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Képeslap – az olvasóról
Hozzád szólok, neked címzem gondolatban, az algyői Képeslap-so-
rozatot, kedves húgom. De te is csak az algyőiekkel együtt olvasod: 
ők a Hírmondó címlapján, te a www.algyo.hu portálon az online 
változatot – immár fél évtizede. Ha éppen eszembe jut, postázom 
is neked az aktuális Képeslapot. De ez annyira esetleges és ritka 
alkalom, mint képeslapot/levelet írni és küldeni – mostanság, úgy 
általában. 
„… nem tűztem magam elé semmilyen magasztos célt – hanem 
csak házit, családit” – idézhetném Montaigne Esszék alá írt, „Az 
olvasóhoz” címzett sorait. A hatvanadik Képeslap sorait róva, az 
eddigieket rendezgetve is úgy gondolom: ugyanúgy szeretteimnek 
(köztük ismerős és ismeretlen, algyői és nem algyői olvasóknak) 
szántam ezeket az öt éve hónapról hónapra jelentkező dolgozato-
kat, mint 1580-ban Montaigne az általa kitalált műfajú könyvet, az 
Esszét a hozzátartozóinak, barátainak. Ő azért írta le, miről mit 
gondol, mert „ha elvesztenek…, idézze fel szokásaim s természetem 
némely vonásait, s ezáltal teljesebben s elevenebben éljek emléke-
zetükben… Azt akarom, hogy egyszerű, természetes hétköznapi áb-
rázatomat lássák – minden erőltetettség és mesterkéltség nélkül”. 
Ilyenféle önkifejezés lenne a Képeslap… is? – kérdezi lányom (és 
legjobb barátnőm).
Nem merészelném a nagy moralistához mérni magam, s esszéi-
hez hasonlítani a Képeslapjaimat. Csak azért citálom most éppen 
Montaigne-t, hogy figyelmébe ajánljam – az olvasónak. (Mellesleg 
e 16. századi író annyit idéz – elsősorban tekintélyes ókori szerzőket 
–, hogy munkásága kimeríti a citatománia fogalmát.) A kedvencem? 
A gyermeknevelésről írt esszéje, melyben fölerősíti Dante sorait: 
„Tudásnál nekem édesebb a kétely.”
Olvasással kezdődik ugyanis az írás. Montaigne alakját sem „a 
könnyedén dolgozó író, hanem a szenvedélyes olvasó félreismerhe-
tetlen” vonásaival rajzolja elénk az Esszék című kötetet bevezetővel 
és jegyzetekkel ellátó Oláh Tibor. Montaigne „esszéiből előbb csak 
egy odavetett tollrajz, idővel megnyerő jellemkép, végül elmélkedé-
sek nyomán kiteljesedő, bonyolultságában érdekes önarckép bonta-
kozik ki apránként”. 
A próba, próbálkozás szóból (franciául: essai), végső soron latinul: 
exagium (magyarul megmérés, mérlegelés, fontolgatás) nevezte el 
esszének Montaigne azt a műfajt, amely (a líra, dráma, epika mel-
lett) a negyedik szépirodalmi műnem lett. 
Esszét, vagyis egy témáról szóló, vagy elemző/értelmező irodalmi 
fogalmazást, vagyis értekező prózát manapság minden érettségi-
ző diákkal íratnak. Immár iskolai, de magunknak adható feladat 
is embert, eszmét, művet, eseményt, jelenséget latolgatni abból a 
szempontból, hogy helytálló-e a róla alkotott közfelfogás. Mindezt 
kötni a könyvek, így a mindenkori olvasók világához, de leginkább a 
mindenkori való élethez – esetenként például az algyőihez. 
A jó esszé az esztendő végén szokásos mérlegkészítésben is segít. 
Például az, amit Montaigne írt A tapasztalásról, kedves húgom: 
„Nekem azok a legszebb életek, amelyek igazodnak az általános és 
emberi mintához, rendet tartva, de csoda és különcség nélkül…” Ő 
gondolatsorát Horatiussal zárja, amit – Szabó Lőrinc fordításában 
– jókívánságként adok tovább – az olvasónak: 

„Élvezni, mim van, hadd legyek ép, erős:
ezt add, Apolló, s lelki derűt vele,
s adj, kérlek, vénséget, ne rútat,
és ne olyat, mely a dalt felejti.” 

Szeretettel ölel nővéred:
Ágnes

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Békés, Boldog Új Évet kíván az algyő-
ieknek Algyő Nagyközség Polgármesteri 
Hivatalának minden dolgozója!

Kellemes karácsonyi ünnepeket, Boldog új esztendőt kíván 
minden kedves olvasónak – 

az Algyői Hírmondó szerkesztősége!

Szilveszteri utcabál: több, mint DISCO
 

Minden idők legtáncolhatóbb zenéivel, szilveszteri utcabá-
lon búcsúztathatják az óévet, köszönthetik az új esztendőt 
az algyőiek és vendégeik – a faluháznál szilveszter napján,  
azaz 2008. december 31-én (szerdán)  este 9 órától. Ze-
nél: Horváth András. Büfésátrak! Éjfélkor 
TŰZIJÁTÉK!
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Közmeghallgatás Algyőn: épül az M43-as, felújítják a 47-es főutat
Új körforgalom az Y helyett, kerékpárút a bicikliseknek

A 47-es főút és az algyői Téglás utca kereszteződésében kiépített 
körforgalom bevált. Ez a minta az új csomópontok kialakításához.

A helyi önkormányzati képviselő-testület közmeghallgatásán tud-
hatták meg az algyőiek, mintaadóvá szeretnék fejleszteni a szakembe-
rek a 47-es főutat. A községünket az ország vérkeringésébe kapcsoló 
47-es újjászületését az algyői önkormányzat anyagilag is ösztönzi. 

Bár a 47-es főút felújítása csak az M43-as elkészülte után, 2011-re 
fejeződhet be, de a nagyszabású beruházás tervéről, az előkészítés rész-
leteiről, a jövőről a november 20-án tartott közmeghallgatáson tájékoz-
tatta a helyi önkormányzat az algyőieket. dr. Piri József polgármester 
úgy mutatta be a meghívott szakembereket, hogy előre vetítette: minta-
úttá fejlődik 2011-re a 47-es számú főút.

Betonelemek az út közepére
A fejlesztés részleteiről Rigó Mihály, a Magyar Közút Kht. megyei 

igazgatóságának osztályvezetője elmondta: osztott pályás lesz, mert 
középen úgynevezett New Jersey-betonelemekkel elválasztják és kissé 
kiszélesítik, valamint új aszfaltszőnyeggel borítják a kétszer kétsávos 
47-es főútnak az algyői tiszai hídtól Szegedig tartó szakaszát. Ha min-
den a tervek szerint történik, akkor a 70-es évek óta ez lesz a legjelen-
tősebb útfelújítás Csongrád megyében.

A közmeghallgatáson fölszólalók is elmondták: sok algyői és ingázó 
bosszankodik, mert az M43-as autópálya építése miatt a korábbi idő-
szakhoz képest több nehézgép közlekedik a 47-esen, az úttestre föl-
hordják a sarat. Ám e beruházás végén a 47-es megrongált úttestét az 
uniós előírás (például a 11,5 tonnás tengelyterhelés elviselése) miatt is 
meg kell erősíteni. 

Új körök a biztonságért
Négy új körforgalmi csomópont épül majd ezen a szakaszon – 

tudtuk meg Kókai Pétertől, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
projektvezetőjétől. Egy a jelenlegi Shell-benzinkút mögött létesülő 
bevásárlóközpontnak (ezt a centrumot építő magánbefektető fizeti), 
kettő a 47-es felett ívelő M43-as le- és felhajtójának (ez az autópálya-
beruházás része), továbbá egy Algyőnél, a két jelenlegi körforgalom 
közé. Algyő önkormányzata is hozzájárul a két jelenlegi körforgalom 
közötti új „körkörös kereszteződés" kialakításához – jelentette be Piri 
József. A polgármester és az önkormányzati képviselők szerint a 47-
es és a Téglás utca közötti kereszteződés mintájára kell átalakítani a 
balesetveszélyes Y-alakú bekötőutat. Ennek öt lehetséges megoldását 
is megvizsgálták. Ezek közül az egyik, hogy a Szeged felöli első be-
kötőutat „becsatlakoztassák” a Mol-kútnál lévő körforgalomba. Ám itt 
harmincöt, a kőolajmezőhöz kapcsolódó közművet kellene kiváltani, 
ami milliárdos nagyságrendűvé növelné az árat. A képviselők többsége 
és a szakemberek által leginkább támogatott megoldás az, hogy a 47-
est derékszögben érje el az algyői bekötőút, ami kétsávos körrel kap-
csolódjon a főúthoz. Ez az elképzelés a 47-es fölújításának terveihez 
kapcsolódhat, ha a jelenlegi bekötőút nyomvonalának megváltoztatá-
sához, illetve a csompont kialakításához az önkormányzat anyagilag 
is hozzájárul

Kerekezők öröme
Kétsávossá bővítik, a záróvonalat az úttestből kiemelkedő elemek-

kel egyértelműsítik a Mol-kútnál már meglévő körforgalmat is. Ehhez 
hasonlóan az újakat is kivilágítják, mert ott vezet majd a kerékpárút. 

