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Képeslap -  az utcanevekről
A lg yő  fe lfed ezése  nálunk az u tcanevek ízlelgetésével kezdődött, 

kedves húgom.
A ranyh ld  -  seho l m áshol n incs ilyen gyönyörű utcanév! Igaz?  

Algyőn a Téglás és a Szamóca utca között ível az Aranyhíd. így a név
adás pazarlónak tűnik. A névadó a képzeletre bízta, miért pont ez az 
utca kapta a gyönyörű nevet: Aranyhíd, ami annyi, de annyi mindent 
összeköthet -  m esét a valósággal, eget a földdel, a jó t a még jobbal.

Biciklizve fed eztü k  fö l  magunknak Algyőt, kedves húgom! A vaká
ció hosszú napjaiban a gyerekek egymást túllicitálva sorolták, mely 
utcákat ism erik már, hol mentek m ár végig bicajjal, aztán engem is 
magukkal vittek a felfedezőútra. K arikáztunk a Tiszához simuló Tüs
keváron, ami szépem lékű olvasmányélményt, kirándulóhelyet idézett 
fö l  bennük is. Tetszett nekik a girbe-görbe sor: a Görbe utcából fu ra 
mód elágazó Béres és Pesti utca. A fa lu  ősi része lehet ez, hasonló
képp a Piac tér körüli, a Fűzfasor környéki egymásba gabalyodó ut
cákkal -  gondoltuk, m ert az utcák kuszasága a csongrádi Belsővá
rosra emlékeztetett minket.

Kastélykert utca -  a másik kedvencünk a fa lu  f ő  ütőerének neve. 
Talán, m ert ez az utcanév a múltba mutat, őrzi az egykori algyői 
Pallavicini-kastély emlékét. A  kastélyt 125 évvel ezelőtt, a „Nagy 
Víz" pusztítása után bontották le. A kastély a Tisza-töltés és a Berek 
utca déli vége között elterülő részen nyújtózkodott egy gyönyörű an
golkert közepén. O tt haladt el a vasú t is. A kastély kertjét az 1920-as 
években osztották ki házhelyeknek. Azóta csak a Kastélykert név utal 
az uradalomra, az úrra, a múltra. De persze minden egyes ház m e
sélni tud a Kastélykert utcában is -  annak, aki ismeri az itteni csalá
dok élettörténetét. Itt volt a szikvízüzem, a kisdedóvó és a koporsóké
szítő: a gyógyszerészné innen integetett pilóta babájának; itt á llt a 
párttitkár asszony háza, ahova a fa lu  népe ’56-ban kivonult -  tüntet
ni, aztán békésen hazameirni; ide já rta k  m oziba és az egyetlen sza
tócsboltba egykor az algyőiek; itt él a szülői házban a polgármester, 
egy másikban a képviselő. De a fa lu  egész múltja is fö lfű zh e tő  a kas
télykerti szálra, m ert itt áll a százéves plébánia, a százéves iskola, a 
gyógyszertárból kinőtt könyvtár, a kovácsműhelyből lett tájház, itt a 
régi-új községháza, itt sárgállik az egykori jegyzői lak, vele szemben  
az óvoda — m últ és jelen.

A lgyő  öntudatra ébredéséhez kötöm, hogy Süli András naiv fe s tő  
nevét kapta az az utca, ahol egykor a fa lu  nagy szülötte lakott. M ost 
meg, a volt barakk-tábor helyén egymás m ellett épülő házak alkotta 
sor nevét az ősgyeviek és újgyeviek együtt tanulják: Tiszavirág...

M ert itt, algyőn minden összefügg a Tiszával.
Szeretettel ö lel nővéred:
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Juhász Gyula

Tiszai csönd
Hálót fo n  az est, a nagy, barna 
pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.

Egyiken távol harmonika szól, 
Tücsök fe le l rá csöndben 

valahol.

Az égi rónán ballag már a hold: 
Ezüstösek a tiszai hajók.

Tüzeket raknak az égi tanyák, 
Hallgatják halkan a harmonikát.

M agam a parton egymagam  
vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

M a nem üzennek hívó távolok, 
M a kikötöttünk itthon, álmodok!

(1910)

A Tisza és Algyő
Bölcsője és éltetője, de pusz

tulással fenyegető szomszédja is 
a Tisza Algyőnek. Idén két tragi
kus esemény évfordulója figyel
meztet arra, hogy a természet és 
az ember egymásra utalt, a folyó 
és a falu sorsa összefügg.

1879 . m á rc iu s 7.: A közel 
háromezer lakosú falut, A lgyőt 
hajnalra elsodorta az árvíz, vagy 
ahogy errefelé mondják: a Nagy 
„V íz”. A z ár hat nap m úlva a 
szom szédos várost, Szegedet is 
elpusztította. A vert falú és vá
lyogból épült a lgyői házak e l
tűntek a hullámverés és a magas 
vízállás következtében. A temp
lom on k ívü l a lig  maradt m eg  
épület -  úja az algyői plébánia 
História Dom usa. A lakosok a 
környező városokban, falvakban 
kerestek menedéket. Az algyői
ek egyharmada áttelepült a bir
tok ura, Pallavicini Sándor kije
lölte magaslatra, s megalapította 
Sándorfalvát, a visszatelepülök  
közel hároméves küzdelem árán 
elérték, hogy 1882-ben A lgyő  
visszakapja önálló községi státu
szát. A 125 éves pusztító „Nagy 
V íz ”-ről A lg y ő n  is m egem lé
kezünk.

