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Weöres Sándor

Újévi jókívánságok

Pulyka melle, malac körme, 
liba lába, csőre - 
Mit kívánjak mindnyájunknak 
az új esztendőre?

Tiszta ötös bizonyítványt, 
tiszta nyakat, mancsot, 
nyárra labdát, fürdőruhát, 
télre jó  bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt, 
hóvirág harangját,
Őszre fehér új kenyeret, 
diót, szőlőt, almát.

A fiúknak pléh harisnyát, 
ördögbőr nadrágot, 
a lányoknak tűt és cérnát, 
ha mégis kivásott.

Hétköznapra erőt, munkát, 
ünnepre parádét, 
kéményfüstbe disznósonkát, 
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó, 
gurgulázó gégét, 
vedd az éneket a szádba, 
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk, 
mint vízzel a teknő, 
mint negyvennyolc kecske lába 
százkilen cvenkettő.

Ünnepelt a Hírmondó
December 21-én tartotta 10 éves évfordulóját az Algyői Hírmondó 

a Faluházban, a szokásos sorsolással egybekötve.
A szerkesztőbizottság tagjai együtt, ünnepeltek a népes 

olvasótáborral. Dr. Piri József polgármester méltató szavai után a 
szerkesztőbizottság tagjai bemutatkoztak az olvasóknak, elmondták 
mit csinálnak, mióta vannak a lapnál. Felhívták a figyelmet „a 
teremben lévő kiállításra, mely a születéstől napjainkig ad rövid 
betekintést a Hírmondó életébe.

A már hagyománnyá vált sorsoláson sok olvasó jutott értékes 
ajándékhoz - volt akinek többször is kedvezett a szerencse - melyet 
civil szervezetek, az orvosok, a könyvtár, a Faluház és a Hírmondó 
ajándékozott erre az alkalomra.

A sorsolás után hatalmas tortával lepte meg a szerkesztőbizottság 
a jelenlévőket. Mindenki megkóstolhatta a finom süteményt. 
Miközben a vendégek fogyasztották az ünnepi tortát már hangoltak 
a zenészek, kezdetét vette a másfél órás zenés műsor.

Reméljük, hogy a Hírmondó ezután is olyan sikeres lesz, mint 
eddig volt. Kívánunk ehhez mindenkinek erőt, egészséget!

Szeressünk, mert szeretnek!
MEGHÍVÓ I Szürke szó, darab papír, néha leporelló, de mindig 

ékes, hiszen szívesen invitálnak tájékoztatóra, beszélgetésre, 
ajándékozásra.... Ez utóbbinak van ezután je lentősége.
Ennek a hívásnak emberi tartalma volt. Szólt így :KEDVES ALGYŐI 
POLGÁROK I Jertek a Faluházba, a Szent Este előtt két nappal, a 
télforduló előtt, december 20-án, Miért kérettettünk oda ?

Mert az önkormányzat csavart még egyet a pénzeszsákon, 
hogy a rászorulók ajándékhoz juthassanak. A fenyőfa alá kerüljön 
kis csomag a Polgármesteri Hivatal jóvoltából is. Került I ! Több 
esztendeje már, hogy megszokás lett az örömszerzés! Nincs annál 
szebb! Csodás-kedves hangulatot adott az iskolások színpadi 
előadása.
A polgármester úr "csak" ott volt . Szólt népéhez. Szólt a 
jól megválasztott háttérzene . Picivel (sokkal) több lett az 
örömünnep.
H á la !

Ács S. Sándor



Az Algyői Napraforgó Nagycsaládosok Egyesülete

Algyő Nagyközség Képviselö-testülete december 20-i ülésén 
megtárgyalta és elfogadta a társadalmi szervezetek éves beszámolóját. 
Azonban januári számunk hasábjain nem áll módunkban teljes 
terjedelmében közölni ezeket, ezért úgy gondoltuk, hogy a "legifjabb" 
szervezet beszámolóját - az "Algyői Napraforgó Nagycsaládosok 
Egyesülete" - ismertetjük meg a lakossággal.
Az Algyői Napraforgó Nagycsaládosok Egyesülete 2001. január 15.-én 

alakult meg 33 család belépésével. A nagycsaládosok, a gyermeket 
tudatosan vállalók jövendő letéteményesei társadalmunknak. 
Gyermekeink iránti szeretetünk és felelősségünk a pillanatnyi 
tűzoltó munka helyett hosszú távú befektetésekre késztet. Az ilyen 
családok érdekeinek képviseletét, szolgálatát, és a jelenlegi hátrányos 
megkülönböztetés hatásának csökkentését vállalta fel egyesületünk. 
Minimális anyagi háttérrel, de annál nagyobb lelkesedéssel kezdtük 
meg munkánkat az év elején.

Egyesületünk rendszeresen részt vesz településünk rendezvényein. 
Havonta tartunk összejöveteleket, ahol a mindennapi életünkben 
felmerülő, mindannyiunkat érintő problémákat beszéljük meg és 
igyekezünk megtalálni rá a legoptimálisabb megoldást. Osztozunk 
egymás örömeiben, sikereiben, egészségügyi, jogi, kulturális, stb. 
témakörben előadókat hallgatunk meg.
Jelentősebb rendezvényeink indításaként megnyertük a Falunapok 
keretén belül, és a Faluház által szervezett halászléfőző versenyt. Ez 
a siker pozitív lökést adott szervezetünk induló munkájához.

Júniusban horgászversenyt szerveztünk a horgásztanyán, ami 
tanévzáró rendezvényként felszabadult élményt adott gyermekeknek 
és felnőtteknek egyaránt!

Hal ugyan kevés volt, de a lányok keze alól nagyon szép kézműves 
munkák kerültek ki!

Júliusban a sokak által várt vízi tábort szerveztük meg, ahová 
szeretettel vártuk a szervezetünkbe nem tartozó lelkes iskolásokat 
is. Egy probléma adódott, a gyerekek még hetekig tanulták volna az 
evezés csínját-binját. A nagy sikerből kiindulva kezdtük el szervezni a 
leendő algyői kajak-kenu szakosztályt társulva a szegedi kajak-kenu 
egyesülettel

A közeledő iskolakezdés nehézségei miatt a nyár végi komolyabb 
programokat őszre ütemeztük, októberre. Ennek egyik eleme a 
budapesti Tropicárium - Óceánium megtekintése volt , amit 
összekötöttünk egy kis ismerkedéssel fővárosunkkal. Olyan élményben 
részesültek az algyői gyerekek, ami szinte kézzelfogható volt számukra. 
Egy tengeri állattal való közvetlen kapcsolat televízión keresztül 
lehetetlen.

Novemberben szervezetünk elnökeként képviselhettem az algyői 
gyermekeket és családokat az immár hatodik alkalommal megrendezett 
magyarországi civil szervezetek konferenciáján. A Nyitó plenáris ülésre 
a Parlament Kongresszusi Termében került sor, a Civiliáda 2001 
kiállításnak és szakmai programsorozatnak pedig a Károlyi Palota 
Kulturális Központ adott otthont. A civil fesztivál fővédnökeként részt 
vevő Mádl Ferenccel való találkozásom megerősített abban a hitben, 
hogy mi magunk alakítjuk jövőnket, az eseményeket, és ebben óriási 
szerepe van az önkéntességnek. Dél-Afrikából érkezett Kumi Naidoo, 
a CIVICUS: A Civil Szervezetek Világszövetségének Főigazgatója. 
Gondolatai mindenki számára megfontolandóak: "Munkánk aránya 
kicsi, de tapasztalataink tudást adnak és hozzájárulnak életünk,

politikánk alakításához. Ne becsüld alá saját képességeidet, gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan!”

December az ünnepi készülődés kicsinek és nagynak. 
Meglepetésünkre közel 60 gyermek részvételével készítettünk 
karácsonyi díszeket, öntöttünk gyertyát, festettünk gipszfigurákat 
a szülők aktív részvételével! A Gyermekjóléti Szolgálattal való 
együttműködés eredményeként karácsonyi ünnepi előadáson vehettek 
részt gyermekeink.

Egyesületünk a decemberi hónapban parlamenti látogatást tervezett 
negyven gyermek és tíz felnőtt részvételével. Látogatásunk során 
exkluzív kalauzolásban volt részünk.

Ennyi fért a megalakulásunk óta eltelt rövid időbe, de a jövőre 
vonatkozóan már tele vagyunk ötlettel, elképzeléssel. Reméljük, a 
megvalósításuk is sikerülni fog.
Tisztelettel:

Kovácsné Hargitai Erika
elnök

Algyői Hírmondó

Hírek a Hivatalból...
A 41/1997./V.28./ FM. rendelettel kiadott Állat-egészségügyi 

Szabályzat 226-228.§-ig terjedő szakaszai tartalmazzák a 
méhek tartásával kapcsolatos állat-egészségügyi feladatokat.