Már írtunk lapunkban arról, hogy sok algyői ingázik Szegedre ke-
rékpárral, s még többen pattannának a drótszamár nyergébe, ha bizton-
ságos lenne a kerekezés a nagyvárosig és vissza. A sportos közlekedők 
számára reményt ad, hogy az algyői hídtól Szeged határáig a 47-es Ti-
sza felőli oldalán 2011 őszére megépül a kerékpárút. Ennek kialakítását 
is támogatja az algyői önkormányzat: például a nyomvonalhoz tartozó 
területek kisajátításával. 

A 47-es főút megerősítésének ütemezéséről kiderült: a kiviteli tervek 
elkészítésére, az engedélyeztetésre szánják a jövő évet, majd 2010 tava-
szán, az M43-as megépültét követően kezdődne a 47-es újjászületése. A 
költségeket jórészt uniós pályázati támogatásból remélik előteremteni.

Hozzászólók zajról és porról
A közel tíz hozzászóló kérdéseire válaszolva elhangzott: a gyalogo-

sok biztonságára is gondolnak a körforgalmi kereszteződésben, mikor 
annak közelébe teszik az autóbusz megállót és alakítják ki a zebrát. E 
kör beláthatóságát is növelni kell – vetette föl egy asszony, aki szerint 
túl magas domb lett az egyébként szépen parkosított kettős kör közepe, 
egy alacsonyabb gyalogos nem látja meg időben, milyen jármű hajt be 
a kereszteződésbe. A 47-es két oldalát annyival szélesítik, amennyivel 
a középen elhelyezett betonelemek, illetve a szabályos útpadka kiala-
kítása miatt szükséges. Az Algyő „felvégén”, a forgalmas út közelében 
élők nevében vetette föl Hajdú Mihály a zajvédő fal szükségességét. Ez 
egyelőre nem szerepel a projekt kiadásai között, de – az önkormányzat 
hozzájárulásával – ez is bekerülhet a terv kiadási oldalára. Egy másik 
hozzászóló elmondta: a levegőszennyezés csökkenését várja az új be-
ruházástól. A Rákóczi-telepiek szempontjait ismertette Nagy István, aki 
örülne, ha az M43-hoz kapcsolódó hídon kerékpárosok és gyalogosok 
is közlekedhetnének. Mások annak örülnének, ha a 47-esen közlekedők 
betartanák az autóútra vonatkozó sebességhatárokat.

P. I.

Minőségi orosz barna- és fekete-

SZÉNAKCIÓ!
3200 Ft/q-tól.

Fűtőérték: 4200 kcal/kg-tól; hamutartalom: 8%

Csináljon olcsóbban, melegebbet!

MALOM TÜZÉP
6725 Szeged, Vám tér 6.

Tel./fax: 62/637-731.

Graymix homlokzati
HŐSZIGETELŐ-RENDSZER 

AKCIÓ!
1790 Ft/m2

A rendszer tartalmaz: 5 cm-es polisztirol lap, 6 kg ra-
gasztó, 5 db dűbel, üvegszövet háló, alapozó,

 1,5 mm-es vödrös vakolat.
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Ünnepi nyitva tartás a községházán
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az algyői polgármesteri hi-

vatalban december 20-án (szombat) 8-12 óráig lesz ügyfélfogadás, 
valamint december 22-én és 23-án (hétfő, kedd) és 29-től 31-ig (hét-
fő-szerda) ügyeleti nyitva tartás lesz.

Bérletárusítás
A következő havi autóbusz bérleteket 2009. január 5-6-7. (hétfő, 

kedd, szerda) 9-17 óra között a faluházban lehet megvásárolni, illetve 
átvenni. Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a januári 
bérletek megvásárlásakor lehet átvenni a 2009. évi utalványfüzeteket, 
illetve a nyugdíjas igazolólapokat. 

A munkavállalóknak adott 20%-os térítés feltételei: állandó lakó-
hely, az aktuális dátumú utalvány beváltása. Az éves utalványfüzet ki-
váltásához szükséges az érvényes személyi igazolvány bemutatása is. 
Az ingyenes tanulóbérlet feltételei:  állandó algyői lakóhely, érvényes 
diákigazolvány felmutatása.

A nyugdíjas kedvezményre jogosító igazolólap feltételei: öregségi 
nyugdíjas esetén nyugdíjas bérletigazolvány, rokkantsági nyugdíjas ese-
tén a nyugdíjat megállapító határozat felmutatása. 

Minden esetben csak az Algyő-Szeged viszonylatban történő utazás-
hoz nyújt támogatást az önkormányzat.

Dr. Varga Ildikó jegyző

Üléseztek az önkormányzati képviselők
Prioritások a jövő évi költségvetésben, nő az 

építményadó
Az új iskola felépítése, a fürdőbővítés, valamint az újabb körforgalom 

megépítésével kapcsolatos kötelezettségvállalás kapott prioritást, azaz el-
sőbbséget a nagyközség jövő évi költségvetési koncepciójában – erről no-
vember 27-i ülésén határozott a képviselő testület. A testületi ülésen egye-
bek mellett döntöttek a közszolgáltatók díjainak módosításáról, elfogadták 
a környezetvédelmi stratégiai programot, beszámolókat hallgattak meg a 
Gyevitur Kft. és a Gyeviép Nonprofit Kft. idei  I-III. negyedévi  munkájá-
ról, valamint a mezőőri tevékenységről.

Fontossági sorrend és takarékosság
Dr. Piri József polgármester a költségvetési koncepcióról szóló vitában 

hangsúlyozta, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának is számolnia 
kell a gazdasági recesszió hatásával, s vissza kell fognia a nem kötelező 
feladatokra szánt források felhasználását. A gazdasági helyzet várható ne-
hezedése teszi szükségessé, hogy az aktuális prioritásoknak megfelelően 
rangsorolják az önkormányzati feladatokat, valamint szigorúbb legyen 
a gazdálkodás. A dologi kiadásokat illetően pedig ésszerűen kell takaré-
koskodni. A képviselő testület mindezekre figyelemmel határozott a jövő 
évi koncepcióról, állította fel a fontossági sorrendet, amelynek élén az új 
iskola áll. A takarékos gazdálkodás jegyében döntöttek az önkormányzati 
fenntartású intézmények jövő évi kiadási előirányzatairól is.

 
Díjak és adók
A közszolgáltatók által benyújtott díjemelési javaslatokat részben el-

fogadta, részben módosította a testület. A Szegedi Kéményseprőipari Kft. 
6,5 százalékos javaslatával szemben 5 százalékos díjemelés mellett ha-
tároztak a képviselők, a víz- és csatornadíjak esetében pedig a Szegedi 
Vízmű Zrt. előterjesztése értelmében a jövő évben 6,63 százalékkal kerül 
többe ez a szolgáltatás. A lakosság és a közintézmények a víz köbméteréért 
157,8 forintot fizetnek 2009-ben, a csatornadíj összege 124,2 forint lesz. 
Egyéb fogyasztók részére a víz díja 189,1, a csatornáé pedig 370 forintra 
emelkedik köbméterenként. A szilárd hulladékszállítást ellátó Csongrád 
Megyei Településtisztasági Kft. átlagban 12,3 százalékos emelést javasolt, 
amelyet a testület elfogadott.  

Módosították az építményadóról szóló korábbi önkormányzati rende-
letet: a napirend élénk vitát váltott ki. Abban egyetértettek, hogy a nagy-
községnek szüksége van arra a bevételre, amit ennek az adónemnek az 
emelése jelent. Többen érveltek az 50 százalékos emelés mellett, s úgy 
vélekedtek, hogy nem kizárólag az építményadó mértéke befolyásolja a 
vállalkozók betelepülési hajlandóságát. Dr. Piri József polgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 50 százalékos emeléssel is alatta marad a sze-
gedinek az algyői adó mértéke. Ugyanakkor rámutatott, hogy komplexen 
kell nézni a lakosságot és a vállalkozókat érintő adónemeket. Bakos József 
vállalkozóként is szükségesnek mondta az emelést, tekintettel a falu érde-
keire, dr. Loydl Péter ugyancsak az 50 százalékos emelés mellett érvelt, 
hangsúlyozva, hogy égetően szüksége van a községnek arra a 19 millió 
forint többletbevételre, amit a növelés jelent. A testület végül elfogadta az 
50 százalékos emelést: az építményadó mértéke 2009-ben négyzetméte-
renként 600 forint lesz. Nem látta viszont indokoltnak egyelőre a magán-
személy kommunális adójának bevezetését a testület, bár – mint megál-
lapították – erre a bevételre is szüksége lenne a falunak. Összehasonlító 
adatokat vizsgáltak olyan környező településekről, ahol már alkalmazzák 
ezt az adónemet, végül a bevezetés ellen határoztak.