2002. február 10-11.: A Ti
szán lev o n u ló  m éreghu llám  
Algyőhöz élt. A Tisza haláltusát

vívott a Rom ániából származó 
ciánszennyezés miatt: január vé
gén mintegy 100 ezer köbméter
nyi, ciánnal kevert szen n y v íz  
ömlött a romániai Zazar patak
ba, amely a Szamoson keresztül 
a Tiszába került. Februárban fe
kete zászló  lobogott az algyői 
községházán. A három algyői 
halászcsaládnak -  M észáros B a 
lázsnak , B e lo va i J á n o sn a k  és 
B elova i M ih á lyn a k  -  a község  
önkormányzata anyagi támoga
tást adott. A ciánszennyeződés  
hírére A lgyőre érkezett N ém e
tországból a B ild dér Frau (az 
ottani Nők Lapja) újságírója és 
fotósa, s m egrendítő riportban 
számolt be a Tisza-parti telepü
lésen tapasztaltakról.

Hegedűs Péter, az Ausztráliá
ban é lő , m agyar szárm azású  
film rendező és producer doku
mentumfilmet forgatott a cián
szennyeződés következm ényei
ről. E film  főszerep lő jévé  lett 
M észáros Balázs algyői halász. 
Az Örökség: Egy halász történe
te című film -  mely számos díjat 
nyert, s Oscar-díjra is jelölték -  
ősbemutatóját A lgyőn 2004. ja
nuár 25-én tartották.

(A filmről bővebben: az A l
győi Hírmondó 2. oldalán.)
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Hegedűs Péter: Örökség: Egy halász története

A dokumentumfilm szinopszisa
M észáros B alázs családja 

már több mint kétszáz éve ha
lászik a Tiszán. Ennek vet vé
get 2000-ben a fo lyót m eg
m érgező szennyeződés, ami
130.000 tonna halat pusztított 
el és megbontotta a folyó öko
lógiai egyensúlyát. A méreg 
egy ausztrál-rom án tulajdon
ban lévő aranybányából szár
mazott. A csernobili katasztró
fa után ez a legsúlyosabb em
ber okozta természeti szeren
csétlenség Kelet-Európában.

Több m in t egy évvel a 
szennyezés után a folyóban 
még mindig nincs hal. A halá
szok -  köztük M észáros Ba
lázs is -  nagyon kevés állami 
támogatást kapnak, nehéz kö
rülmények között küzdenek a 
megélhetésért.

E d it m ár két éve B alázs 
menyasszonya, ő tartja a lelket 
Balázsban. Balázs arra kény
szerül, hogy személyes tárgya
inak eladásával fedezze alap
vető kiadásait. Edit neheztel 
Balázsra, mert nem hajlandó 
feladni a halászatot és új életet 
kezdeni.

Balázs szeretné megőrizni a 
halász életmód emlékeit. Ezért 
elkezdi írni az „Örökségem” 
című könyvet. El akarja mon
dani a v ilágnak, hogyan élt 
m in t h a lász , k é tsé g b e e se tt 
helyzetét a katasztrófa után, és 
jelenlegi küzdelm eit. Balázs 
rájön, vissza akarja kapni élete 
értelmét. Elutazik Romániába, 
hogy megértse, mi történt vele 
és társaival. Látni szeretné, 
hogy valójában honnan is jött 
a cián, és amennyire lehetsé
ges, m eg v iz sg á ln i, hogy 
m ennyi az esélye a hasonló 
balesetek előfordulásának.

Inkognitóban, a forgatócso
port egyik tagjaként megy Ro
mániába, mert attól tart, hogy 
mint halászt nem látnák szíve
sen az ausztrál tulajdonú bá
nyában. Látja azokat a bánya
tavakat, amelyekből a gyilkos 
cián kiszabadult és belezúdult 
a Tiszába, örökre megváltoz
tatva ezzel az ő életét. Balázs 
attól tart, hogy a szerencsét
lenség m egism étlődhet, úgy 
érzi, kötelessége, hogy tegyen 
valamit ellene.

Az Oscar előszobájában

Halászörökség
Szamosnak, Tiszának egy a hangja! Szerényte

lenül plagizálom Ady Duna-Olt ikerségre vonatko
zó gondolatát. Muszáj, hisz egyenrangú lett a két 
folyó: arra csordogál a kis Túr is, amely siet a Ti
szába, ám Ő megúszta...

Baia Maré: ott leledzik a világ legbámulatosabb 
nászútjának kastélya, persze picit odébb Koltón, 
amely Petőfi Sándor nászának helyszíne.

Amennyire könnyű emlékezni másoktól kapott 
zseni szavakkal, úgy nehéz magaméra formálni a 
maiakat.