Tájékoztatónk jelen esetben csak a települési önkormányzat 
jegyzőjének hatáskörébe tartozó tennivalókra terjed ki az alábbiak 
szerint:
- a méhészkedést minden évben február végéig, az újonnan 
kezdett méhészkedést pedig 8 napon belül, az illetékes települési 
önkormányzati /jelen esetben Algyő Nagyközség/ jegyzőjének 
be kell jelenteni, aki a méhészeket nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti,
- a méhek állandó tartási helyükről történő kiszállítását és bevitelét 
a települési önkormányzat jegyzőjének 48 órán belül be kell 
jelenteni,
- a vándorterületre érkezést, továbbvándorlást illetve hazatelepítést 
be kell jelenteni az érintett települési önkormányzat jegyzőjének, 
közölje a tulajdonos nevét, lakóhelyét a méhcsaládok legutóbbi 
tartási helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és a kiállítás 
helyét, a méhcsaládok számát, elhelyezésre szolgáló terület pontos 
megjelölését /dűlő, hrsz., stb./ és a méh állomány őrzésének 
módját.
Fontos : A méhész a vándorlás során az állat-egészségügyi 
igazolást köteles magánál tartani, mert a méheket csak állat
egészségügyi igazolással szabad szállítani!
2002. január 01. napjától az építési hatósági jogkört 
(telekalakítási, építési-, használatbavételi engedélyezési eljárás) 
ismét Algyőn, a polgármesteri hivatalban Algyő Nagyközség 
Jegyzője látja el! Kérdéseikkel keressék a hivatal műszaki 
csoportját! _________

A február havi bérletjegyek árusításának időpontjai:

y 2002. január 30. és 31. 9-17 óráig
I 2002. február 1., 4., és 5. 9-17 óráig



Algyői Hírmondó 
Az első regionális Települési Egészségterv Egyesület létrejötte

A területi egészségterv találkozó 
eredményeként tíz település 14 képviselője 
jött össze 2000. november 11 -én Szegeden, 
ahoi megalakult a települési egészségterv 
hálózat jogi képviselőjeként egy civil 
szervezet.

Az alapító tagok civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok, valamint 
önkormányzatok képviselői és 
magánszemélyek voltak. A közhasznú civil 
szervezet a "Dél-alföldi Régió Települési 
Egészségterv Egyesülete” nevet kapta.

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 
megyék mindazon településeinek a 
csatlakozását reméljük, amelyeken 
települési egészségterv megvalósításán 
dolgoznak, vagy készítenek ilyen tervet.

Szóba jöhetnek más közösségfejlesztő 
programok is, ha egyesületünk keretében 
hasznosnak gondolják az együttműködést. 
Ily módon csatlakozott a civil szervezethez 
az algyői Boldog Gyermekkor Alapítvány. 
Az egyesület alapvető célkitűzése az 
egészségtervek megvalósítása során 
szerzett tapasztalatok megosztása egymás 
között, egymás munkájának segítése, 
hosszabb távon a programok kiteljesítése. A 
települési egészségterv találkozókon mindig 
nagyon jól éreztük magunkat, ez az érzés 
fokozódott, amikor konkrét, közös célokon 
kezdtünk együtt gondolkodni. Ilyen volt a 
röszkei találkozó hangulata is, és most 
a közös civil szervezet megalakulásakor

is annyi segítő szándék, egymás iránti 
érdeklődés nyilvánult meg, hogy igazán 
jó volt ebben részt venni. Nem is 
vesztegettük az időt a jövő évi program 
felvázolása után pályázatot kezdtünk Írni 
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
felhívására, amely a civil szervezetek 
regionális szerveződésit támogatta.

Egyesületünk első évének 
programtervezete részben a tagok 
menedzsment képzését célozza. A nonprofit 
szervezetek életében napi szinten felmerülő 
feladatok folyamatos és magasabb szintű 
elvégzését szeretnénk ezzel elősegíteni, 
így például a stratégiai tervezés, a project 
készítés, a pályázatírás, az 
adományszervezés, a humán erőforrás 
fejlesztése szempontjából
megfogalmazódtak már a megalakuláskor 
olyan problémák, melyekre közösen lehetne 
cselekvési tervet és mintaprogramot 
készíteni. Ezeknek regionális hatása lehet a 
hálózat útján. Két témát emeltünk ki, egyik a 
korszerű és preventív táplálkozási ismeretek 
megismertetésének és készségszintű 
elsajátításának módszere, az életmód 
klubok és az iskolai oktatás keretében. 
A másik közös célkitűzésünk a 
mentálhigiénés témakör, ezen belül is 
addiktológiai képzés az alkoholprobléma 
új típusú megközelítésére és cselekvési 
módok kialakítására. Felmerültek más 
ötletek is, melyekkel foglalkozni fogunk az

egyesületi tagok kívánsága szerint.
Első pályázatunkon jelentős támogatást 

nyertünk. A megalakulás óta már több 
község jelezte csatlakozási szándékát, ezt 
szeretnénk elősegíteni azzal, hogy a többi 
célzott településsel is ismertetjük az 
egyesület tevékenységét és programját. A 
három megye mindenféle szervezete, civilek, 
önkormányzatok, intézmények,
magánszemélyek folyamatosan
csatlakozhatnak. Mivel nekünk is új ez 
a kezdeményezés, sokat kell még 
munkálkodnunk, hogy megtaláljuk az 
együttműködés hatékony formáit, az 
egyesület arculatát. Továbbra is érezzük a 
Soros Alapítvány segítő jelenlétét, de már 
kissé a háttérből.
Összegezve a lelkesítő kezdeti 
tapasztalatokat, úgy gondoljuk, érdemes a 
földrajzilag közelebb fekvő csoportoknak 
egymás segítségére összefogni - ehhez 
mindenkinek jó találkozásokat, és sikeres 
együttműködést kívánunk.
Mi a siker? Akik ezen az úton járunk, 
találónak érezhetjük Churchill szavait:

Siker az, amikor megőrizzük 
lelkesedésünket, miközben egyik kudarcból 
a másikba bukdácsolunk. “

Dr. Sövényházi Ilona
a Dél-alföldi Régió Települési 
Egészségterv Egyesület elnöke

Óvodai info
Maradj nálunk Mikulás!

Hófehér tiszta táj. és várakozó angyali gyermektekintetek - így 
köszöntött be az óvodába december 6-a, Mikulás napja.

A hosszú készülődést boldog gyermekek nevetése tetőzte be. 
Mikulás napján már reggel 9-kor bekopogott a Mikulás bácsi, 
puttonyában sok-sok ajándékkal. Gazdára is talált minden csomag, 
hiszen a gyermekek dalokkal, versekkel, az óvó nénik pedig kedves 
műsorokkal fogadták a hófehér szakállú jóságos öreget.

Kislányok, kisfiúk villogó szemekkel gyönyörködtek a Didergő 
király című bábjátékban, s az ajándékozás után egy valódi 
szinielőadás segítségével megtudhatták azt is, hogy az erdei 
állatokhoz is ellátogat a Télapó, persze csak ha jól viselkednek, 
jóvá teszik rossztetteiket és kitisztítják a csizmáikat.

Az óvónők igazán lelkes és kifogástalan színjátékát, zenei betétek, 
dalok és valódi színházi díszletek tették még emlékezetesebbé.
Az előadás végén pedig még a "Szivárványos erdő Manyika nevű 
szorgalmas lakója" is átvehette könnyes szemmel, jól megérdemelt 
ajándékát. Persze ebben az évben is nagyon jól végezte a 
munkáját az óvoda minden dolgozója, így hát őket sem hagyta 
ajándék nélkül a lappföldi nagyapó.

I A december hónap azonban nem csak a Mikulásnapi 
programmal, de meghitt és családias Karácsonnyal is 
megörvendeztette a kicsinyeket.

A karácsonyfa előtt a kicsik és nagyok egyaránt elérzékenyültek. 
Az óvodavezető szívhez szóló és igazán őszinte beszéde éppoly 
megindító volt, mint az óvó nénik énekei, szavalatai vagy épp 
furulyazenéje, de mint jelenlévő szülő, hadd legyek elfogult és hadd 
mondjam el, hogy számomra mégis a legelbűvölőbb a gyermekek 
által előadott kis műsorszámok voltak. Elmondhatatlan boldogság 
hallani, látni a gyermekek tisztalelkű mondatait, sok munkával és 
odafigyeléssel megtanult énekeit, szavalatait. Külön szívmelengető 
volt a Betlehemes játék, amelyről mindent elmond egy mozdulat. A 
"játékbaba" kis Jézus arcát hihetetlen anyai szeretettel megsimogató 
Mária törékeny, apró puha gyermeki ujjacskái.