 
Középpontban az iskola
Miután az új, 16 tantermes általános iskola megépítésével kapcsolatos 

korábbi tervpályázat nem volt eredményes, a képviselő testület megtár-
gyalta és jóváhagyta az új tervpályázat kiírására vonatkozó előterjesztést. 
Felkérték dr. Piri József polgármestert a terveket elbíráló bizottság elnöki 
tisztségének ellátására, a bizottság megalakítására, a tagok felkérésére, 
valamint a tervpályázati kiírás véleményezésével kapcsolatos intézkedé-
sek megtételére. A bíráló bizottság szavazásra jogosult tagjainak száma 9, 
az önkormányzat részéről – az elnöklő polgármesteren kívül – Molnárné 
Vida Zsuzsanna alpolgármester és Herczeg József képviselő is tagja a bi-
zottságnak. 

A mezőőrök elfogadható színvonalon végzik tevékenységüket – álla-
pította meg a testület, megtárgyalva beszámolójukat. Az ez évi mezőőri 
munkát összegző anyagból kiderül, hogy a környezetszennyezők és a fa-
lopások sok kárt okoznak a falunak.

Több olyan pályázaton kíván részt venni Algyő, amelyekkel jelentős 
támogatást nyerhet szükséges beruházások megvalósításához. Jóváhagyá-
sát adta a testület ahhoz, hogy induljon a község az önkormányzati bel- és 
külterületi közutak fejlesztésére kiírt pályázaton, adjon be pályamunkát a 
szabadidő központ területén felépítendő faházak támogatásáért, továbbá 
szeretne pályázattal forráshoz jutni a Piac téri és a Bartók Béla utcai ját-
szóterek eszközeinek bővítéséhez, valamint a Fő téri díszkút kialakításá-
hoz. Ugyancsak pályázati pénzekből szeretné felújítani az önkormányzat a 
polgármesteri hivatal és a tájház homlokzatát, s támogatást szeretne kapni  
az oktatási intézmények pedagógusainak képzésére, oktatásfejlesztésre.

H. K.

Fogadóórák a polgármesteri 
hivalban

Algyő nagyközség polgármesteri hivatalában szerdánként 14-17 óra 
között fogadóórán várják a polgárokat az önkormányzat vezetői.

Dr. Piri József polgármester december 10-én, Molnárné Vida Zsu-
zsanna alpolgármester december 3-án és 17-én.

Talán nem ott keressük az 
egészséget, ahol kellene?!

-5000 év év alatt Kína óriási tapasztalatot 
gyűjtött az egészségmegőrzés és hosszú 
élet terén. Ismerkedjen meg a keleti gyó-

gyítás, a keleti egészségfilozófia alapjaival!

- Új lehetőség a visszalúgosításra
-Kalcium szerepe az élet fenntartásában, az 
ember fejlődésének minden szakaszában.
-Természetes antibiotikum és gyulladás-
csökkentő készítmények, mely minden 

család házi patikájában nélkülözhetetlen a 
téli hónapokban. 

Az Ön egészsége csakis Öntől függ!

Érdeklődni: a 06/20/535-7467; a 268-078 
telefonszámon.
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A Bóbita Bölcsőde hírcsokra
Tájékoztatjuk a kedves szülőket arról, hogy a térítési díjak befizeté-

sének időpontja: december 9. (kedd) 7:30-tól 16:00 óráig.
*

Továbbra is várjuk azoknak a szülőknek a jelentkezését, akik a gyer-
meküket a 2009/2010-es nevelési évre szeretnék a bölcsődébe beíratni. 

*
December 11-én (csütörtökön) 15.30 órától Luca-napi zártkörű 

rendezvényt tartunk a bölcsődében, amelyre szeretettel várjuk a böl-
csődés gyermekeket és szüleiket egyaránt. 

*
December 12-én (pénteken) karácsonyi fotózást lesz a bölcsődé-

ben. 
*

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a bölcsőde december 24-től január 
4-ig zárva lesz. Az utolsó munkanap december 23. A gondozónők ja-
nuár 5-én reggel 6:00-tól várják a gyermekeket. 

*
A Bóbita Bölcsőde gyermekei és összes dolgozója békés karácsonyi ünnepeket 

és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván mindenkinek!

Bébik szülei találkoztak
A 2008-as nevelési évben megtartottuk az első csoportos szülői 

megbeszélést bölcsődénkben. Témánk a tiltás, szabályok, a korlátok 
fontossága a kisgyermek életében, a hiszti kezelése volt. 

Az újonnan jött szülők félve vállalkoztak arra, hogy eljöjjenek. Igaz 
kicsi volt a részvételi arány, mégis úgy gondolom, aki eljött, nem bán-
ta meg. Sok kérdés merült fel a szabályok és a tiltás témakörében. A 
gondozónők legjobb tudásuknak megfelelően adtak tanácsot, javaslatot 
régi és új szülőnek. 

Természetesen már ebben az életkorban fontosak a szabályok és a 
következetes nevelés. Ugyanígy a beszélgetés is jelentős, hiszen senki 
nincs egyedül a problémájával, és így tudunk másoknak segíteni gyer-
mekük nevelésében. Továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődő böl-
csődés szülőket.

B. Á.

December az oviban
December 4-én (csütörtökön) „ Mikulás 
váró” mesejátékot láthatnak a gyerekek az 
óvó nénik előadásában.

*
December 5-én (pénteken) érkezik a Szivár-
vány Óvodába a Mikulás!

*
December 16-án (kedden) délelőtt óvodai 
karácsonyi ünnepség.

*
December 22-től (hétfő) január 4-ig téli 
szünet az óvodában.

*

Minden Kedves Szülőnek és Olvasónak, Boldog, Békés Ünnepeket 
kívánunk:a Szivárvány Óvoda gyermekei, és dolgozó kollektívája.

Szarvas Géza bűvész és artista műsorát élvezhették november 5-én a 
gyermekek a Szivárvány Óvodában.
A csodálatos délelőtt felejthetetlen élményt nyújtott gyermeknek és fel-
nőttnek egyaránt. A sok tátott száj, a sok csillogó szempár az izgalommal 
teli kiáltások mind a látott produkciónak szóltak. A bűvész megjelenése 
közvetlen, gyermekekhez szóló hanghordozása barátságos, a mosolya 
már az első pillanatban a siker záloga volt. A szemet kápráztató bűvész 
és artistamutatványok az elővarázsolt állatok, a magasban forgó tányé-
rok életre szóló élményt nyújtottak a kicsiknek és a nagyoknak is.
Láthattunk egyensúlyozást, tányérforgatást magától bekötődő cipőfűzőt 
és tapsra felhajló nyakkendőt is!
Nagyon élvezetes volt a karácsonyi hangulatot idéző csengettyűk hang-
ja, amelyekben felismerhettünk sok ismerős dallamot.
A megannyi kellék a pompás fellépő ruha mind-mind figyelemre méltó 
volt az óvodások számára. A gyermekeknek maradandó élményt, kelle-
mes szórakozást nyújtott.
A gyermekek tapsával, csodálkozó mosolyt sugárzó tekintetével kö-
szönjük ezt a szép délelőttöt. 

Bakosné Szöllősi Ágnes
óvodapedagógus

Bűvész járt az óvodában

 

AZ OSU-NO SEISHIN 
KYOKUSHIN KARATE SE.

FELVÉTELT HIRDET.
JELENTKEZNI 7 ÉVES KORTÓL.

CÉLOK: MOZGÉKONYSÁG 
FEJLESZTÉSE, SÚLYCSÖKKENTÉS, 

ÖVVIZSGA ÉS VERSENYZÉSI LEHETŐSÉG
Edzés a Zőld iskola tornatermében,hétfőn 16-17 órá-
ig, szerdán 16 -17:30 óráig .Érdeklődni lehet a hely-
színen vagy azosu-no@freemail.hu e-mail címen,és 
a 0630/4619863-as mobil számon.

Húsfüstölést vállalok !

Nyitva: 
Hétfő: 15  -  17 óra  között;
Kedd: 15  -  17 óra  között;
Szerda: 15  -  17 óra között;
Csütörtök:15 -17 óra között;
Péntek: ZÁRVA;
Szombat: 8  -  12 óra között; 
Vasárnap: 8  - 11 óra között.

Szeged-Baktó, 
Ladvánszky u  19.

Telefonszám: 06-30/-
477-9132

Homlokzati és guruló 
állvány bérelhető. Hom-

lokzati hőszigetelést 
vállalok. 