Kérem: ennyi gyönyörűségből zúdult ránk az a 
dráma, amely 2000. januárjában 130 ezer (!) tonna 
halat pusztított el! Széttépte imádott folyónk, a Ti
sza ökológiai egyensúlyát.

Aranyat ért sok halásznak a Tisza, munkát, meg
élhetést adott víz áztatta, mégis cserzett kezű var- 
sázóknak, hálózóknak, átkötősöknek, kecézőknek! 
Kece Balázs olyan helyre vetette hálóját, ahol fil
met lelt, ahol bizonyította értését a folyóhoz, ahol 
bebizonyította, hogy a költőien légies-szép vidék
ről, az aranybánya utótermékétől MEGHALT A 
TISZA! Ezt így hívják: cián.

Edit kezdi elveszteni a tü
relmét, azt szeretné, ha Balázs 
túllépne már a múlton. Balázs 
vívódik Edit iránt érzett sze
relme és a saját magára kirótt 
küldetés között. Nem hagy
hatja abba, végig kell csinál
nia.

Halásztársai támogatásával 
Balázs úgy dönt, hogy kiuta
zik Ausztráliába. Szembesülni 
szeretne az Esmeralda cég ve
zetőivel. Fel akarja hívni fi
gyelmüket a katasztrófa mö
gött rejtőző emberi tragédiák
ra, meg akarja beszélni a kom
penzáció lehetőségeit, és fel
hívni figyelmüket a bánya jö 
vőbeli biztonságával kapcso
latos aggodalmaira.

Az ősi halászkés átadása 
őre  ff M ontgomery-ntk, a cég f 
igazgatójának, döntő fontossá- ? 
gú. A kés halászok nemzedé- jj 
kének életét reprezentálja. Ba
lázs rájön, hogy meg kell ta
lálnia könyve zárófejezetét, a 
lezáró sorokat, melyek meg
határozzák majd jövőjét, ha
lászemberi sorsának és család
jának a jövőjét is.

Román-ausztrál közös bányáról volt (van!) szó. 
Balázs kecéjébe akadt Hegedűs Péter producer, 
filmcsináló ember és természetbarát, aki alákarolt 
az ügynek. Gondolta: filmezzük le „az aranyos” 
pusztítót. Lett így. Láthattuk a végeredményt janu
ár 25-én a faluházban vászonra tükrözve. Örömmel 
lestem azt a filmet, ami már kapott egy nemzetközi 
különdíjat az USA-ban, ahol a Globál fesztiválon 
kijárt ezért egy újabb elsőség is. Hunniában sem 
tétlenkedtek, hiszen a magyar kritikusok a legjobb 
dokumentumfilm rangjára emelték az „Örökség: 
Egy halász története” című alkotást idén január
ban. így futtatta magát a mű addig, hogy Ausztráli
ában ausztrál díjra, Ausztráliából Oscar díjra jelöl
tették. Gyilkos dráma zúdult ránk, mely megölte a 
halakat, iszapba tiporta a halászokat, hogy onnan 
kievickélve munkanélküliek legyenek, váljanak el, 
éljenek távol imádott asszonyuktól, kapcsolják ki 
villanyukat, sanyargassák önmagukat, szüleiket.

Erről az embert-ölő történésről szól a film.
Szép művet csinált Hegedűs Péter és Mészáros 

(Kece) Balázs.
Ács S. Sándor

Az élők kötelessége 
az emlékezés iti
M c i/s 'n o s  U ala/<.

honvéd: A lgyő, 1907. 
február 3.; Fekete Mária: 
111 A lujii. M iíh .t' ki
rály u. 59.: az. sz.: 0707-
07-0014; Állományteste 
a szegedi 9. gyalogezred 
1. pótzászlóalja. A 1 1 1a-

1944. novem ber 3-án 
Soltnál aknagránát telita
lálat érte és hősi haláír 
halt. Solt község temető
jében temették el. (HL. 
HM. 22. oszt. ir. 754, d. 
670487/1944.sz.)

M észáro s  M ih á ly  
honvéd; A lgyő, 1905. 
szep tem her 5.: K irály 
.lL li.i;im i-\li<>/i.ii!' M i- 
h.'K. Ili: Ü111I.1-VM. Ku
nok u. 4.: A szegedi Zoi- 
llllllld \  iltd 'i/.'.lt/l.i'llj 
által felállított 105. önál
ló utászszázadban teljesí
tett katonai szolgálatot. 
A Magyarországért folyó 
harcok idején 1944. de
cember 8-án Dunakom- 
lűdön az ellenség bekerí
tése következtében e l
tűnt. (HL. HM. 22. oszt. 
ir. szil.)