Köszönet minden Óvó néninek és dolgozónak ezért a szép 
ünnepért.

Kovácsné Bacsa Erika
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Irodalm i pályázatok
Az ősszel meghirdetett irodalmi pályázatokat értékeltük december 
7-én. Délelőtt a Faluházban a "Rajzolj! Mesélj! Kutass!” pályázat 
eredményhirdetése volt. A gyerekeknek illusztrált mesét kellett 
írniuk, el kellett készíteniük Kippkoppot és Tipptoppot, vadvirágok 
és gyógynövények után kellett kutatniuk, Marék Veronika életének 
legfontosabb állomásait leírniuk, s mesés szavak jelentéseit 
kikeresniük lexikonokból, A legjobban teljesítettek és 
könyvjutalomban, oklevélben részesültek:
1. helyezett: Varga Zoltán (3/a), 2. helyezett Székács Krisztina 
(3.b), 3. helyezett Bajusz Kata (3/a.) és Tóth Enikő (3/a.).
Jól szerepeltek még: Molnár József, Bakos Nikolett, Dávid Nikolett 
és Vida Bettina.
A gyerekek nevében is megköszönöm a segítő pedagógusok 
közreműködését. Az eredményhirdetést a Buborék Színpad 
előadása tette "varázslatossá".
Dávid Nikolett (4.b): A  beszélő virágok 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki egy szép 
napon felébredt és eszébe jutott, hogy ma van az anyukájának a 
születésnapja. Felöltözött és elindult a mamája kertjébe. Volt ott 
mindenféle virág. Odamegy a krizantémhoz és meg kérdezi tőle:
■ Te ki vagy?
- Én a krizantém vagyok, kelet-ázsiai eredetű, 150 cm magas 
vagyok, fehér, de a társaim sárgák és pirosak. Engem vigyél haza, 
mert én vagyok a legszebb!

Megy tovább a kislány, s találkozik a liliommal.
- Te ki vagy? - kérdezi a kislány.
- Én a liliom vagyok. Fehér liliom, 100 cm magas, fehér, illatos
virág. Engem vigyél haza, mert finom illatom van!

Megy tovább a kislány, s találkozik a pitypanggal.
- Te ki vagy? - kérdezi tőle.
- Én a pitypang vagyok. De ne engem vigyél az anyukádnak, mert
én csak egy gaz vagyok.
- De te olyan szép vagy, és te szerény, aranyos vagy, nem 
olyan gőgös, mint a többi virág. És teneked jobban is fog örülni az 
anyukám, m értén szedtem neki.

Letépte és hazavitte anyukájának, aki nagyon örült a pitypangnak. 
És azóta a pitypang is boldog a családdal együtt.

Délután a könyvtárban tartottuk meg a felső tagozatosoknak 
meghirdetett "Varázslók és Boszorkányok" című pályázat 
értékelését, melyen Janek Erzsébet tanárnő is részt vett,

A gyerekeknek mágiatörténeti-, gyógynövény- és bájitaltan-, 
átváltozástan- és jóslástan vizsgán kellett átesniük. Amulettet 
és boszorkányt kellett készíteniük, össze kellett állítaniuk egy 
máguslexikont, és meg kellett alkotniuk a varázslók 12 pontját. 
Nagyon érdekes megoldások születtek. A boszorkányok és 
amulettek még megtekinthetőek a könyvtárban. Tervezzük, hogy a 
máguslexikont "megjelentetjük". Az eredményhirdetésen született 
az ötlet, hogy egy varázslóklubot alakítsunk a könyvtárban. A 
résztvevők jutalomkönyvet és egy oklevelet kaptak arról, hogy 
sikeresen elvégezték a könyvtár által meghirdetett "Varázsló- és 
boszorkányképző" tanfolyamot.

A legjobbak: Lévai József (220 pont), Németh Bettina (217 pont), 
Kiss Orsolya (166 pont), Hakucsák Eszter (162 pont), Barta Lilla 
(160 pont), Kiss Túri Éva (157 pont), Vidács Nikolett (144 pont),

I Pataki Andrea (140 pont), Hódi Roland (140 pont), Dómján Gábor 
(137 pont), Csongrádi Beatrix (116 pont).

Kedvezményes Internet- és számítógép-használat a 
könyvtárban!

Internet 260,-Ft/óra, de minimum 100,-Ft. 
Számítógéphasználat 100,-Ft/óra 
Könyvtári CD-ROM használata ingyenes 

Nyomtatási, faxolási, fénymásolási és e-mailezési lehetőség. 
ECDL oktatóanyag helyben használható CD-ROMon.

Népmeséink a világmindenség 
tükrében -  előadássorozat

Az Olvasás Éve alkalmából a könyvtár a fenti címmel rendezett
4 előadásból álló sorozatot felnőtteknek, melynek utolsó előadása 
december 14-én volt.

Az átlagosan 14-16 főből álló csoport, mondhatjuk "olvasókör"
- ahogy elneveztük magunkat - megismerkedett a népmesék és a 
csillagos ég kapcsolatával, a mese szereplőit és cselekményét az 
állatövi jegyekhez kapcsolódó tulajdonságokkal jellemeztük. Tettük 
ezt azért szülők, pedagógusok és óvónők, hogy a népmesék sajátos 
logikájú világát alaposabban megismerjük és megismertessük a 
gyerekekkel, tanulókkal is.

Módunkban állt kedvenc népmeséinket mint a magyar őstörténet, 
mint a csillagos ég, illetve a hagyományos csillagmítoszi rendszer, 
mint egyéni beavatási szertartás, mint álom általi megintetés, 
mint a misztikus önmegvalósítás “királyi útja" sajátos vetületeit 
újra felfedeznünk, újabb és újabb oldalaikról megismernünk 
és megszeretnünk. Mert ha nem tudjuk hitelesen kibontani 
népmeséinkből a bennük rejlő elementáris emberformáló 
tanulságokat, akkor értékeik üres formalitásokká silányulnak.

Az előadások során vált világossá számunkra, hogy a népmesék 
nemcsak a gyerekeknek szólnak. Sőt, ha komolyan vesszük a 
gyakran felhangzó mesevégi figyelmeztetést - és ugyan miért 
ne vennénk komolyan? -, hogy “aki nem hiszi, járjon utána", 
akkor beláthatjuk, hogy egy-egy népmese mondanivalójának 
titokbeli, kincseket rejtő mélységeibe csakis egy tartalmas élet 
sok-sok tapasztalatának birtokában tudunk a megértés esélyeivel 
bepillantani. Nos éppen az ilyen "utánajárásokhoz" nyújtott 
segítséget Koszecz Sándor, aki jeles szakembere a népmese
kutatásnak. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta.

Marék Veronika volt a gyermekkönyvhét vendége 
A kisiskolások körében népszerű írónő volt a könyvtárunk vendége. 
Az egyszerű, hétköznapi történeteket is kalandosan elmesélő írónő 
ördögi gyorsasággal rajzolta figuráit, meséit a táblára. Életre kelt 
Boribon és Annipanni, Laci és az oroszlán, Coffi, Pocak, Paprika, 
Kippkopp és Tipptopp. Marék Veronika korát meghazudtoló fiatalos 
lendületei rajzolt, mesélt, bábozott.
Nagy élmény volt.
Walt Disney születésének 100. évfordulóján emléknapot és 
könyvkiállítást rendeztünk a könyvtárban. A délelőtt 10 órától 
délután 5 óráig tartó mozinapon a Holle anyót, a Pinocciót és a 102 
kiskutya című filmeket láthatták a gyerekek,



Algyői Hírmondó ...................a-agssg;..........

Decemberben történt
Az alsó tagozatos 3-4.. osztályos tanulók mesevetélkedőn vettek 

részt, ahol a 3.a és a 4. osztály csapata jutott tovább a városi 
versenyre. A továbbjutott tanulók: Bajusz Kata 3.a, Varga Zoltán
3.a, Balogh Ádám 3.a, Retkovszki Erzébet 3,a, Szabó Rózsa 3.a, 
Kopasz Máté 4.b, Bakos Nikolett 4.b, Berta Bettina 4.a, Kovács 
Anett 4.a, Varga Tamás 4,a.