Az állványokról 
érdeklődhet, és a 

hőszigetelésre előjegyzést 
kérhet 

a 06-30/987-40-60-as 
telefonon.
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Budapesti kirándulás
Az Algyői Általános Iskola tanárai kirándulást szerveztek az iskolá-

ban tanuló felső tagozatos diákok számára. Most is, mint az előző évek-
ben, Budapesten voltunk október 18-án. Az utazásra sokan jelentkeztek, 
így 88 diák és 8 felnőtt vett részt a szombati programokon. Vonattal tet-
tük meg a több, mint 3 órás utat. Ez az időszak is jól telt, de már vártuk, 
hogy megérkezzünk. Először a Természettudományi Múzeumban vol-
tunk egy jégkorszakkal kapcsolatot kiállításon. Itt sok szobrot és csont-
vázat láthattunk az akkor élt állatokról. Ezekről érdekes információt is 
olvashattunk, bár nekem mégis a képek tetszettek a legjobban. Nagyon 
szép természetfotókat mutattak be magyar és külföldi fényképészektől 
egyaránt. A képek alatt elolvashattuk a fotós nevét, a kép tartalmát és 
azt is, hogy milyen géppel készült, valamint a fotós felszereléséről is 
írtak. A múzeumból különbusszal mentünk Vajdahunyad várába. Itt az 
ősóceánban élt állatokról tudtunk meg dolgokat és még egy tesztet is ki 
lehetett tölteni. 5-6 fős csoportokat alkottunk és együttműködve pró-
báltunk válaszolni a kérdésekre. A várból a Hősök terére mentünk, ahol 
enni és inni is tudtunk. Miután itt eltöltöttünk egy kis időt, a Westendbe 
mentünk nézelődni a vonat indulásáig. Itt mindenki vásárolgathatott, 
így hát én is egy nagy zacskó étellel tértem vissza az osztályhoz. A pá-
lyaudvaron felszálltunk a szegedi vonatra, ahol ismét jó hangulat volt. 
Sokan végigénekeltük az utat, igaz „kicsit” hamisan. Szerintem min-
denki jól érezte magát és szívesen elmennénk  jövőre is. 

Boldizsár Mária 8.b 
osztályos tanuló

Továbbképzés az Algyői 
Általános Iskolában 

A szegedi Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény alsó tagozatos munkaközösségének kérésére iskolánk novem-
ber 5-én szakmai, módszertani továbbképzést tartott. 

Célunk volt: a kompetencia alapú oktatás tovább fejlesztésének, ha-
tékony alkalmazásának terjesztése, illetve a sikerrel alkalmazott koope-
ratív technikák átadása.

A továbbképzés alkalmával az alábbi bemutató órákat tartottuk: az 
1.a osztályban matematika óra – tanított: Szebeni Lászlóné; az 1.b osz-
tályban szövegértés, szövegalkotás – tanított Tóthné Molnár Ágota; 2. 
osztályban matematika óra – tanított Szabóné Kálmán Mária; a 3.b osz-
tályban matematika óra – tanított Bozóné Hegedűs Edit; a 4.b osztály-
ban szövegértés, szövegalkotás – tanított Torma Tiborné. 

A bemutató órákat szakmai megbeszélés követte, amelyen az ész-
revételeket és a felmerülő kérdéseket beszéltük meg a résztvevő kol-
légákkal. 

Szebeni Lászlóné 
alsós munkaközösség-vezető

December iskolai határidőnapló
3. 16.00:     Nyílt nap a SZTE Ságvári gimnáziumban 8. osztá- 
  lyosoknak.
4. 7.00–14.00: Ebédfizetés december hónapra (16 napra).
5. 14.00:  Projektnyitó a napköziben. 
5. 1. óra:  Mikulás ajándékozása az 1-4. évfolyamban.
5.  Mikulás ünnepség: 5. osztályosok látogatása az 1.  
  osztályokban.
5.  Mikulás futás a napköziben.
5. 14-18.00: Nyílt nap a Bedő Albert középiskolában 8. osztá-  
  lyosoknak.
8.  Nyílt nap a vásárhelyi Eötvös J. Szakközépiskolá- 
  ban 8. osztályosoknak. 10 óra: bemutató óra; 15   
  óra: tájékoztató előadás. 
8. 17.00:  Szülői értekezlet az 1.a, 1.b, 2., 3.a osztály részére.
9. 17.00:  Szülői értekezlet az 3.b, 4.a, 4.b osztály részére.
10.  Nyílt nap a Szeged-Móravárosi Szakközép- és   
  Szakiskolában 8. osztályosoknak.
10. 17.00:  Szülői értekezlet az 5., 8.a,  8.b osztály részére.
11. 17.00:  Szülői értekezlet az 6.a, 6.b, 7.a, 7b osztály részé-  
  re.
10.  8. osztályosok jelentkezése előzetes írásbeli felvé- 
  teli vizsgára. 
  Jelentkezési lapok leadása az iskolában december-  
  8.
12. 14.30:  Projektzáró a napköziben – napközis karácsony.
16. 14.30:  Karácsonyi vásár a Szabadidőközpontban a Dél-al- 
  földi ökoiskolák diákjaival és a JAM diákvállalko  
  zásokkal.
20.  Munkanap, december 24. helyett.
20. 8 – 10.30: „Kiskarácsony” osztálykeretben.

 11.00:   Iskolai karácsonyi ünnepség a faluházban.
  (13 órától napközi ügyeletet tartunk előzetes felmé 
  rés alapján.)
    22-31.  Téli szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap dec.   
  20,. szombat, szünet 
  utáni első tanítási nap 2009. január 5., hétfő).

Tanítási hetek:
December 1 – 5.  A hét,
8 – 12.  B hét,
15 – 20.  A hét.

Az MTV az algyői suliban
Az algyői iskolában járt november 5-én az MTV1 Fogadóóra című 

műsorának forgatócsoportja. Iskolánk felkérést kapott: mutassa be az 
országnak azt, hogy az Energiakaland című projektet hogyan építjük 
be a tanítási órákba. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, hiszen ennek 
a tanévünknek a témája éppen az energia. Mivel az Energiakaland az 
interneten elérhető interaktív program – amely több korcsoportot céloz 
meg –, ezért különösen jól beilleszthető az informatika, a természetis-
meret, a biológia és a technika órákba. Mi arra vállalkoztunk, hogy a 
4.a osztály informatika óráján mutatjuk be az ebben rejlő lehetőségeket. 
A forgatócsoport teljes egészében filmre vette a bemutató óra anyagát, 
majd riportot készítettek Iván Zsuzsanna igazgatónővel és Talla Szilvia 
tanárnővel. A kisdiákok pedig bemutatták, hogy ők – év elejétől kezd-
ve – miként foglalkoznak az iskolaépületek energiafelhasználásával. A 
műsort november 29-én volt látható az MTV1 Fogadóóra című műso-
rában, szombaton délelőtt 11 órától, de ezt követően az MTV1 videótár 
oldalán is megtalálható. Köszönjük a 4.a osztályosoknak a nagyszerű 
közreműködést és a szülők támogatását!

A projekt megtalálható a www.energiakaland.hu internetes oldalon. 
Talla Szilvia 

számítástechnika szakos tanár

„Álmodtam egy világot magamnak …” címmel november 18-án a 
szegedi Ifjúsági Házban pályaválasztási kiállítást néztek meg az algyői 
nyolcadikosok. A Munkaügyi Központ szervezte a programot, amelyre 
ingyenesen utazhattunk. 

Szegedi és vidéki középiskolák és főiskolák mutatkoztak be a kiál-
lításon. Nagyon érdekesek voltak a bemutatók: például láttunk műkö-
dő robotkart, felpróbálhattuk a rendőrök golyóálló öltözetét. A Varga 
Pékség standján finom süteményeket kóstolhattunk meg. A Szilánk Kft. 

képviselője az üveggyártás technikáját mutatta meg nekünk. A divat-
tervezéssel ismerkedhettünk meg a Tisza Lajos szakközépiskola jóvol-
tából. Néhányan pályaválasztási tesztet töltöttünk ki és a jól sikerült 
munkáért ajándékot kaptunk. 

Nagyon örültünk, hogy elmehettünk erre a programra, mert ez is segít 
nekünk a nehéz pályaválasztásban. 

8.b osztály diákjai

Pályaválasztási kiállításon az algyői nyolcadikosok
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Fehér Emma sírjánál 
Már hagyomány iskolánkban, hogy halottak napja alkalmából el-

látogatunk az algyői temetőbe, Fehér Emma sírjához. Fehér Emma 
tanítónő volt, iskolánk első igazgatójának, Fehér Ignácnak a leánya. 
A napközisek közül 9 gyermek, illetve 4 szülő segített a sír gondozá-
sában. A sírdombot virágokkal ültettük be, majd – iskolánk nevében 
– koszorút helyeztünk el a fejfánál és mécsest gyújtottunk. 

Köszönjük a segítségét Bakosné Terhes Anitának, Oláhné Bakos 
Boglárkának, Papné Kertész Mónikának és Vágó Jánosnak. 

Dobó Gyöngyi
tanító, napközis nevelő

Luca 304 körül élt Syracusában

Az ismert hagyományokat 
felelevenítve Luca-széket készí-
tenek az Algyői Borbarátok.

Az ismereteinknek megfe-
lelően 13 féle fából, 13 nap 
alatt  (Luca napján, december 
13-án kezdve) készül el a szék, 
minden nap alakítunk rajta egy 
keveset. A kész széket azután a 
december 24-i éjféli mise után 
a templom  előtt helyezzük el, 
hogy aki kíváncsi arra, ki a bo-
szorkány a faluban, az a székre 
felállva megláthassa. 

Az eseményt követően – ter-
veink szerint – a tájháznak aján-
dékozzuk a széket.

Algyői Borbarátok: D. M.