M olnár Pál földmű
ves. honvéd; Hódmező
vásárhely, 1905. l'ebruár 
26.; G ajdán L íd ia  - 
Molnár Imre; lh.: Algyő, 
Farkirét 50.; Tartalékos 
honvédként 1944. szep
tem ber 15-én Sándor- 
falvára az V. fogatúit vu- 
natosztályba \o n u lt be 
katonai szolgálatra. Ala
kulatával részt vett a ma
gyarországi harcokban és 
ismeretlen körülmények 
között eltűnt Holitányil- 
vánuásakor a Járásbíró
ság október 30-i utolsó 
levele alapján, 1944. no
vember 15-i időpontban 
határozta meg elhunytat. 
Neve a hősi halottak em
lék táb lá ján  sze iepel 
(Hódmezűvá<árhelyi id. 
könv v 137. p.) 
Következnek:

D. Nagy Ferenc 
itj. D. Nagy Ferenc 
Nagy Berta Péter
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Változott a közszolgáltatási 
díjak összege

Algyő idei költségvetéséről

Az új esztendő elejétől érvé
nyes közszolgáltatási díjakról -  
az adott szolgáltatást végző cég 
javaslata alapján -  az algyői 
önkormányzati képviselő-testü- 
let döntött. A közszolgáltatási 
díjak az alábbiak szerint változ
tak meg 2004. január 1-jétől:

Víz, csatorna díj. Lakosság 
és közintézm ények részére: 
237,25 Ft/m3. Egyéb fogyasz
tók: 461,5 FHn3.

Kéményseprőipari szolgál
tatás. Alapdíj: Családi házra, 
közületek telephelyeire: 439 
Ft/év, Társasház lakásaira: 220 
Ft/év.

V izsgálat d íja . Szilárd és 
o lajtüzelésű kémények: 396 
Ft/alkalom. Gáztüzelésű beren
dezések kéményei: 593 Ft/alka
lom.

Hulladékszállítás. Lakossá
gi: 110120 literes edény: 886 
Ft/hd/db, 240 literes edény: 
1403 Ft'hó'üb.

Egyéb. 11 (VI20 literes 
edény: 1611 Ft/hó-íib, 240 lite
res edény: 2881 Ffrh<ydb. Emb
lémás fóliazsákkal végzett szol
gáltatás: 231 FHió^db.

A lakosság részére végzett 
konténeres hulladékszállítás dí
ja: 2844 Ftrtn3.

Algyő Nagyközség Képvise
lő Testületének a köztisztaság
ról szóló 37/1998 (11.27.) Kt. sz. 
rendelete 6. § /!/. b. pontja ki
mondja, hogy „Minden ingatlan 
tulajdonosa köteles 2000. janu
ár 1-jétől a hulladék szokásos 
mennyiségének megfelelő szá
mú és űrtártalmú szabványos 
hulladéktartóval rendelkezni, 
mely ingatlanonként legalább 1 
darab 110, vagy 120 literes tar
tály használatát jelenti.".

Ugyanezen rendelet 6. § / ¥  
pontja szerint „kedvezményben 
részesülnek:

a /  50%-ban mentesülnek a 
díjfizetés alól azok az ingatlan- 
tulajdonosok, vagy használók, 
akik az öregségi nyugdíj korha
tárt betöltötték és az egy főre 
jutó jövedelmük nem haladja 
meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj kétszeresét, valamint 
lakó-, illetve tartózkodási helye 
másnak ugyanezen a lakcímen 
nincsen,

b /  és azok a 60 év fölötti 
egyedülállók, akiknél lakó-, il
letve tartózkodási helye más
nak ugyanazon a lakcímen nin
csen, valamint azok a rokkant- 
nyugdíjasok, akinél az egy főre 
jutó jövedelmük nem haladja 
meg a m indenkori öregségi 
nyugdíj kétszeresét, valamint 
lakó-, illetve tartózkodási helye 
másnak ugyanon a lakcímen 
nincsen, 

c /  100%-ban mentesülnek a 
díjfizetés alól azok az ingatlan- 
tulajdonosok, vagy használók, 
akinél legalább az egyik fél a 
70. életévét betöltötte, és az 
egy főre jutó jövedelmük nem 
haladja meg a mindenkori öreg
ségi nyugdíj kétszeresét, vala
mint lakó- illetve tartózkodási 
helye másnak ugyanazon a lak
címen nincsen.

A díjkedvezményt a fél ké
relmére az Önkormányzat iga
zolása alapján a Szolgáltató ál
lapítja meg a korhatár betölté
sét követő hó 15. napjáig be
nyújtott kérelem esetén a folyó 
hó első napjától. Díjkedvez
ményben azok a kérelmezők 
részesülhetnek, akik díjfizetési 
hátralékkal nem rendelkeznek."

Eredményes, de nehéz évet 
zárt, a nagyközség fejlesztését 
folytató esztendőt nyit az algyői 
önkormányzat -  fogalmazott dr. 
Piri József, akit zárszámadásra 
kért a Hírmondó szerkesztősé
ge.