Karácsonyi 4H vásár: Hagyományaink szerint idén is 
megrendeztük karácsonyi 4H vásárunkat. Aszokásos termékeinken 
kívül sok szép új dolog készült: fából szövőkeret, edényalátét, 
kenyérvágó deszka, különböző polcok, gyöngyből karkötők, 
nyakláncok, gyűrűk, fonalból csomózott karkötők, festett üvegképek, 
tükrök, tűzzománc ékszerek, agyag díszek, különböző karácsonyi 
díszek, gyertyák. Nagy őrömmel fogadtuk a vásárra látogató 
gyerekeket, felnőtteket, volt tanítványainkat. A vásárra kereskedőket 
is hívtunk, akik boldogan jöttek, jól érezték magukat iskolánkban.

JAM-es hírek: A gazdasági ismeretek szakkör tőzsdés pályázatot 
hirdetett meg a 8. osztályos JAM-es tanulóink részére. A versenyre 
többen neveztek, a legjobb eredményt, a legfőbb "pénzt" a 
kővetkező tanulóink érték el: Bakos Nóra, Makra Brigitta, Rácz 
Ágnes. A Százszorszép Gyermekház által megrendezett “Tappancs 
vetélkedőn vettek részt az 5. a osztályos tanulók egy csoportja, 
ahol szép eredményeket értek el. A vetélkedő több részből 
állt, más-más regény játékos feldolgozására került sor az egyes 
fordulókon. Az egyes regények: Milne: Micimackó; Fekete István: 
Vük A  következő forduló időpontja: jan. 21 , erre a gyerekek Eric 
Kastner: A  két Lotti c. regényével készülnek. A csapat tagjai: Suti 
Dóra, Karácsonyi Edina, Bús Renáta, R Nagy Szabina, Rácz 
Balázs, Suti András Zsolt.

December 19-én du. az Algyői Általános Iskola napközisei 
színvonalas karácsonyi ünnepséggel lepték meg tanítóikat, 
szüleiket, társaikat. A napközis karácsonyfa alatt meglepetés várta 
a csoportokat: alapítványunk támogatásával társasjátékokat kaptak 
a gyerekek, amelyeket ezúton köszönünk!

Az ünnepségen sor került egyéni jutalmak kiosztására is. 
Ebben a tanévben először kaptak oklevelet, ajándékokat azok a 
napközis tanulók, akik a délutáni foglalkozások során példamutató 
magatartásukkal, szorgalmukkal, a közösségi munkában való aktív 
részvétellel tűnnek ki. A jutalmazott tanulók: Gombos Emese, 
Császár Enikő, Fehér Vivien, Boldizsár Mária, Kis Bence, Szabó 
Rózsa, Török András, Bakos Lóránt.

December 20-án a Faluházban vehettünk részt az iskola 
Karácsonyi ünnepségén, ahol mind az alsós, mind a felsős 
tanulók színvonalas műsorát láthattuk. A felső tagozatos gyerekek 
műsorát Janek Erzsébet, az alsó tagozatosokét Torma Tiborné, 
Kiss Ferencné és Kériné Bódi Judit tanította be.
Köszönetűnket fejezzük ki a karácsonyi műsorhoz nyújtott 
segítségükért Kukk Ildikónak, Terhes Lászlónénak, Hegyköziné 
Mohácsi Katalinnak, Beck Gábornak, a Faluház dolgozóinak, 
Suti Istvánnénak, Bús Andrásnénak Az alsó tagozatos diákok 
nevében szeretnénk köszönetét mondani Bakos Balázsnak a 
Mikulás ünnepség emlékezetessé tételéért.
Januári program:
A félévi bizonyítványokat január 25-ig osztjuk ki a tanulóknak.

( A z élők kötelessége az em lékezés...
II. Világháborús halottaink 
Antal Pál: Algyő, 1908. Ménesi Eszter 

A II. Világháborúban hadműveleti területen, vagy szovjet 
hadifogságban halt meg. Neve a hősi halottak emléktábláján 
szerepel.

Bakó Mátyás: 1920-ban született. Édesanyja Márta Emília.
A második világháborúban esett el, vagy szovjet hadifogságban 
halt meg. Neve a hősi halottak emléktábláján szerepel.

Bakó Sándor: Akkor volt tanuló. Algyőn 1927. március 9-én 
született. Anyja Kószó Erzsébet. Algyőn a Tiszasor 12-ben 

laktak. Budapesten szovjet bombatámadás következtében halt 
meg, Testvérei Budapesten az Üllői úti temetőben temették el. 
1944. november 25-i időpontot jelölték meg elhalálozási napjának.

Következik: Bakos Antal tart. honvéd
Bakos Mihály tizedes

Bakos Mihály honvéd

Tisztelt Algyői Hírmondó Szerkesztőség!
Köszönetünk tolmácsolásához kérjük az önök segítségét.
Vendégek voltunk az óvodában.
Egy kicsit újra gyerekek voltunk, mi nyugdíjasok. Az Algyői 

Szivárvány Óvodába hívogatott a kedves karácsonyi üdvözlet. 
Megható, meleget árasztó ünnepség volt. A köszöntő után, a kis 
óvodások Betlehembe varázsoltak játékukkal, majd az óvónők az 
erdőbe vittek bennünket kedves mesejátékukkal. Ezt követte a 
csillagszóró-gyujtás, az ajándékozás, majd mint a mesében, igazi 
terüíj-terülj asztalkámhoz invitáltak bennünket.

Köszönjük Karsai Lászlóné vezető óvónőnek, az óvónőknek és 
minden óvodai dolgozónak kedvességüket!
A nyugdíjasok nevében

Gábor Józsefné

Óvodai info
\

Térítési díj befizetése:
2002. évben február 4. (hétfő) március 4. (hétfő)

április 4. (csütörtök) május 6. (hétfő)
június 4. (kedd)

Január hónapban folytatódnak 
a kézműves foglalkozások

Ősi mesterségek életre hívásával hagyományőrzés 
Kapcsolatfelvétel az Algyői Tájházzal 

A szülők és a gyerekek megismerkedhetnek a régi mesterségeket 
művelőkkel.



Hagyományaink
“Ögyél könyeret

A szögedi nyelvjárás szépségében ikerpárja a palóc nyelvjárásnak. 
Ha van, ami nehéz a nyelvjárások megtanulásában, hát az éppen 
a szögedi és a palóc nemzet egymás nyelvének a megtanulása, 
egyfajta, magukat próbára tevő, de semmiképp sem csúfolódzó 
utánzása. A palócok rácsodálkoznak a mi ö-ző beszédünkre, mi 
meg az ő a-á, számunkra majdhogynem kimondhatatlan formájára. 
Egyiket is, másikat is azok beszélik anyanyelvi szinten akik a 
magukéba beleszülettek. Akik az édesanyjuk tejével szívták magukba 
és gyakorolták a maguk természetességében.

A szögedi ö-ző beszéd hallatán olykor a más táj béliek ki is fejezik 
tetszésüket:"De szépen ő-znek maguk."

Egy alkalommal - mint oly sok esetben az évek folyamán -pesti 
csoport nézegette-csodálgatta a tápai néprajzi gyűjteményt, s egy 

idős ember engem is megdicsért: "Nagyon szépen ő-zik, kedves 
gazduram." - Mosolyogtam, Mert eszembe jutott Lőrincze Lajos tanár 
úr néhai atyai barátom. Első találkozásunkkor - tudta, hogy tápai 
vagyok - megkérdezte tőlem: Őzik - e? Azt válaszoltam, hogy nem. 
Mi ugyanis nem őszünk, /eszünk/, hanem őszünk, s nem Szögedébe 
/Szegedre/ megyünk, hanem Szögedre. Minálunk nem kemönce 
viszont a kemence, hanem kemince, minthogy a kenyér sem könyér, 
hanem kinyér. Mindez csak parányi ízelítő a szögedi nyelvjárásból. 
Nos, hát a kedves látogatókkal egy kicsit nyelvörködtűnk, s láttam, 
nagyon tetszett a - sok, ma még szép számba élő ö-ző /tehát nem 
ő-ző!/ szavunk.