Lángos – egészség
Hogyan függ össze a lángos és az egészség? A mozgáskorlátozottak 

egyesületénél néhány hete lángosra éheztünk. Összefogtunk, és – ezúton 
is köszönet érte Borbélyné Pannikának és Süli Zakarné Julikának – mind 
degeszre ettük magunkat a tájházban rendezett összejövetelünkön.

Ezután muszáj volt valamit tenni egészségünk érdekében is. Elutaz-
tunk Pusztaszerre, ahol az Árpádhalom dombon eltöltöttünk néhány 
órát. Hála a jó időnek, már ennyi idő után is érezni lehetett a mágne-
ses energia kedvező hatását. Elhatároztuk, hogy jövőre egy kihelyezett 
klubnapot tartunk a domb melletti alkotóházban. Itt ugyan sem festmé-
nyeket, sem szobrokat nem tervezünk készíteni, viszont egy bográcsos 
pörkölttel az elvesztett energiákat pótolni szeretnénk.

Novemberben felköszöntöttük a IV. negyedévben névnapjukat ünnep-
lőket. Beszélgettünk a jövő évi tervezett programjainkról, már most is 
látszik, hogy 2009-ben sem fogunk unatkozni.

December 17-én (szerdán) 15 órától tartjuk évzáró foglalkozásun-
kat, ahol értékeljük az idei tevékenységünket, majd karácsonyköszöntő 
estet tartunk.

Minden tagtársunk megjelenésére számítunk.
Sermann József vezetőségi tag

A könyvtár ünnepi nyitva tartása
Az algyői könyvtár december 20-án (szombaton)   ½10 és 12, valamint 
13 és 18 óra között tart nyitva.
Zárva: december 24-én, december 25-én, december 26-án és decem-
ber 27-én.
Nyitva: december 29-én (hétfőn) ½10-12, 13-18 óra között, december 
30-án (kedden) ½10-12, 13-18 óra között, december 31-én (szerdán) 
9.00-13.00 óra közöt.
Zárva: 2009. január 1-jén, január  2-án és január  3-án.
Kívánunk mindenkinek békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag boldog új évet!

Könyvtárosok

Helyreigazítás
Lapunk előző havi számában az Irodalmi pályázat eredményéről beszá-
moló írásunkban tévesen jelentettük meg az egyik díjazottunk nevét. A 
helyes név: Molnár Dóra. A tévedésért az érintettől és olvasóinktól el-
nézést kér

A szerkesztőség

Nyílászáró csere, 
Árnyékolástechnika

-Fa és műanyag homlozati                                     
  nyílászárók,
- belső ajtók,
- redőnyök, reluxák, szúnyoghá 
  lók, szalagfüggönyök.

Ingyenes felmérés, szaktanács-
adás.

Bontás, beépítés, kőműves hely-
reállítás: megrendeléstől számítva 

két héten belül.

Érdeklődni, ajánlatot kérni: a 
20/3407-407-es mobilszámon, 

a 62/268-464-es faxszámon és a 
hajdu5961@freemail.hu e-mail 

címen lehet.

A Dr. BRÓDI 
ÜGYVÉDI IRODA

szolgáltatását megkezdte
6750 Algyő, Berek u. 54 

szám alatt.

Fogadó óra munka-    
napokon:

18.00-tól  20.00 óráig.

Telefonszám/Fax:  
06(62) 267-788. 

Mobil: 06(30) 9151-705.

Falugazdász decemberben is!
December  2-án, 9-én, és 16-án kedden 8 és 15 óra között fogadóórát 
tart a falugazdász a faluház földszinti kistermében.
További információ: 62/517-172 vagy 06-30/421-1809 (Pál Andrea).

Luca széke
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Karácsonyi díszbe öltözik a község
A Gyeviép Kft. őszi-téli munkái
A hagyományokhoz híven az idén is karácsonyi dekorációval 

teremt ünnepi hangulatot a községben a Gyeviép Kft.,  a falu  kü-
lönböző pontjain világítanak majd a girlandok és egyéb díszek, a 
többi között  ünnepi függesztékekkel díszitik fel az egészséghá-
zat. Dohány Renáta ügyvezető az Algyői Hírmondónak elmondta, 
hogy a karácsonyi díszek költségeinek felét pályázaton nyerték, s 
ugyancsak eredményesen szerepelt Algyő a múlt évi dekorációs 
fotópályázaton. A települések közötti országos megmérettetésen a 
falu az 5. helyezést szerezte meg, s 100 ezer forint értékű karácso-
nyi füzért kapott, amelyekkel a faluházat öltöztetik ünnepi díszbe. 
A karácsonyi fotópályázatra az idén is benevez Algyő.

A tél beállta előtt a parkok rendezése, valamint a játszótéri ele-
mek állagának megóvása fontos feladata a Gyeviépnek. Az idény-
jellegű munkák között szerepelt az úgynevezett beköszönő táblák 
rendbe tétele is. A halászcsárdánál, a bekötőútnál és a körforga-
lomnál lévő két-két táblát lecsiszolták és újra befestették, a virág-
tartóikba pedig árvácskát ültettek. A kft. az önkormányzat segítsé-
gével ad  be pályamunkát még ebben az évben a Falumegújításra 
és fejlesztésre igénybe vehető támogatás elnevezésű pályázatra. A 
Bartók Béla utcai és a Piac téri játszóterek elemeinek bővítéséhez 
szeretnének támogatást nyerni. Amennyiben sikeres lesz a pályá-
zatuk, elkészülhet a főtérre a díszkút is, amelyre a tervek szerint 
rávésnék a testvértelepülések nevét. 

Már hajtanak azok a rózsák, amelyeket ajándékba kapott a falu 
az ősszel egy névtelenséget kérő rózsakertésztől. Az első alka-
lommal adományozott 1500 tövet a kft. munkatársai a szabadidő 
központban, a Szőlő és Téglás utcáknál lévő parkban, az idősek 
otthonánál és a Piac téren ültették el. A rózsakertész később újabb 
1500 tővel örvendeztette meg a községet, ezeket a virágokat – az 
önkormányzat vezetőinek javaslatára – szétosztották a helybéli-
eknek. A szórólapokon és az Algyő internetes honlapján meghir-
detett ajándék rózsák iránt nagy volt az érdeklődés. Elsősorban a 
Bartók Béla, a Téglás, a Géza, a Kastélykert és a Vásárhelyi utcán 
lakók kaptak a tövekből, azzal a kéréssel, hogy az utcán ültessék el 
azokat, segítve ezzel is faluszépítési program megvalósítását. 

A Gyeviép megkezdte a strand kézilabda pályájának kialakítá-
sát: a pályát 240 köbméter mosott homokkal töltik fel. Az önkor-
mányzattal és a Borbála Fürdővel közös munkálatoknak áprilisig 
kell elkészülniük. 

A Fehér iskolában új gyógynövény kertben tanulhatják a diá-
kok, hogy melyik növény mire használható. A Gyeviép munkatár-
sai több mint 10 féle gyógynövényt, a többi között rozmaringot, 
levendulát és kakukkfüvet ültettek. A növények gondozása, ápolá-
sa a tanárok irányításával a gyerekek feladata. A bemutatókert má-
sik felébe pedig örökzöld cserjékkel határolt, különleges formájú 
ágyásokat alakítanak ki a tervek szerint tavasszal. Az ágyások 
lehetnek katica, teknős, vagy éppen pillangó formájúak, s évelő 
növényeknek adnak majd helyet – tájékoztatott Dohány Renáta.

H. K. 

„Lehetőség vagyok, nem probléma”
Parlamenti Konzultáció a magyar fiatalokról 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szol-
gálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda szervezésében no-
vember 12-én volt szerencsém Szekeres Henriettával, az Algyői Általános 
Iskola Diákönkormányzatának elnökével Budapestre utazni, a Parlament 
Főrendiház termébe az úgynevezett Parlamenti Ifjúsági Napra. A konzultá-
ció célja volt, hogy az ország minden régiójából érkező fiatalt meghallgat-
va tájékoztatást nyújtson a kormány ifjúsági politikájáról és terveiről. 

2008-ban is megszervezték az Európai Ifjúsági Hetet, melynek fő célja 
a fiatalok társadalmi részvételének ösztönzése a strukturált párbeszédbe 
történő bekapcsolódással, saját jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiknek, 
elvárásaiknak bemutatása a magyar és az európai döntéshozók felé. A Par-
lamenti Fórumon prezentálták a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) cselekvé-
si tervét. Elkészült ugyanis a Stratégia első verziója, amely 15 évre (2008-
2023) fogalmazza meg az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos társadalmi 
célokat, az ehhez kapcsolódó állami feladatokat, a rövid távú cselekvési 
tervet. A hiánypótló kommunikáció célja egy ifjúsági törvény megalkotása, 
a Nemzeti Ifjúsági Stratégia elfogadása és a Regionális Ifjúsági Stratégi-
ák (RIS) beillesztése. A MOBILITÁS kutatói az ’Én és az Európai Unió 
párbeszéde’ kutatási anyag eredményei alapján felvázolták a mai fiatalok 
legnagyobb problémáit: a családalapítás, a gyermekvállalás, a munkahely-
szerzés, az otthonteremtés, az önállósodás és érdekérvényesítés gondjait. 