A múlt év legnehezebb terhe, 
de egyik pénzügyi sikere az 
volt, hogy Algyő önkormányza
ta visszafizetett a Mól Rt. által 
átutalt adóból azt a 125 millió 
forintot, melyet -  mint emléke
zetes -  a cég korábban egy 
rossz számítás miatt utalt át e 
községnek -  jelentette ki dr. Piri 
József. A polgármester elárulta: 
a sok millió forint visszafizeté
sét a Mól Rt. azzal segítette, 
hogy a vártnál magasabb ös
szeggel töltötte föl adókeretét, 
így a problém a rendezése a 
nagyközség költségvetését nem 
rendítette meg. A múlt év sike
rének nevezte a polgármester, 
hogy a legfontosabb beruházá
sok megvalósultak. így például
14 építési telket alakítottak ki, 
több utcában befejezték az út
test felületlezárását, a ravatalo
zót felújították, a fürdőprogram 
megvalósítását elkezdték, mert 
25 évre használatba vették a 
Mól Rt.-től a közeli termál ku
tat. Idén nominálisan közel egy- 
milliárd forint a költségvetési 
keret, melynek felhasználásáról 
január 30-i ülésükön tárgyaltak 
a képviselők. (A 2004. évi költ
ségvetés elfogadásáról a testület 
február végi ülésén dönt az ön- 
kormányzati testület.)

A költségvetés bevételi olda
lát elsősorban az adóbevétel 
gyarapítja, de a polgármester 
azt is jelentősnek tartja, hogy -  
az adóerő-képesség intézmé
nyének fenntartása m ellett -  
Algyő a kormányváltás óta a te
lepülési normatíva 20 százalé
kát megkapja az államtól. A 
községi kasszában lévő össze
get növeli a a múlt évről megőr
zött pénzmaradvány, a helyben 
maradó gépjármű-, iparűzési- és 
építményadó, továbbá az intéz

mények működési bevétele, az 
eladott ingatlanok (főként tel
kek) ára, s nem utolsó sorban a 
pályázati támogatás. Ez utóbbi 
tétel utal a nagyközség költség- 
vetési tervének idei jellegzetes
ségére: a korábbinál nagyobb fi
gyelemmel úgy készítik elő a 
pályázatokat -  fogalmazott a 
polgármester -, hogy azok a 
meglévő saját erőt megsokszo
rozzák miközben a célokat szol
gálják, melyek megvalósítását 
amúgy is tervezi a község ön- 
kormányzata. Példaként dr. Piri 
József az uniós pénzforráshoz 
utat nyitó SAPARD-pályázatot 
említette, melynek révén meg
újulhat Algyő több tere, a temp
lom környéke, belső kerékpárút 
létesülhet. A tervezett beruházá
sok közül a polgármester ki
emelte a fürdőprogram folytatá
sát, több utca aszfaltozását, az 
óvodai tornaszoba kialakítását, 
a volt lóversenypályánál 60-70 
új építési telek kialakításának 
elkezdését. Idén körülbelül 150 
millió forint saját erő marad fej
lesztésre -  hangsúlyozta a pol
gármester, ugyanis a kiadások 
között a település üzemeltetése 
és az intézmények működtetése 
jelenti a legnagyobb tételt. E 
tény arra inti a testületet, hogy 
idén áttekintse és racionalizálja 
a működéssel kapcsolatos ki
adásokat

Algyő jórészt önerőből érte 
el azt, hogy visszanyert önálló
sága óta jelentős mértékben fej
lődött. Most itt az idő, hogy na
gyobb figyelem irányuljon a 
partnerségre, vagyis a regionális 
és kistérségi együttműködésben 
rejlő lehetőségek kiaknázására, 
illetve a Mól Rt.-vel való kap
csolat további gyiimölcsözteté- 
sére -  fogalmazott dr. Piri pol
gármester. Példaként az Algyőt 
Szegeddel összekötő kerékpár
utat, illetve a nagyközség körüli 
ipartelep adottságainak jobb ki
aknázását említette -  a közeli 
és távoli jövőre utalva.

A.H.

Terítéken a távhő-, a környezetterhelési díj és a kábeltévé
A nagyközség önkormányzati 

képviselő-testületének január 30-i 
ülésén hozott döntéseket lapzárta 
után Varga Ildikó jegyző ismertet
te a Hírmondó olvasóival.

D íjem elések rő l határoztak a 
képviselők. (A z alábbi összegek  
az áfát nem tartalmazzák) A táv
h ő sz o lg á lta tá s  d íjának  em elt  
összegét februárra magára vállalta 
az önkormányzat, március 1-jétől 
viszont az alábbi árak alapján kell

a fogyasztóknak fizetniük: a fűté
si hőfelhasználás alapdíja 273,92 
F t/lég k ö b m éte i/év , a hődíj 
1880,16 Fl/GJ; a használati m e
legvíz alapdíja 66,35 Ft4égköb- 
métei/év, a hődíj 432,57 Fi/köb
méter. (E díj a 97/2003.X II.18. 
GKM rendelet szerint igényelhető 
kompenzációval jelentős mérték
ben csökkenthető.)

Törvény mondja ki a környe
zetterhelési díj fizetési kötelezett

ségét, m elyet A lgyőn február 1- 
jétől vezettek be. E díj a kommu
nális szennyvíz után köbméteren
ként 3,1 Ft, ellenőrzött és vizsgált 
szervek esetén 7,7 Ft. (A folyé
kony hulladék után köbméteren
ként 369,1 Ft.)