Azt is elmondottam, hogy nagyon elvétve talán Bálint Sándor - 
Másikuk így décsérgetett: "Milyen szépen beszél ő betűvel."
S mondottam, hogy nem betűvel, hanem ö hanggal beszélünk - Még 

hallhatta őseitől Szeged Alsóvároson könyérnek tisztelni 
a kenyeret, de tőle jómagam kinyeret hallottam mindég. A Szegedi 
Szótárban ugyanis megemlíti mindkét változatban és mondatokba 
foglalva példákat is közöl. Szerény búvárkodásom elsősorban a tanyai 
kutatások idején erősítettek meg abban, hogy a szögedi nagy táj idős 
népe nem könyeret, hanem kinyeret, a fiatalabbak pedig már kenyeret 
mondanak. Annál inkább könyereznek a vásárhelyiek, kiváltképp azon 
idősek, akik ma még tanyákon élnek. Az ő beszédük nagyon hasonlít 
a szegedihez, ám annak csak édestestvér - nyelvjárása, amit a fenti 
okfejtegetés is híven igazol. Vagyis az, hogy amíg a szegedi tájon 
kinyér-t, addig a vásárhelyin könyér-t mondanak és mily szépen. 
A Tápén járt látogató, miután "kitárgyaltuk" a témát, már óvatosan 
kérdezte: Hát akkor magát hiába is csúfolnám azzal, hogy "Ögyél 
könyeret möggyel. Ha nem köll tödd el, majd mögöszöd röggel?" 
Azt válaszoltam, hogy nagy baj az, hogy csúfolják a szép magyar 
nyelvjárást, mert azzal sokat ártanak, hiszen a mai fiatal vidékiek is 
városiasán beszélnek. Otthon még csak ö-znek, de az utcára kilépve 
már úgy mekegnek, mint annak a rendje, és bakiznak, mint hajdan a 
Rózsa Sándor film szereplői.
Pesti vendégeim hatalmasat nevettek azon, hogy az irodalmi nyelvet 

mekegésnek mondottam. Nem értettek meg. Mekegőnek nem a 
pestiek beszédét mondjuk fejcsóválva, hanem azon magyar tájakon 
élők városiaskodását, akik talán szégyellik a sajátjukat,
Ne szégyelljük, inkább legyünk rá büszkék, hiszen ősi, a honfoglaláskor 
magunkkal hozott a mi ö-zésünk, amit ápolni és az utánunk 
jövő generációkra örökíteni kell - büszke önérzettel.

Ifj. Lele József.

Algyői Hírmondó 
Gyerekszáj

Amikor vártuk a Mikulást, füleltünk, kopogtat-e. Azt mesélte az 
óvó néni a gyerekeknek, hogy előző nap, amikor ebéd után aludtak, 
bekopogtatott az ajtón.

Csilla megszólalt:
- Én nem hallottam, mert bundásan aludtam.
Nálunk is volt disznóöléskor pötyörtyű-mondja Ádám.

Mire Evelin:
- Nálunk meg este pazsetti (spagetti) lesz!

Az egyik nagycsoportoson kb. két számmal nagyobb melegítőalsó 
van. A kiscsoportos Dóri nézi, majd megkérdezi:
- Miórt vetted fel az óvó néni nadrágját?
A tízóraihoz tejeskávét kapnak a gyerekek. A mindig cserfes Anna 
megkérdezi:
- Óvó néni, ez koffeinmentes?
A kiscsoportos Lacika méltatlankodik tízórai osztáskor: 
-összegyűrődött a kakaó teteje!

Irodalmi Kávéház
Az Irodalmi Kávéház idei első estjére 2002. január 16-án 
18 órakor kerül sor.

A helyszín, mint eddig is a Faluház emeleti kisterme.
Dr. Bíró Zoltán irodalomtörténész professzor ezúttal 

Tóth Árpád költészetéről fog előadást tartani.

Az est házigazdája Kátó Sándor szeretettel vár minden 
érdeklődőt.

A rendezvényt a helyi kábeltévé élőben közvetíti!

Szeretettel meghívjuk Önt és i  Családját
A Magyar Kultúra Napja alkalmából2002. 

január 18-ra a Falu házba. 
18. 30 órára: Török Gizella gyékényből 

készült szobrainak kiállítására.
19.00 órára . „ .Moueze. AFost/É/w
Című darabjának bemutatójára.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Belépő 300. -Ft 
Tisztelettel:

Az Algyői Móra Ferenc Népszínház társulata

Az Algyői Általános Iskola Alapítvány 2002, február 9-én ^  
rendezi meg hagyományos jótékonysági bálját, melyre 

minden támogatóját szeretettel várja.
Előre megköszönjük kedvességüket, hogy tombolatárgyak 

ajándékozásával is elősegítik bálunk sikerét! Kérjük a 
^  tombolatárgyakat a Fehér Iskola titkárságán adják le! p E f
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Hónaptár

Január Janustól, a rómaiak kétarcú istenétől kapta a nevét, akiről 
azt gondolták, hogy egyik arcával a múltba tekint, a másikkal a 
jövendőt üdvözli. Őt tartották az égboltozat istenének is, aki reggel 
megnyitja, este pedig bezárja az ég kapuit.

Az algyői újévhez kapcsolódó népszokásokról a monográfia 
mindössze ennyit ír: "Az 1930-as években újév napján még jártak 
a gyerekek köszönteni. A maiak küldésre se, hívásra se mennek 
egyedül. S ami meghökkentő: se az idősek, se a fiatalok nem 
tudják elmondani, mit verseltek."
Tápén még az 1960-as években is jártak a gyerekek köszönteni 

az alábbi versekkel:
"Ez újév reggelén, minden jó t kívánok, 
ahová csak nézek, nyíljanak virágok,
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengjen, minden rózsabokron.
Legyen szép, legyen jó, legyen minden bőven,
Szálljon áldás rátok ez új esztendőben."

‘'Kicsi vagyok, székre állok, onnan kiabálok,
Boldog újévet kívánok.”

"Szalad a szánkó, szól a csengő,
Víg legyen az új esztendő!
Tele pincét, kamrát, Isten minden áldását,
Ez új esztendőben!”

A délelőtti vidám köszöntések után következett az ünnepi ebéd. 
Az asztalról elmaradhatatlan a disznóhús, mert úgy hitték, hogy 
a disznó előre, befelé túrja a szerencsét. Tyúkot és baromfit nem 
tálaltak fel, mert az hátra, tehát kifelé kaparja azt. A  lencse, a kása 
kedvelt újévi ételnek számított, aki megeszi, annak annyi pénze 
lesz az új esztendőben, ahány a lencseszem, kásaszem.

Ezek a szokások máig élnek.

Január 6. Vízkereszt
Vízkereszt napjával zárul a karácsonyi ünnepkör és kezdődik a 

farsangi időszak. A 4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus 
születésnapját és az évkezdetet is. Ekkor emlékezik meg az 
egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében 
történt megkeresztelkedéséröl, és ekkor szentelik meg a vizet.

Az Algyő és népe monográfia azt mondja, hogy az algyőiek 
kevesen visznek haza szentelt vizet, nem ismerik a hozzá 
kapcsolódó hagyományokat, vagy ha igen, megmosolyogják, 
legyintenek. (Én azonban nem gondolom, hogy így van.)

A szenteltvíznek mágikus ereje, gyógyító, gonoszűző, rontást 
megelőző szerepe volt. A szenteltvíz végigkísérte, s ma is 
végigkíséri az emberi élet fontos eseményeit, hiszen kereszteléskor 
(születéskor), házasságkötéskor és temetéskor is jelentősége volt,

leírt legenda szerint Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá 
változtatta.

Január 17. - Remete Szent Antal napja
Szent Antal a pusztába vándorolt, ahol az ördög állandóan 

kísértette. A beteg emberek és beteg jószágok patrónusa volt. 
Szent Antal tüzének nevezték az orbáncot, és régen hittek abban, 
hogy az orbáncos betegről le lehet venni a "tüzet", ha három 
Antal nevű ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa 
dohányt, és a betegre fújja a füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval 
kellett meggyújtani, hétszeri csiszolással.

A Remete Széni Antalhoz kapcsolódó hiedelmek és szokások a 
hitújítás korában elhalványultak, és Páduai Szent Antal napjához 
kötődtek.

Január 18. • Piroska napja
Piroska ókeresztény vértanú, imádságára a pogány kőbálványok 

és templom összeomlott. A császár különböző kínzásokba 
részesítette, egyebek között oroszlánok elé vetette, majd a fejét 
vette.)
"Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy."

Január 22. - Vince napja
Nevének értelme: győzedelmes. Legyőzi a tél sötét erőit, a 

tavasz útját egyengeti. “Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince.”
A madarak Vince napján házasodnak, s ilyenkor nem szabad 
az erdőben dolgozni. Az ember ne zavarja meg a madarak 
menyegzőjét, hiszen majd másnap a Szent Szűz kézfogójának 
ünnepén nászéneket zeng valamennyi madár a mindenek anyjának, 
Máriának.

Január 23. - Mária eljegyzése, menyegzője, a kánai menyegző. 
Ekkor készítették régen a Mária oltárt, a házioltárt.

Január 25. - Pál napja
A napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, 

amely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és Pál 
apostol lett belőle.

Képviselői fogadóórák
Helye: Polgármesteri Hivatal 

Algyő, Kastélykert u. 40.
2002. Január hónapban 
Január 16. szerda: Bakos József

Molnárné Vida Zsuzsanna 
Január 23. szerda: Bakos András

Beke Tamás 
Január 30. szerda: Herczeg József

Juhász Sándor
Polgármesteri fogadóóra:

Minden páros héten 1 4 - 1 7  óráig

van.
Megszentelték vele a házat, az új kenyeret még ma is. 

