (péntek) 19 óra: Tini buli buli a faluházban!
Büfé, tánc, ajándék, Dj. Atkovy. Belépô: 300 Ft.

JANUÁR 17. (kedd) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 17. (kedd) 18 órától: 3. PART Humanista
Olvasókör.

JANUÁR 19. (csütörtök) 14-20 óra: Ezüstkalászos gaz-
datanfolyam.

JANUÁR 19. (csütörtök) 16-18 óra: a Prometheus Rt.
Távhôszolgáltató szaktanácsadása.

JANUÁR 19. (csütörtök) 17 óra: az Algyôi Mûvészkör
taggyûlése.

JANUÁR 20. (péntek) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 21. (szombat) 16 óra: Göncölszekér Ifjúsági Tár-
saskör.

JANUÁR 21. (szombat) 17 óra: Faluház Galéria. Az
Algyôi Mûvészkör soron következô kiállítása: Algyôi viseletek
tárlata.A tárlatot megnyitja: dr. Felföldi László néprajzkutató.
A kiállítás megtekinthetô 2006. február 10-ig, munkanapokon
8-20 óráig.

JANUÁR 22. (vasárnap) 18 óra: A Magyar Kultúra Napja,
a Magyar Kultúra Estje Algyôn. A PAVANE Táncegyüttes
ünnepi mûsora (Szeged).

JANUÁR 24. (kedd) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-
folyam.

JANUÁR 25. (szerda) 17 óra: Életreform Klub.
Vendégünk: dr. Kálmán Antónia háziorvos (Algyô).
Téma: Amit a cukorbetegségrôl tudni kell.
Termékárusító: Sunrider étrendkiegészítôk (Varga Lajosné,

Szeged).
JANUÁR 26. (csütörtök) 14-20 óra: Ezüstkalászos gaz-

datanfolyam.
JANUÁR 27. (péntek) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-

folyam.
JANUÁR 31. (kedd) 14-20 óra: Ezüstkalászos gazdatan-

folyam.

Rendezvények a könyvtárban
Január 20. 17 óra: A Magyar Kultúra Napja alkalmából

színháztörténeti kiállítás. „Jelmezek, dívák, álmok” – Papp
Janó jelmezei babákon, Sebestyén Imre „színészei” képes-
lapokon.

Január 25. 17 óra: Magyar Történelmi Arcképcsarnok –
történelmi elôadássorozat. 1. rész:  Az államalapítás. Elôadó:
Koller Zsolt író, történész.

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, Bereczné Lázár Nóra,  
Székács Krisztina, Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József

Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

A szerkesztôség címe:  6750 Algyô, Kastélykert u. 63.  
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