Ezentúl az a lgyői iskolában, 
óvodában és szociális otthonban 
körülbelül 10 százalékkal kell 
több et fize tn i az igén y b e  vett 
szolgáltatásért.

A képviselők -  népi kezdemé
nyezés nyomán -  úgy határoztak 
értékesítik a helyi kábeltévé háló
zatot -  a testület által meghatáro
zott feltételek szerint.

Az önkormányzati képviselő- 
testület legközelebb február utol
só péntekjén, 27-én tanácskozik -  
a tervek szerint a költségvetésről, 
a társadalmi szervezetek támoga
tásáról, a sportkoncepcióból kö
vetkező intézkedési tervről.
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Óvodai alapítványi bál
Március 6-án szombaton 18 órai kezdettel a Boldog 

Gyermekkor Alapítvány 6. alkalommal rendezi meg 
bálját. A zenét a BIBUCI együttes szolgáltatja. A 
belépő jegy ára vacsorával: 3.000.-Ft. Vacsora 
nélkül: 1.500.-Ft. Tombola jegy ára: lOO.-Ft. A 
tombolára felajánlott tárgyakat folyamatosan várjuk az 
óvodában. A báli jegyek m egvásárolhatók az óvoda 
gazdasági irodájában.

Szülői értekezletek
Az óvodai csoportokban szülői értekez

leteket tartanak az óvó nénik. Az értekezletek 
időpontja az óvodai hirdető táblán megte
kinthető. Február 23-án 17 órától az iskolába 
menő gyermekek szülei részére bemutatkozó 
szülői értekezlet lesz a Kosárfonó utcai zöld 
iskolában.

Balazsolas
Balázs napját már a legrégebbi kalen

dáriumok is számon tartják. Hazánkban 
az egyik ősi keresztnév. Balázs napján 
történik a Balázs-áldás, másként balázso
lás.

A tem plom ban Balázs napján a pap 
szentelt gyertyával megáldja a jelenlévők 
torkát, hogy ne fájjon a következő évben. 
Balázs püspök egy magyar kódexben leírt 
legenda szerint imájával megmentett egy 
kisfiút a haláltól, akinek halszálka akadt a 
torkán. A fiú édesanyja köszönetül gyer
tyát vitt a püspöknek. így vált a gyertya 
torokvédő orvossággá.

A múlt század végéig gyűjtöttek ekkor 
adományokat a tanítóknak, de ez a szokás 
már eltűnt a falvakból. A tanítók megha
gyásából, régi szokás szerin t, m inden

házba különféle ugrándozások közepette 
köszöntöttek be a gyerekek. Ezeknek a 
látogatásoknak az volt a célja, hogy ado
mányokat gyűjtsenek a tanítóknak, ami
ből a gyerekek is részesültek. A látogatá
sok másik célja az volt, hogy a gyereke
ket az iskolába invitálják.

„Adjatok gyerekecskét, hallja ábécécs- 
két...

Adjatok egy ludat, hogy mutasson utat 
iskolába.

Adjatok egy kakast, had kaparjon ga
rast, papirosra... ’’

Sok helyen a szokásból eredendően ne
vezték a gyerekeket „Balázs vitézeinek”.

Minden Balázs nevű olvasónknak kívá
nok boldog névnapot!

Nagy Barna Krisztina

Ovifarsang
Február 20-án 10 órától ÓVODAI 

FARSANG szórakoztatja a kicsiket a 
fa lu h ázb an . A gyerm ekek  vidám  
mulatozással búcsúztatják a telet.

Térítési díjak 
az oviban

Az óvodai té r íté s i d íjak  b e f iz e 
tésének időpontja:

márciusban 4-én, 
áprilisban 5-én, 
májusban 4-én, 

júniusban 3-án.

Gyerekszáj
„ Já tszunk ku tyása t?  Én dobberm an  va g yo k” -  h ív ja  a 

többieket Márk.
„Én pulikutya. Őrzöm a birkákat” -  mondja Tibi.
„Én meg akcióhős kutya vagyok!" -  vágja ki Atilla.

*

Brigi mondja Daninak:
„Danika én téged úgy szeretlek, hogy ha nagy leszek, veled 

járok majd esküvőzni!’’
*

Timi kéri:
„ Ugye elmeséled délután a Üveg M atyit?”

Meseszínház
Az óvodások március 9-én 10 órától a faluházban műsoros 

előadáson vesznek részt. A Szegedi Mini színház előadásában 
a „M azso la  és T ádé” cím ű m ese darabo t n ézik  meg a 
gyerekek.

1 % az alapítványnak
A Boldog Gyermekkor Alapítvány szívesen fogadja az 

adózók személyi jövedelemadójának 1 %-át. Köszönjük! 
Adószám: 18464881-1-06

Koza Ferenc
vállalkozó

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
garanciával vállalok.

Tel.: 267-517, 06-70-235-0566 
Cím: 6750 Algyő,Szamóca u. 34.

RÁBAGÁZ BT. vállal:

Lakások, magánházak építése, 
kivitelezése, 

épületgépészet, 
csatorna, víz, gáz tervezése, kivitelezése.