Vízkereszt utáni második vasárnap estéjén tartották az 
imádkozással, énekléssel, majd evéssel, ivással egybekötött 
megemlékezést Jézus első csodatételéről. János evangéliumában

Alpolgármesteri fogadóóra:
Minden páratlan héten 1 4 - 1 7  óráig

2002 JANUAR P fl
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HÁZIORVOS RENDELESE

Dr. Bálinti Sándor
Január 2 - 4 12.30 - 17 óra

Január 7 -11 7.30 -12 óra
Január 14 -18 12.30 - 17 óra
Január 21 -25 7.30 -12 óra

Január 28 -31 12.30 - 17 óra

A Telefonszám: 06-30/260-38-99

Dr. Kovács Ágnes
FOGSZAKORVOS

RENDEL:
Hétfő, Szerda 
Kedd, Csütörtök 
Péntek 

MOL-utalványt elfogadunk. 
g-i Egészségház u. 42, Telefon: 267-202

8.15 - 14.15 

12.00 - 18.00 

9.00 - 14.00

+HAZIORVOSI RENDELES+
A Dr. Tóth Háziorvos Bt. tájékoztatja Önt: 

DR. TÓTH MÁRIA 
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 
hónapban a következők szerint rendel:

Január 02-04

Január 07-11

Január 14-18

Január 21-25
Január 28-31

Telefonos elérhetőség:
06-60-381-863; 06-62-267-202

12.30 - 17.00
7.30 - 12.00

12.30 - 17.00

7.30 - 12.00

12.30 • 17.00

ie-mail címe: drtothma@axelero.hu. 
j Honlap: http://web.axelaro.hu/drtothma 
I Kérem a rendelésre, hozza magával a TÁJ számát
Ligazoló okmányokat.

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül 

M E G V Á L T O Z O T T

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 
KÖZPONTI ORVOSI Ü G Y E LE T E  

A  rendelő  c ím e:
S z e g e d ,  K o s s u t h  L a jo s  sg t .  15-17 

T e lefon : 474-374

H é t k ö z n a p  1 6 . OO-tól m á s n a p  re g g e l  7 . 3 0  ó r á ig  
S z o m b a t ,  V a sá rn a p ,  Ü n n e p n a p  
7.30 -tói m á s n a p  re g g e l  7.30 - ig

Algyői Hírmondó
 ̂ Dr. Molnár Mária

csecsemő és gyermekszakorvos 
telefonszáma: 06-30/96-33-756

Telefon: 267-234

Betegrendelés:
Hétfő 8.00 -tói 12.00
Kedd 8.00 -tói 12.00
Szerda 13.00 -tói 16.00
Csütörtök 8.00 -tói 10.00

Péntek 8.00 -tói 12.00

Csecsemő-tanácsadás:
Csütörtök 10.30 tői 14.30

Védőnői fogadóóra:
Csütörtök 9.00 -tói 10.00

Terhes tanácsdás:
Hétfő 8.30 -tói 10.00

(Szeged) terhes-diagnosztika:

A

3 r HÁZIORVOS RENDELESE 
Törökné Dr. Kálmán Antónia

Január 02-04 07.30 - 12 óra

Január 07-11 12.30 -17 óra

Január 14-18 07.30 -12 óra

Január 21-25 12.30 -17 óra

Január 28-31 07.30 -12 óra

Telefonszám: 06-30/249-57-0 8 , 62/267-909

^ ________________________________________

Rendel: Dr. Kanyó Adám  
Telefon:42l-021 / 256 mellék 

Önálló védőnői tanácsadás:
Algyő, Egészségház u 42., telefon: 267-234

Kedden 13.00-tól 15.00 óráig ^

^ Dr. SZÍJÁRTÓ MÁRTA ^
Fog - és szájbetegségek szakorvosa

Algyő, Bartók B. u. 76.1.em. 5 
Rendel:

Kedd, Csütörtök: 16.00 -18.00 -óráig 
Telefon: 06/20/9650-997

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is!
Fényre kötő fehér tömések.

Porcelán pótlások minden fajtája 
Ultrahangos fogkő-eltávolítás

MOL-utalványt elfogadok. ^
A

mailto:drtothma@axelero.hu
http://web.axelaro.hu/drtothma


Néprajzi pályázat
Kedves Algyőiek!

Szeretném felhívni a figyelmüket a Néprajzi Múzeum pályázati 
lehetőségére. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a pályázataikkal 
településünk hagyományainak feldolgozását is elősegítik, éppen 
ezért kérjük, hogy amennyiben pályáznának, pályamunkáikat a 
könyvtárba vagy a Tájházba küldjék el. A Néprajzi Múzeum 
felhívásától függetlenül szakértők bevonásával mi is értékeljük 
munkáikat, és a nyerteseket értékes könyvjutalomban részesítjük.

Algyői Hírmondó

Falusi és városi kisközösségek mindennapjai

Feldolgozásra javasoljuk egy-egy vallási közösség (pl. kisegyházak, 
szekták), etnikai csoportok, különféle egyesületek (horgász, 
hagyományőrző, néptánc, városvédő stb.), klubok (nyugdíjas, futball-, 
kosárlabda- vagy kézilabdacsapat helyi szurkolói csoportja, egy-egy 
rock-pop zenei együttes klubja stb.) valamint a szórakozással vagy 
spontán együttlétek alkalmával kialakuló társaságok (kocsma, söröző 
törzsvendégei, a település diszkójának szerepe a fiatalok életében stb,), 
egy utca, egy ház, egy emelet lakóinak életét. írják le tényszerűen 
ezen kisközösségek születésének és működésének történetét, jelezzék, 
hányán tartoznak közéjük, a tagok milyen korúak és neműek, milyen a 
társadalmi helyzetük. Mutassák be részletesen a közösségek programjait 
és tevékenységét. Hányszor, mikor, hol találkoznak; melyek a csoport
közösség legfontosabb tárgyai, ereklyéi. Javasoljuk továbbá a közösségi 
együttlétek egy-egy hétköznapi ill. rendkívüli, ünnepi alkalmának részletes 
leírását és bemutatását, megörökítését fotóval, videóval vagy hangzó 
anyaggal. Kíséreljék meg a hasonló közösségekkel, csoportokkal való 
viszony és kapcsolat bemutatását.
További témaként javasoljuk egy-egy család történetének, hétköznapi 
életének feldolgozását. Mutassák be részletesen a családi élet helyszíneit 
(ház, lakás) és annak változását, átalakulását, a közös családi életei és 
tevékenységeit (pl. szórakozás, nyaralás, idősek és fiatalok együttélése 
stb.), az együtt élők számának, összetételének változásait. Illusztrálják a 
pályamunkát minél több fényképpel, esetleg videóval.
(Útmutató: Molnár Mária: Útmutató családtörténeti vizsgálathoz: 
Honismeret, 1981/2: melléklet, Szenti Tibor: Szempontok a paraszt j 
önéletrajz íráshoz: Honismeret 1979/4: 62-64.) (A témakör további j 
részeinek feldolgozását készülő útmutató is segíteni fogja)
Pályázati feltételek
1 A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki néprajzi kutatással 
hivatásszerűen nem foglalkozik, és nem ezeken a területeken szerezte 
(vagy fogja szerezni) szakképesítését.
2. A pályázatra olyan munkák adhatók be, amelyek az ajánlott témákat 
dolgozzák fel és saját tapasztalaton, helyszíni gyűjtésen, történeti, levéltári 
kutatáson alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak.
3. Nem adható be a pályázatra megjelent, kiadás alatt álló, más pályázaton 
részt vett, vagy közgyűjteményben elhelyezett munka, főiskolai, egyetemi 
szakdolgozat.
4. A pályázatok minimális terjedelme felnőtt tagozatban 25 oldal, ifjúsági 
tagozatban 10 oldal.
5. A határidő után érkezett pályamunkákat csak a következő évi pályázatra 
tudjuk besorolni.

Egyéb tudnivalók:
Egy pályázótól több pályamunkát is elfogadunk, és több pályázó vagy 

szakkör közösen is készíthet pályaművet.
Összefüggő munkákat részenként nem lehet beadni, de több különböző 
munka alkothat lazán összefüggő sorozatot a későbbiek során.
A pályázatnak tartalmaznia kell a szerző nevét, a pontos címét, az életkorát 
és a foglalkozását.