A parlamenti konzultáció összegzéséül elmondható: társadalmi szemlé-
letváltásra van szükség, az ifjúsági korosztály bevonására, az esélyegyen-
lőség megteremtésére, az együtt gondolkodásra. Remélem mi is tanultunk 
a szakemberek előadásaiból és legjobb tudásunk szerint segíthetünk az al-
győi fiataloknak. 

Ajánlott oldalak: www.mobilitas.hu, www.dariszi.hu, www.eurodesk.
hu – Fiatalok Lendületben Program, www.szmm.gov.hu – Gyermek- és 
ifjúságvédelem, Esélyegyenlőség, Kábítószerügy, Társadalmi Párbeszéd,  
www.gyermekjogok.obh.hu, www.obh.hu, www.civil.d-alfold.hu – Dél-
Alföldi Regionális Civil Portál, www.algyo.hu - Ifjúsági Klub.

Bereczné Lázár Nóra
Közoktatási, ifjúsági és sportreferens

Új arc a Gyermekjóléti Szolgálatnál
 Kiss Ilona

Kiss Ilona az Egyesített Szociális Intézmény Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának új munka-
társa november eleje óta dolgozik az intézményben, a 
szülési szabadságon lévő Vígh Erika helyetteseként. A 
fiatalasszony az Algyői Hírmondó kérdésére elmondta, 
hogy hat esztendeje költözött családjával a településre. 
A szegedi panelből a zöld környezetbe, a városi zsi-
bongásból a nyugalomba vágytak. Második gyermekét 
már az algyői házba hozta haza születése után. Mikor 
Algyőt választották otthonukul, a Szegedtől való tá-

volság (vagy inkább a Szegedhez való közelség) mellett a jó infrastruktu-
rális ellátottság és a jól kiépített intézményhálózat vonzotta őket. 

Ilona első benyomásai kifejezetten kedvezőek új munkahelyén. Köz-
vetlen munkatársai (különösen Harcsás Gizi) szeretettel fogadták, segítő-
készek vele. Szociális munkásként a Polgármesteri Hivatal szakembereivel 
is gyakran kerül kapcsolatba, ott is gyorsan megtalálta a közös hangot. A 
munkaköre pedig számára igazi hivatás: a későbbiekben a szociális munkás 
szakmán belül a gyermekjólétre kíván szakosodni. Jóllehet így, az év vége 
felé megnövekszik a papírmunka, ami nem igazán nyújt sikerélményt, Ilo-
na azonban megtalálja az örömteli lehetőségeket is: kézműves játszóházat, 
karácsonyi ünnepséget szervez a rászoruló gyerekeknek. Akikből, mondja, 
több van, mint amennyi üdvös lenne. Igaz, nincs összehasonlítási alapja, 
hiszen szociális munkásként pályakezdő, de a szociális érzéke, empátiája 
soknak mutatja a hátrányos helyzetűek létszámát a településen. A gyerme-
kekkel, családokkal folyamatos családlátogatások során ismerkedik, noha 
nem egyet közülük már régebb óta ismer. 

Ilona régi vágya teljesült azzal, hogy gyerekekkel foglalkozhat, gyere-
keknek nyújthat segítséget. Sok sikert kívánunk neki munkájához!

bkz
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Pedikűr, manikűr, műköröm 
Algyőn,  

a Borbála fürdőben.

Kedd, csütörök:       16 órától   19 óráig;
Szombat, vasárnap:    9 órától   13 óráig.      

Sok szeretettel várom vendégeimet!      
Bejelentkezés: 

a Borbála fürdő 517-520 telefonszámán, 
vagy 14 óra után a 06/30/645-1913 mobilon.

Kószóné Szatmári Tímea (Timi)

Házias jellegű lángos, 
töltött lángos, hot-dog, 

pizza, palacsinta kapható!

Gercsóné Terike
Algyő, Komp u. 21.

Rendelésfelvétel telefonon és személyesen.
            Telefonszám: 30/ 281-94-31.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig:     6–13 óráig
                        Szombat:                   7–12 óráig

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Pongrácz Tamás 
Algyő, Korsó utca 34.

70 / 615-4359 vagy 267-117

REDŐNYÖK, RELUXÁK

szalagfüggönyök,• 
harmónikaajtók,• 
napellenzők,• 
szúnyoghálók• 
készítése, javítása.• 

Ingyenes felmérés és árajánlat készítés!

NYÁRON HŰT, TÉLEN FŰT!

„Nemcsak a húszéveseké a világ!”

Zenés-táncos nosztalgiaest élőzenével 
szombatonként 18 órától

Szegeden, a Deák Ferenc Gimnázium 
éttermében.

Zenész: Sándor Csaba
Asztalfoglalás telefonon: 268-078, 

illetve: 06/20/3355-479

Szilveszterezzen velünk!
Belépő vacsorával: 7000 Ft.

December 13-ig megvásárolt jegy 
ára: 6500 Ft.

Jegyek csak elővételben kaphatók!

     

GYROS FUTÁR

Algyő területén ingyenes házhozszállítás

-  gyros pita  :  550.-Ft
-  gyros tál   :  850.-Ft
-  gyros menü:(tál+0,5l üdítő)  :  999.-Ft
-  gyros burger :  550.-Ft
-  csípős burger: 600.-Ft
-  amerikai hot-dog: 350.-Ft
-  sült virslis hot-dog: 350.-Ft
-  sült krumpli: 300.-Ft

Rendelés: 
    Hétfőtől csütörtökig   11.00- től   19.00 óráig;
    Péntek, szombat, vasárnap  13.00-tól  21.00 óráig

Telefon: 06/70-624-8281

Minden kedves megrendelőnknek kellemes 
ünnepeket kívánunk!

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

Apróhirdetés

Algyői Reformátusok!
Istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján (december 28-án) délután 
3 órakor a római katolikus templomban. Mindenkit szeretettel vár:

Papp László református lelkész

„REKVIEM” Temetkezési 
Vállalkozás

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

Teljeskörű temetkezési 
szolgáltatással állunk az 

algyői lakosok részére, be-
mutatóterem, gyász, illetve 

köszönet-
nyilvánítás (DM hirdetés 

feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 

06-20-9433645

FÖLDMÉRÉS
- Épület feltüntetése, meg  
   szüntetése a térképen.
- Telek megosztása, egyesí 
   tése,
- Termőföld művelés alóli  
   kivonása,
- Szorgalmi jogi munkarészek  
   készítése,
- Telekhatár kitűzése.

 
  Algyői lakosoknak 10 % ked-

vezmény.

Rövid határidővel, teljes körű 
földhivatali ügyintézéssel ál-
lunk rendelkezésére.

TEL: 30/325-3963

Étkezési burgonya (kondor) kapható
Ár: 40.-Ft/kg

Érdeklődni: Algyő, Hóvirág u. 34.

Házhozszállítás megoldható.
RUHAVÁSÁR! 

Minden hétfőn, szerdán és szombaton 7 és 
12 óra között a faluház mögött RUHAVÁ-
SÁR! Női, férfi és gyermekruházat! Lakás-

textil! Kibővült őszi-téli árukészlet! 

Szeretettel várunk mindenkit!

HASZNÁLTAUTÓ, AUTÓHITEL 

(már 0 Ft önerőtől),

BIZTOSÍTÁS (Casco és kötelező).

Érdeklődni: Algyő,  06-30/447-5505

Rongyrázda 
Használtruha Üzlet

Next,   Gap,   Nike,  Mex,  Marks and Spenser

Minőségi használtruhák, cipők, táskák és kiegészítők 
széles választékával, folyamatos akciókkal és törzs-
vásárlói kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat!
Algyő: a Kastélykert és Béres utca sarkán.

A hirdetés felmutatója vásárláskor 20 % kedvez-
ményt kap.

Pénzre van szüksége ?
Hitelek személyre szabottan, jövedelemigazolással, 

ingatlan fedezettel.
- Szabad felhasználású hitelek,
-  meglévő hitelek kiváltása kedvezőbbre,
- lakásvásárlás, építés, bővítés, felújítás „szocpol” 

igénybevételével,
- adásvételi szerződéstől a kulcs átadásáig teljes körű 

ügyintézéssel, közvetítési díj nélkül.
Teljeskörű biztosítás ügyintézés.

További információért forduljon hozzám bizalommal:
Kőművesné Elekes Valéria

Telefonszám: 06-20/ 9384-102.

Köszönjük, hogy nálunk 
vásároltak, s részt vettek 

játékunkon.

Gratulálunk azoknak, akikre akciónk 
során rámosolygott a szerencse.

Régi és leendő vásárlóinknak kívánunk:
Békés karácsonyt, és 
Boldog újesztendőt!

Továbbra is udvarias kiszolgálással és új 
meglepetésekkel várja Önöket

a REÁL ABC kollektívája.
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DR. BAKÓ ILDIKÓ

háziorvos belgyógyász szakorvos rendel

December 01 – 05.: 12.30-tól – 16.30 óráig.
December 08 – 12.:   8.00-tól – 12.00 óráig.
December 15 – 20.: 12.30-tól – 16.30 óráig.
December 22 – 23.:   8.00-tól – 12.00 óráig.
December 29 – 31.: 12.30-tól – 16.30 óráig.