Gyubák József 
Oki. gépészmérnök

TeWax: 268-086 , 3049-32-533. Algyő, Bartók Béla u. 53.
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Egy százalék az iskolai alapítványnak
K özeleg  az ad ó b ev a llá so k  ide je . Idén  is 

lehetőség nyílik  m indenkinek adója 1% -ának 
fe la já n lá sá ra . K érjük , ha úgy érz i, szere tn é  
iskolánk alapítványának és ezen belül tanulóink 
helyzetének jobbítását, a következő adószámot írja 
a nyomtatványra: 18457177-1-06.

E gyéb  anyagi tám o g a tá so k a t is öröm m el 
fogadunk az alábbi bankszámla számra: 

11735005-20455127.

Köszönettel: 
az iskola tanulói

Február az iskolában
3-án 14.00 óra: Mesebemutató a napköziben.
4-én 7.00-17.00 óra: Ebédfizetés.
5-én 14.30 óra: Iskolai olvasási vetélkedő felső tagozatosoknak. 
9-én 17.00 óra: Szülői értekezlet 8. osztályosok szüleinek -

segítség a pályaválasztási lapok kitöltésében, 
délelőtt: Egyéni fényképezés az alsó tagozatban.

10-én délelőtt: Egyéni fényképezés a felső tagozatban.
11-én A 8. osztályosok jelentkezési lapjának leadása 

az iskolában, majd postázása.
13-án Továbbtanulási jelentkezési lapok beérkezése a győri 

központba és a megjelölt középiskolákba.
14-én 18.00 órától: Alapítványi bál.
17-én 14.00 órától: Versmondó verseny az 1-2. osztálynak.

15.00 órától: Versmondó verseny a 3-4. osztálynak.
19-én 14.00 órától: Hangos olvasási verseny a napköziben.
23-án 17.00 órától: Szülői értekezlet leendő 1. osztályosok

szüleinek, helye: Zöld iskola 
27-én Farsang az alsó és felső tagozatos osztályokban.

15.00 órakor: Matematika verseny
6-án, 13-án, 20-án, 27-én 15-16.30 óra között: A 8. 

osztályosok drogprevenciós foglalkozása az iskolában.

Iskolai 
alapítványi bál

Nagy izgalommal készül az 
iskola apraja-nagyja az idei 
a lap ítvány i bá lra , am elyet 
idén Valentin napján, február 
14-én rendeznek.

Gyülekező: 18.00 órától, a 
műsor 19 órától kezdődik.

Belépő: 3000 Ft vacsorával, 
1600 Ft vacsora nélkül.

Fővédnök: dr. Piri József 
polgármester.

N y itó tá n c : keringő  a 8. 
osztályosok előadásában.

Osztályok műsora: a 2., 3., 
4. osztályosok előadásában.

A vacsora után a szokásos 
tombolasorsolásra kerül sor. A 
tombola tárgyak gyűjtéséhez 
kérjük a szülők, a lakosság

segítségét, hiszen a bevétel az 
iskola alapítványát gazdagítja, 
am elye t e rd e i isk o lá ra , a 
tan u ló k  ju ta lm a z á sá ra , és 
egyéb támogatásra fordítunk. 
A tombola tárgyak leadhatók 
a Fehér és a Zöld iskolában 
február 6-ig.

A bálra sok szeretettel vá
runk m inden kedves érdek
lődőt.

Belépőjegyek vásárolhatók 
a Fehér isko lában: Baráth  
Jánosnénál munkaidőben, 

a Zöld iskolában: Boldizsár 
Attilánénál hétfőn és pénteken
7.30-tól 9 óráig,

Szabó M ihálynénál Algyő, 
Téglás u. 14.

Gördeszka park -  adományból
„ Tisztelt Algyőiek!
Torma Tibor vagyok, több mint egy éve gör- 

deszkázom. Szerencsére egyre több algyői fiatal 
csatlakozik ehhez, és az ehhez hasonló extrém 
sportokhoz■ Mikor kimegyünk az utcára spor
tolni, rendszeresen elküldenek minket, akárhol 
vagyunk. Mikor az időnk engedi, Szegedre já 
runk be, viszont az utazás sokáig tart, és Szege
den fizetnünk kell a parkba való belépésért. A 
szegedi utcákon való gördeszkázást és görko- 
rizást a lakosok nem nézik jó  szemmel.

Ezért elhatároztuk, hogy építünk magunk
nak A lgyőn egy olyan gördeszka parkot, 
ahol rendszeresen gyakorolhatnánk, így nem 
rongálnánk a középületeket, közterületet és a 
lakosokat sem zavarnánk. Fáradságos mun
kával összeállítottunk egy tervet.