A pályázók munkáját segítik a különböző témákhoz - szakemberek által
- készített útmutatók és kérdőívek. Amennyiben ezek közül valamelyiket 
felhasználja a gyűjtő, azt a pályamunka elején fel kell tüntetni. A kérdőíveket, 
útmutatókat a Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárában személyesen 
vagy levélben, válaszboríték megküldésével lehet beszerezni. Cím: 1055 
Budapest, Kossuth tér 12.

A pályázati kiírásnak nem megfelelő dolgozatokat (pl. az előírt 
minimumnál kisebb terjedelem) nem őrizzük meg. Kivételt csak a 
magas színvonalúak jelenthetnek, amelyek a Néprajzi Múzeum Etnológiai 
Adattárának gyűjteményeit fogják gazdagítani.
Ha a díjazott pályamunka megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, 
hogy a dolgozat részt vett az Országos Néprajzi Gyűjtőpályázaton. A 
megjelent munka két példányát kérjük a Néprajzi Múzeumnak megküldeni. 
(A dolgozatról készült bírálat nem használható lektori véleményként!)
A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték 
esetén tudunk értesítést küldeni. A díjak odaítéléséröi országos zsűri dönt. 
a pályamunkákról készített szakmai bírálatok alapján.
Pályadijak:(a Néprajzi Múzeum tervezi a pályadíjak megemelését)
Felnőtt tagozat:
I. díj 30 000 Ft; II. díj 25 000 Ft; III. dij 20 000 Ft; IV. díj 10 000 Ft.
Ifjúsági tagozat:
I. díj 20 000; II. díj 15 000 Ft; III. díj 10 000 Ft; IV. díj 5000 Ft, valamint 
dicsérő oklevelek.

A pályázatok benyújtási határideje: 2002. március 1.

A Szabad Föld szerkesztősége pályázatot 
hirdet 10-16 év közötti fiatalok részére
A mi falunk, a mi városunk címmel.

Fiatal barátainktól azt kérjük, hogy 2-3 oldal terjedelemben írják meg 
szerkesztőségünknek, milyen életet élnek községükben, városukban, 
miért szeretik lakóhelyüket. Természetesen azokat az írásokat is szívesen 
fogadjuk, amelyben a nehézségeket, a hiányzó lehetőségeket írják meg 
számunkra. Műfaji megkötöttség nincs, lehet párbeszédes formában, 
riportként vagy elbeszélésbe ágyazva Írni, sőt verseket is szívesen 
látunk. A pályaműveket 2002. január 31-ig kérjük eljuttatni a Szabad Föld 
szerkesztőségébe.

Cím: 1428 Budapest 8. pf. 52. A borítékra kérjük ráirni: A mi falunk, a mi 
városunk,

A beküldött írások legjobbjait könyvjutalomban részesítjük, és a Szabad 
Föld hasábjain közzétesszük. A beküldött művekről és a díjazottakról 
a Szabad Föld 2002. március 1-jén megjelenő számában közlünk 
tájékoztatást.

Ugyanebben a témakörben szintén pályázatot hirdet a könyvtár és a 
Tájház. Ide 2002. márc. 1-jéig kell benyújtani a pályázatot. A nyertesek 
könyvjutalomban részesülnek.
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Ha a hal szálkája
torkunkon akadt, szívjuk ki egy fél citrom levét. A citromlé 
megpuhítja a szálkát.

Arany tisztítás
Arany ékszereinket a leghatásosabban úgy tisztíthatjuk, ha 
szappanos vízben lemossuk, majd spiritusszal leöblítjük a 
fémtárgyakat.

Citromkockák
Ha sütéshez főzéshez csak a citrom héja kell, a levét is azonnal 
facsarjuk ki. Jégkocka tartóban akár hetekig is tárolhatjuk a 
mélyhűtőben.

Takarékos fűtés
A száraz levegőjű lakás hőmérsékletét hidegebbnek érezzük, mint 
amilyen valójában. Ezért ahelyett, hogy magasabb fokra állítanánk 
a fűtést, párásítsuk a levegőt! Ha a termosztátot éjszakára 3 fokkal 
alacsonyabb hőmérsékletre állítjuk és 5-8 %-kal csökkenthetjük az 
energiafogyasztást.

Lassabban ég a gyertya
Mielőtt meggyújtanánk, tegyük néhány órára mélyhűtőbe a gyertyát, 
így sokkal tovább gyönyörködhetünk a lángjában.

I H M B H H n M H M R

Anyakönyvi hírek
Születések:
Túri Aliz 3040gr. Sz: 2001.12. 09. szülök: Juhász Erika, Túri 
Tibor; Kiséri Fanni 3020gr. Sz: 2001.12. 23. szülők: Deák 
Zsuzsanna, Kiséri Sándor;
Házasságkötés:
Suti Sándor, Fridrik Emese Margit: 2001.12. 22.
Tóth Roland Szabolcs, Neer Zsuzsanna: 2001.12. 22. 
Halálesetek:
Korom Jánosné (Pászti Veronika): 2001.11.24.
Árendás Ferenc: 2001.12.18.
Makra Jánosné (Dombi Mária): 2001.12.18.
Tóth László: 2001.12.17.

Változik az orvosi ügyelet Szegeden v-
A felnőtt központi orvosi ügyelet működési rendje 2002. január 
1-jétől változik. Az ügyelet hétköznap 16 órától másnap reggel
7.30-ig, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 7.30-tól 

j másnap reggel 7.30-ig tart a Kossuth Lajos sugárút 15-17. 
jszám alatti központi ügyeleten. (Szilágyi utca felől). Ügyeleti 
kihívás telefonszáma: 474 - 374. A  gyermekgyógyászati központi 
ügyelet 2002. január 5-től a Kossuth Lajos sugárút 15-17. alá 
költözik. Rendelési idő: hétköznap 13 órától 7.30-ig, szombaton, 
vasárnap és munkaszüneti napokon 7.30-tói másnap reggel
7.30-ig. Telefonszám: 474 - 374.

^  Az Algyői Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma kéri 
a falu lakosságát, személyi jövedelemadója 1%-ának 

felajánlásával támogassa az alapítvány munkáját, melyet az 
iskolai élet színesebbé, gazdagabbá tételéért végez.

^ _______ Az alapítvány adószáma: 18457177-1-06_______ ^

7 GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési 
és -fejlesztési Közhasznú Társaság 

mérlege
Algyő, Kastélykert u. 16.
Mérleg
Eszközök adatok ezer forintban
A. Defektett eszközök 69 096
B. Forgóeszközök 6 827
C. Aktív időbeli elhatárolások 125

Eszközök (aktívák) összesen 76 048

Források
D. Saját tőke 72 243
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 3 805
G. Passzív időbeli elhatárolások 0

Források (passzívák) összesen 76 048

Eredménykimutatás

A. Összes közhasznú bevétel 29 859
B. Vállalkozási bevétel 7 012
C. Összes bevétel 36 869

D. Közhasznú tevékenység költségei 32 614
E. Vállalkozási tevékenység költségei 6 214
F. Összes tevékenység költsége 38 828

\_______________________________________________________________________________________________________________ _

^  F é n ym áso /ás
A 4- 9 ,-F t/d b ; dupla oldal 13(-F t/d b  

A 3- 12,-F t/d b ; dupla oldal 18,-F t /d b  
GYEVIÉP Kht.

A lgyő, K a s té lyke rt u tca  16 
Tel: 2 6 7 -5 6 7  

Munkanapokon: 0 7 .0 0 -1 5 .0 0  óráig

J  DÉLM AGYARORSZÁG és a SZUPERINFÓ  L 
KERTVÁROS MELLÉKLET

Szerb Bazár / Terjesztés: Röszke határállomás 
Román Bazár / Terjesztés: Nagylak határállomás 

hivatalos hirdetésfelvevő helye:
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16

hétfőtől-péntekig 07-15 óráig 
Telefon: 267-567 

a hirdetés feladásakor szíveskedjen, a személyi igazol
ványt magával hozni!

________ Algyői Hírmondó



Algyői Hírmondó 11
MEGNYÍLTA GENERAL!-PROVIDENCIA 

BIZTOSÍTÓ RT. ALGYŐI KÉPVISELETI 
IRODÁJA

Keressen fel bennünket, utazási költséget és időt megspórolva helyben 
kötheti biztosításait!