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

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

DR. KOVÁCS ÁGNES 
fogszakorvos rendelése

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

 szájsebészeti beavatkozások  műgyökér beülte- 
tés (inplantáció)  fogpótlások minden fajtája  fogászati  

röntgen  ultrahangos fogkő eltávolítás  fogfehérítés, fogékszer 
 tömések minden fajtája  góckutatás

Egészségház u. 42. Telefon: 267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan 

szakorvosa rendelése.

minden héten:
Hétfőn, szerdán: 12.30-tól 16.30 óráig (délután).
Kedden, csütörtökön, pénteken: 
  07.30-tól 11.30 óráig (délelőtt).

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

Áldott karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván

Dr. Tóth Mária és praxisának dolgozói!

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

December  01 – 05.:   7.30-tól – 12.00 óráig.
December 08 – 12.: 12.30-tól – 16.30 óráig.
December 15 – 20.:   7.30-tól – 12.00 óráig.
December 22 – 23.: 12.30-tól – 16.30 óráig.
December 29 – 30.:   7.30-tól – 12.00 óráig.

Telefonszám: 267-909, 06-30/249-5708

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

 
Hétfő 8-tól  12 óráig.
Kedd 8-tól  11 óráig.
Szerda 13-tól  16 óráig.
Csütörtök 8-tól 10 óráig.
Péntek 8-tól  12 óráig. 

Csecsemőtanácsadás: csütörtökön 10.30-tól 14.30 óráig.
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-től 10 óráig.
Terhes tanácsadás: hétfőtől csütörtökig 9-től 13 óráig.
Rendel: dr. Sári Tamás; Helye: Szeged, Vasas Szent Péter utca 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden 13-tól 15 óráig.
Algyő, Egészségház u. 42., Tel.: 267-234.
Először jelentkező kismamákat továbbra is ide várjuk.

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön: 15–19 óráig.

Telefon: 20/965-0997

Előzetes megbeszélés alapján a hét többi napján is van rendelés.

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

 MOL, ORP, UNIQUA Egészségkártyákat elfogadunk!

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

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

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

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

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül: ORSZÁGOS 

MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

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

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

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

Anyakönyvi hírek
Házasság
Balogh Bálint és Ambrus Réka Adrienn 2008. november 17-én házas-
ságot kötött. 
Sok boldogságot kívánunk!
Születés
Megszületett Zakar Zsolna (2008. 10. 14.) – anya: Gscheidt Tímea, 
apa: Zakar Zsolt; Moczó Csenge (2008. 11. 04.) – anya: Földvári 
Anett, apa: Moczó Sándor;

Novák Jázmin (2008. 10. 24.) – anya: Pataki Judit, apa: Novák Já-
nos; Herczeg Kincső (2008. 10. 27.) – anya: Kecskeméti Ágnes, apa: 
Herczeg Csaba; Kovács Róbert (2008. 11. 13.) – anya: Bölcsföldi Er-
zsébet, apa: Kovács Róbert.
Gratulálunk!
Halálozás
Elhunyt Tóth András 2008. október 17-én.   Nyugodjon békében!
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Egy elveszett világ titkai
Kelta hét Algyőn

Ez az a „hét”, ami egy hónapig tartott Algyőn, ugyanis ok-
tóber 31-ével indult és november 28-áig tartott, hiszen a kelta 
kiállítás eddig várta az érdeklődőket a faluház emeletén. 

Az egész „keltás dolognak” Oláh Ernő az eszmei atyja, 
ugyanis ő kezdett el korábban kelta motívumos fafaragásokat 
készíteni. Aztán a kelta tematikájú kiállítás köré szerveződött az 
a programsorozat, amelynek keretében kézműves foglalkozás, 
halloween party, kubbdélután, filmvetítés, mesejáték és koncert 
is szórakoztatta a közönséget.

A nyitóesemény, azaz a tájházi tökös délután drámaelőadás-
sal indult, Bereczné Lázár Nóra csoportja idézte fel a halloween 
szokásvilágát. A kézműves foglalkozáson egy kocsideréknyi 
töklámpás készült. A tököket Kiss Sándor (Egészségház utca) 
ajánlotta fel, ezúton is köszönjük. A szép üvegmécseseket Fodor 
Jánosné Erzsike segítségével festették a gyerekek. A bográcsos 
bájitalt a főboszorkány, Szőkéné Bera Szilvia vezetésével főz-
ték a jelenlévők. Ezen a délutánon nyaldostuk a tíz ujjunkat az 
ízletes tökös és almás rétesek fogyasztása közben – köszönjük 
Podonyi Mátyásné Piroska és Süli Istvánné Piroska önzetlen 
munkáját. A sütőtököket Maszlag Józsefné Ilonka ajánlotta fel. 
A kézműves foglalkozásnak, a délutánnak nem lett volna ilyen 
sikere az összefogás nélkül.

A hétfői napra eső kubbdélutánon egy ősi kelta játékot próbál-
tunk feleleveníteni a faluház előtti füves területen. A kubb egy 
szabadtéri célbadobós játék, melyet faeszközökkel (kubbokkal) 
kijelölt pályán játszanak. A fajátékot teljes egészében Oláh Ernő 
készítette, és a játékvezetést is magára vállalta. A részvevők 
olyan ügyesek voltak, hogy mindannyian jutalomban részesül-
tek.

A keltákkal való ismerkedés harmadik állomása egy tudo-
mányos ismeretterjesztő film vetítését hozta. A Lost Treasures 
of the Ancient World sorozatnak A kelták című részét vetítettük 
a faluház klubtermében. A Discovery Channel ismeretterjesztő 
sorozata röviden és közérthetően mutatta be a kutatási eredmé-
nyeket. A film térképekkel, régészeti szakértők megszólaltatásá-
val, valamint jelmezes, dramatizált jelenetek segítségével idézte 
meg a sokak által „első európaiaknak” nevezett kelták életét és 
történelmét.

A negyedik napon a legkisebbekre is gondoltunk. A könyv-
tárban a Tündér Lili elveszett! című zenés, kreatív kismesejáté-
kot nagyon élvezték az ovisok és kisiskolások.

Az ötletadó kiállítás november 6-án nyílt meg a Faluház 
Galériában. A tárlatot Oláh Ernő, Győrffiné Bullás Mária, Tö-
rök Mariann, Süli-Zakar Zita, Bereczné Lázár Nóra és Fodor 
Jánosné alkotásaiból Oláh Ernő álmodta és valósította meg. A 
fafaragásokon kívül kelta motívumokat idéző üvegfestménye-
ket, kelta motívumokkal díszített tojásokat, a kelták világát idé-
ző ékszereket csodálhatott meg a közönség.

Végül kelta muzsikát hallgathatott az, aki november 7-én el-
jött a faluházba. A szegedi egyetemistákból álló Pucks’n’Fairies 
hangulatos koncertje nagy sikert aratott.

Fergeteges évadzáró terepjárós buli  

Az Offroad Klub (Algyő) szervezésében október 24-én és 25-én a 
tiszai hullámtérben kialakított területen Barátságos Bajnokságra került 
sor. Az ország számos helyéről érkeztek a versenyzők, így Algyőn – 
többek között – vásárhelyi, esztergomi vendégeket is köszönthettek 
az ’offroad’-osok. A nagy sikerre való tekintettel az algyői Offroad 
Klub vezetői és tagjai, segítői december 6-án (szombaton) egész napos 
Évadzáró bulit szerveznek a hullámtéri offroad pályán. Minden érdek-
lődőt nagy szeretettel várnak. Bővebb információt ad: Varga Zoltán, a 
30/415-8102 számú mobiltelefonon.

Az algyői Offroad Klub csapata ezúton szeretne köszönetet mondani 
támogatóinak: Algyő Nagyközség Önkormányzata, GYEVITUR KFT., 
WÁGNER Műhely (Textilüzlet, Szeged) és F-Z TEAM KFT. (Szeged): 
Nekik is kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esz-
tendőt kíván a klub!

Bereczné Lázár Nóra, Varga Zoltán

Bővül a kábeltévé kínálata
Az AKTV Kft. 2009. január 1-jétől tovább bővíti kínálatát. 

Négy új csatorna műsora válik januárban elérhetővé. A filmeket 
sugárzó Film+2, a humorral jelentkező Poén a sztárvilágot be-
mutató Reflektor, valamint a sorozatokat vetítő Sorozat+ színe-
síti programcsomagjai kínálatát januártól, miközben a szolgál-
tatási díjak nem emelkednek a következő évben sem. A bővítést 
követően már 46 tévécsatorna műsora lesz elérhető a hálózaton 
kedvező havidíjakkal.

Szintén újdonság, hogy a kábeltévé Ügyfélszolgálata meg-
újult nyitva tartással áll ügyfelei rendelkezésére. Csütörtö-
könként hosszabbított nyitvatartással, 8-20 óráig várja meg-
lévő és leendő előfizetőit. Januártól lehetőség lesz telefonon 
és interneten keresztüli időpontfoglalásra, így az előfizetők 
sorbanállás nélkül intézhetik ügyeiket.