Élet - és balesetbiztosítások
Keresőképtelen ség i biztosítások
Lakás - társasház biztosítások
Kötelező gépjármű - felelősség biztosítások
CASCO
Utasbiztosítás
Munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás 
Vállalkozói vagyonbiztosítás 
Mezőgazdasági biztosítások 

Továbbá kiadjuk a külföldi utazáshoz szükséges gépjármű biztosítási 
zöldkártyáját 

BEFEKTETÉSEK:
Tandíjprogramok továbbtanulás finanszírozására
Hozományszerződések
Nyugdíjjárulékok
Önkéntes magánnyugdíjpénztári tagság 
CIB lakossági folyószámlanyitás 
Rövid és hosszú távú befektetések 
Tőzsdei befektetés 

HITELEK KÖZVETÍTÉSÉT 
Lakásépítés, felújítás, lakásvásárlás esetén 
Szabad felhasználású hitelek 
Lakáselőtakarékossági programok elkészítése 
Lakáskassza és
Hitelfedezeti szerződések megkötését

Keresse fel irodánkat munkanapokon: 7-15 óráig 
GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16 

Telefon: 267-567

Algyőn
Bartók B. úton 2. emeleti 
1+2-es lakás garázzsal 

családi okok miatt sürgősen eladó. 
Érd.: Kónya István 

Szeged, Tarján széle 6/a 
Tel.: 478-281

X  Haszonhulladék átvétel a Hulladékudvarban \
/  /volt kuktor/

2001. október 01. - 2002. február 28. között
Hétfőtől-szombatig 08°° -1600 óráig
Vasárnap 08°° -1200 óráig

vashulladék, lemezhulladék, hullámpapír, vegyespapír, fekete-fehér 
újság, alumínium, sárgaréz, vörösréz, PE fólia / fóliaházi fólia /
Kérjük a lakosságot, hogy a rossz akkumulátorból ne öntsék ki a savat, 
ne törjék össze, ne szennyezzék a környezetet, a hulladékudvarban EU 
szabványos konténerben ingyen elhelyezhető.

Érdeklődni: GYEVIÉP Kht. Algyő, Kastélykert u. 16.
/volt Művelődési Ház/

Munkanapokon: 08°°- 1600 óráig
\  Telefon: 267-567 /

*  TEMETŐI TAJEKOZTATO 43
Temető nyitva tartása:
2001. november 01. - 2002. márc. 31 ,-ig 7-16 óráig 
A temetőben teljes körű temetkezési ügyintézés történik. A hely
színen, a REKVIEM temetkezési vállalkozó által bérelt bemutató te
remben lehet Igénybe venni a szolgáltatást, (szertartás, halottszállítás, 
sírásás megrendelése, kegytárgyak, kegyeleti kellékek megvásárlása, 
sírhely megváltás, információ) A LEJÁRT SÍRHELYEK újraváltása, illetve 
a sírhelyekről történő lemondó nyilatkozat megtehető a temető gond
noknál.
Ügyfélfogadás személyesen:
hétfőtől- péntekig 08-12 óráig illetve rendkívüli esetben a család igénye 
szerint
információ telefonon:
minden nap (szombat, vasárnap is) 08-18 óráig 06/ 20 / 32-77406 
Éjjel- nappal díjmentes halottszállítási ügyelet:

06/20/32-77-406 06/20/94-33-645 
Üzemeltetőnél igényelhető szolgáltatás: sírgondozás sírtisztítás 
családi urnaslremlék, műkőpad, váza rendelés 
1-es és-2 es nyitott és fedett síremlék, információ: 267-567 GYEVIÉP 
ÎKht_______________ ________________rE"

4 Szállítás, fuvarozás *
1500  K g -o s  k is te h e ra u tó v a l  

7 0 ,-F t /k m + 5 6 0 ,-F t /ó r a
2 te n g e ly e s  2 5 0 0 k g -o s  n a g y m é re tű  

u tá n fu tó v a l 9 0 ,F t /k m + 5 6 0 ,F t /ó ra  
b ru ttó  áro n  

É rd e k lő d n i a G Y E V IÉ P  K h t. 
T e le p h e ly é n  (v o lt  M ű v e lő d é s i H á z) 

A lg y ő , K a s té ly k e r t  u. 16 
T e l: 2 6 7 -5 6 7  

M u n k a n a p o k o n : 0 7 .0 0 - 1 5 .0 0  ó rá ig

^Vállalok kőműves- és burkoló^ 
munkát,

A

kémény és tetőfelújítást. 
Tel: 06-20/ 42 -80  -140

Kőfal u.19.

- Kedves Vásárlóim! ^
Januártól megkezdtük férfi, női, gyermek karórák forgalmazását 

üzletünkben.
További szolgáltatásaink:

Arany -ezüst ékszerek forgalmazása 
Hozott aranyból ékszerek készítése 

Vésés, tisztítás 
Ékszerjavitás, kőpótlás 
Tört arany felvásárlás 

Fájdalommentes füllyukasztás 
Új szolgáltatás: órákba elemcsere 

Tisztelettel várom minden kedves vásárlómat!
Szilágyi P. Imre 

" \  Ékszerész
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OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓRT. ^

Tudja Ön, mennyit fizet 2002. évben a gépkocsija kötelező 
felelősségbiztosításáért?

Kérdezze meg az OTP - GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT - nél 
mennyibe kerülne a biztonság?!

Igény szerint alakítható lakásbiztosításunk védi értékeit.
Az OTP - GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. bevállalja a vályog 

falazatú épületek biztosítását is. 
j Hívja napközben: 553-233 vagy a
'—  06-20- 9547-365 este: 432-425-ös telefonszámokat |—

A 1 Berkó Autóvillamosság Autószerviz^
Személy-és kisteherautók javítása 

Injektoros autók szervizelése -Vizsgára felkészítés -Vizsgáztatás 
-Motorfék és egyéb javítások -Vezérműszíjak és vízpumpák cseréje 
-Anyagbeszerzés CASTROL-ESSO olaj értékesítése.cseréje

Üzlet és műhely: Szeged, Algyői út 51. Tel./fax:62/542-750
Szeged,Vasas Szent Péter u. 27/A Tel./fax:62/327-820 

NYITVA TARTÁS: H-Szo. 8.00-17.00; 8.00-12.00
Rádiótelefon:20/9258-386

____________________________________________ F

! l  TÁJÉKOZTATÓ
Néhány közüzemi díj változásáról:
Szegedi Vízmű Rt.

Lakosság és közintézmények részére alkalmazandó ivóvíz 
szolgáltatás, szennyvíz elvezetés:
Víz 108,50 Ft/m3
Csatorna 78,40 Ft/m3
Együtt 186,90 Ft/m3

Egyéb fogyasztók részére alkalmazandó díj:
Víz 130,10 Ft/m3
Csatorna 233,50 Ft/m3
Együtt 363,60 Ft/m3

A díjak 2002. január 01.-től érvényesek, s az általános forgalmi 
adót nem tartalmazzák.

Szervezett települési hulladékszállítás díjai:
Lakossági:
110,120 literes edény 663,- Ft/hó/db
240 literes edény 1.053,- Ft/hó/db

Egyéb:
1110,120 literes edény 
240 literes edény

1.126,- Ft/hó/db 
1.954,-Ft/hó/db

Emblémás fóliazáskkal végzett szolgáltatás 157,-Ft/hó/db 
A lakosság részére végzett konténeres 

hulladékszállítás díja 2.128,- Ft/m3
A díjak 2002. január 01 .-tői érvényesek, s az általános forgalmi 

—. adót tartalmazzák. r—
q ________________________ ___________________________ p

Algyői Hirmondo
Vásárok a faluházban

15-én . bálásruhavásár
. műanyagvásár

17-én . . . .  termékbemutató
műanyagvásár

22-én ..................................................... műanyagvásár
23-án ruhavásár
24-én ..................................................... műanyagvásár

műanyagvásár
műanyagvásár

31-én .................műszaki cikk vásár
F E B R U Á R I ............................................... műanyagvásár

5-én ..................................................... műanyagvásár
műanyagvásár

8-án ruhavásár

Kirándulás a Millenniumi 
Emlékparkba

A Faluház - megfelelő jelentkező esetén - autóbuszos 
látogatást szervez a

budapesti Millenniumi Emlékparkba a 
TV-ben is többször bemutatott Millenniumi kiállításra, i

A kiállításon olyan híres magyarokkal és munkásságukkal 
ismerkedhetnek meg a látogatók, akik találmányaikkal, 
felfedezéseikkel világhírre tettek szert, elismerést szerezve 
ezzel az ország számára.

A kirándulás időpontja: 2002. február 2.

Indulás 7 órakor a Faluház parkolójából, várható 
visszaérkezés 17-18 órakor.

Részvételi díj, mely tartalmazza az útiköltséget és a belépő 
árát is:
Felnőttek részére 2.500,- Ft,
14 éven aluli gyermekek részére 2.000,- Ft.

Jelentkezni a Faluházban lehet január 31-ig 
_________személyesen, vagy az 517-172-es________J

(S^&)wi04icláj&z önkormányzat lapja ^ 
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