A kábeltévé a 2009-es évben is folytatja hálózatának fej-
lesztését. Ennek keretében optikai törzshálózat kerül kiépítésre 
Algyő területén, aminek köszönhetően tovább javul a szolgálta-
tás minősége, illetve a szolgáltatás kevésbé lesz érzékeny a hő-
mérsékletváltozásra, hiszen kevesebb erősítő lesz majd egymás 
után sorba kapcsolva. A szolgáltatás fejlesztésében szintén fon-
tos lépcső lesz a telefonszolgáltatás bevezetése, amivel immár 
három kedvező díjszabású szolgáltatás (kábeltévé, internet tele-
fon) igénybevételére lesz lehetőség a kábelhálózaton keresztül.

A kábeltévé új honlapján is az előfizetők rendelkezésére áll a 
www.algyoktv.hu címen, ahol nemcsak az akciókról és a szol-
gáltatásról kaphatnak információkat, hanem a kábeltévé szer-
ződés megkötésére, módosítására, valamint hibabejelentésre is 
lehetőség van.

Karácsonyi vásár
Az Algyői Általános Iskola tanulói december 16-án (kedden) 14.30 
órától karácsonyi vásárt tartanak a szabadidő központban. Megjelennek 
a dél-alföldi ökoiskolák, valamint JAM diákvállalkozásai. A gyerekek 
által készített karácsonyi díszek, ajándéktárgyak közül válogathatnak az 
érdeklődők, de részt vehetnek a kézműves foglalkozáson is. A diákok 
vendégeiket színpadi előadással, meleg teával várják. 
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A MOZGO(lódó) KÉP KÖR
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A JÉZUS, a pártus herceg? és a 
Boldog Kerecsent című filmek VETÍTÉSÉRE és az azt követő KÁ-
VÉHÁZI beszélgetésre 2008. DECEMBER (ÁLOM HAVA) 19 – én 
(pénteken) 18 ÓRAKOR A FALUHÁZ EMELETI TERMÉBE. Házi-
gazda: Molnár Áron

Mi? Hol? Mikor?

      

DECEMBER 5. (péntek) 9-12 óra:    Vegyes iparcikk vásár a 
       faluház előcsarnokában.
DECEMBER 8. (hétfő) 9-13 óra:           Ruha, cipő és vegyes ipar  
      cikk vásár.
DECEMBER 9. (kedd) 9-12 óra:    Vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 15 (hétfő) 9-11 óra:    Ruha-  és vegyes iparcikk vá 
      sár a faluház előcsarnokában. 
DECEMBER 17. (szerda) 9-12 óra:      Vegyes iparcikk vásár.
DECEMBER 17. (csütörtök) 8-12 óra: Katonai-, vadász- és munka  
      ruha vásár.
MINDEN HÉTEN HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7-12 
óráig a faluház mögötti parkolóban: Női-, férfi- és gyermekruha vásár.

           Rendezvénynaptár
DECEMBER 1-3. (hétfő-szerda) 9-től 17 óráig: Bérlet-

árusítás a földszinti kisteremben
DECEMBER 2. (kedd) 18 óra: Tiszta Latin-Amerika – 

Puskás János diavetítéssel egybekötött úti beszámolója Ecuadorról.
DECEMBER 5. (péntek) 16 óra: Drámafoglalkozás az emeleti klubte-

remben (Bereczné Lázár Nóra).
DECEMBER 5. (péntek) 18 óra: az Algyői Nőegylet évadzáró összejöve-

tele az emeleti klubteremben.
DECEMBER 6. (szombat) 15 óra: MIKULÁS JÁTSZÓHÁZ az Algyői 

Művészkör közreműködésével Ajándékot hoz és oszt a Mikulás 17 
órától!

DECEMBER 7. (vasárnap) 8 óra: A Kormorán Horgász Egyesület köz-
gyűlést tart a faluház emeleti klubtermében.

DECEMBER 9. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn” – 
Téma: A rendszerváltás a hazai szociológusok nézőpontjából; 
előadó: Dr. Pászka Imre.

DECEMBER 10. (szerda) 13 óra: a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Kft. fogadó órája (Csókási  Ágnes számlázási előadó).

DECEMBER 11. (csütörtök) 17 óra: Kiállítás megnyitó: az Algyői Mű-
vészkör karácsonyi tárlata a Faluház Galériában.

DECEMBER 12. (péntek) 18 óra: Zártkörű rendezvény.
DECEMBER 14. (vasárnap) 16 óra: A Tollforgatók Köre évzáró foglal-

kozása a Tájházban
DECEMBER 17. (szerda) 15 óra: Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyői 

csoportjának karácsonyi ünnepsége a színházteremben
DECEMBER 17. (szerda) 15 óra: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-

gálat karácsonyi ünnepsége az emeleti klubteremben.
DECEMBER 18. (csütörtök) 16 óra: az Algyői Nyugdíjasklub karácsonyi 

ünnepsége a színházteremben.
DECEMBER 20. (szombat) 9 óra: Falukarácsony a színházteremben.
DECEMBER 20. (szombat) 11 óra: az Algyői Általános Iskola karácso-

nyi ünnepsége a színházteremben.
DECEMBER 20. (szombat) 17 óra: az Algyői Hírmondó karácsonyi ün-

nepsége a színházteremben –fellép az Egyébként Quartett világzenei 
formáció. Tombolasorsolás!!

DECEMBER 29. (hétfő) 18 óra: az ÖBK évbúcsúztatója a földszinti kis-
teremben.

DECEMBER 31. (szerda) 21 óra: Szilveszteri utcabál a faluháznál. Zenél: 
Horváth András. Több, mint DISCO – minden idők legtáncolhatóbb 
zenéi! Büfésátrak! Éjfélkor TŰZIJÁTÉK!

JANUÁR 3. (szombat) 17 óra: ÚJÉVKÖSZÖNTŐ HANGVERSENY A 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FÚVÓSZENEKARRAL

JANUÁR 5-7 (hétfő-szerda) 9-től 17 óráig: Bérletárusítás a földszinti 
kisteremben

JANUÁR 6. (kedd) 18 óra: „Sok-mindent-tudás-egyeteme Algyőn” – 
Téma: Az ábécés könyvektől a tudományos művekig: Kass Já-
nos illusztrációiról; előadó: Dr. Varga Emőke

Sok-mindent-tudás egyeteme 
Algyőn  III. szemeszter

Következő előadóink:
Dr. Pászka Imre szociológus, az SZTE BTK Társadalom-

elméleti Intézet Szociológiai Tanszékének habilitált egyetemi 
docense. Egyebek mellett a magyar szociológia történeté-
vel, társadalomelmélettel, tudásszociológiával foglalkozik. 
Algyőn él. Előadását 2008. december 9-én 18 órától hallgat-

hatják meg az érdeklődők.
Dr. Varga Emőke irodalomtörténész, az SZTE JGYPK 

Tanítóképző Intézetének főiskolai docense. Fő kutatási terü-
lete az irodalom és a képzőművészet határterületei, különös 
tekintettel Kass János munkásságára. 2007-ben jelent meg 
Kalitka és korona címen Kass János életművét taglaló kötete 

a L’Harmattan Kiadó gondozásában. A könyv Kass János sokszínű élet-
művének legismertebb területét: illusztrátori tevékenységét mutatja be, 
művészetelméleti és művészetközi kérdéseket felvetve. Előadását 2009. 
január 6-án 18 órától hallgathatják meg az érdeklődők.

Algyői disznólkodás
2009. január 31-én, szombaton egész napos disznólkodást terve-

zünk, vagyis hagyományos disznóvágásra várjuk az algyőieket és ven-
dégeiket a tájház udvarán és a Lovasudvarban! Lesz lakodalmas zene, 
kóstoló, vigalom, sonkaszépségverseny! Olyan baráti társaságok, civil 
szervezetek, családok jelentkezését várjuk, akik szívesen vágnának le 
egy-egy disznót ezen a napon a tájház udvarán! További információ: 
517-172 (faluház).

Hírmondó Karácsony
Felhívjuk a civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, magánszemé-
lyek figyelmét, hogy megkezdtük a Hírmondó Karácsony tombolatár-
gyainak gyűjtését. Adományaikat december 17-ig várjuk a könyvtár-
ban. Köszönjük!
Az Algyői Hírmondó karácsonyi ünnepségét december 20-án (szom-
baton) 17 órakor tartjuk a faluház színháztermében. Fellép az Egyéb-
ként Quartett világzenei formáció. A műsor után tombolasorsolás lesz, 
kérjük az alábbi, kivágható szelvényt hozza magával!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Tombolajegyek a helyszínen is 
vásárolhatóak.

Az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottsága

Algyői Hírmondó
Megjelenik havonta 1100 példányban

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

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

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 20-a!

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

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

 A Faluház ünnepi nyitva tartása
December 22., 23: 8-20 óráig.
December 24-28: ZÁRVA.
December 29: 14-20 óráig.
December 30: ZÁRVA.
December 31: 9-13 óráig.
Január 1-2: ZÁRVA.
Január 3.: a rendezvény idején nyitva.
Január 5-től a megszokott nyitva tartás.

Vásárnaptár