Először az Algyői Önkormányzathoz fo r
dultunk segítségért, ők 50.000 forinttal tá
mogatták ötletünket. Viszont a park megépí
téséhez további támogatásra lenne szüksé
günk. Ezért fordulok most minden algyői

vállalkozóhoz, céghez és magánszemélyhez 
segítségért, mely lehet fizikai, pénzbeli vagy 
anyagi támogatás. Főleg vascsövekre, zárt
szelvényekre, vaslemezekre, raklapokra len
ne szükségünk. Ez lehet akár egy darab vagy 
akár egy tucat. A biztonság érdekében azon
ban fontos, hogy az anyagok jó  állapotban 
legyenek. A fe la já n lo tt pénzekből olyan  
anyagokat, kiegészítőket vásárolnánk, me
lyeknek feltétlenül újaknak kell lenniük. A 
parkban található elemek összeállításához 
főleg lakatosok segítségét várjuk, bár az épí
téskor minden segítő kéz jó l jöhet. Előre is 
megköszönöm a segítséget, mellyel egy fia 
tal, sportoló generációt támogatnak.

A felajánlásokat a 06-62/267-084-es, illet
ve a 06-3C/429-0538-as telefonszámokra vá
rom, vagy személyesen a Sövény u. 33. szám 
alá."

Köszönettel:
Torma Tibor

Apró 
hirdetések

VETŐM AG, műtrágya forgal
mazás (kérésre házhozszállítás), 
szak tan ácsad ás A lgyőn . Érd.: 
György Antal 30413-8332 vagy: 
Szekeres Gábor 20964-8879

H ÍM Z E T T  G O B E L IN T  e l
adásra kínálok és hozott anyagból 
hímzést vállalok.

Tel.: 30-407-84-59

REDŐNY, RELU X A , H A R
M O N IK A A JTÓ , szalagfüggöny 
és napellenző készítés.

Tel.:06-30-953-0395

K É R JÜ K  A D Ó JA  1% -ával 
segítse az Algyői Sportkör mun
káját. Adószám : 19983484-2-06.
Köszönjük!
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Plébániai hírek
K épviselő-testület. No

vem berben m egtörtén t a 
Plébániai Képviselő-testü
let választása. Ennek ered
ménye: Makra Mihály vilá
gi elnök; tagok: Boldizsár 
András, Hegedűs Józsefné, 
Hegedűs Mihály, M olnár 
Péter, P lánka  József, 
Plánkáné dr. Szabó Terézia, 
Q uell Péter, Q uellné  
Kucsera M árta, Szekeres 
Kálmán, Szekeres Kálmánná, 
Üveges Lászlóné, Vágóné 
Hegedűs Magdolna, Zánthó 
Csaba. Póttagok: dr. Tóth 
M ária, C siszér P iroska, 
Kis Mihályné, dr. Hégely 
M ihály, H egedűsné Vári 
Mária. Tiszteletbeli tagok: 
Budai Balázsné, Mészáros 
Jó zse fn é , Tóth  M ihály, 
Török Istvánné. Munkájuk
hoz Isten áldását kérjük. 
A m ennyiben  a K özség 
Tisztelt Lakosságának ké
rése, gondja, kérdése van, 
nyugodtan keressék meg 
akár őket is.

Z árszám adás. A Római 
Katolikus Plébánia képvi
selőtestülete január 8-i ülé
sén egyhangúlag elfogadta 
a 2003. évi zárszámadást és 
a 2004. évi költségvetést. A 
m últ évben a legnagyobb 
kiadási tételt az éppen 100 
éves plébániaépület felújí
tása jelentette.

M egújult a plébánia. A 
plébánia épületének felújí
tá sa  m agában fo g la lta  a 
megsüllyedt rész újra ala
pozását és falazását, a tető- 
szerkezet és a tető teljes 
cseréjét -  a faanyag kon
zerváló festésével együtt, 
továbbá a belső festést és 
mázolást, egy új fürdőszo
ba és WC kialakítását és a 
régi felújítását. A költségek 
m integy 4 .690 .000  F t-o t 
tettek ki. Ezt részben pá
lyázati pénzből finanszíroz
tuk: a Széchenyi-terv kere
tében 1.750.000 Ft-os álla
mi támogatást kaptunk. A 
beruházáshoz je len tő sen  
hozzájárult az Algyői Ön- 
ko rm ányzat, ö sszesen
1.400.000 Ft-tal. A fenn

m aradó összeget az egy
házközség adta hozzá, amit 
az utóbbi években persely
pénzből, egyházi hozzájá
rulásból („egyházi adó”) és 
adományokból gyűjtöttünk 
össze és takarítottunk meg. 
Hálásan köszönjük m ind
azoknak a segítségét, akik
nek tám ogatása lehetővé 
tette, hogy a jubileumi év
ben a plébániaépület kívül- 
belül megújulhatott!

A tempolom felújításra 
vár. A munkák sora azon
ban még nem ért véget. Ha
lasz th a ta tlan  a tem plom  
tűz- és villámvédelmi kor
szerűsítése, amelynek költ
ségei legalább 1 millió Ft- 
ra becsülhetők előzetesen. 
Sürgető a templomtető re
noválása és a sekrestye vi
zesedésének megszüntetése 
is, hiszen a beázások a bel
ső vakolatot és festést ve
szélyeztetik, hogy csak a 
nagyobb munkákat em lít
sük. Éppen ezért kérjük, 
hogy aki csak teheti, vala
m ilyen  m ódon já ru ljo n  
hozzá a költségekhez, h i
szen a templom mindannyi
unké!

„ E g y h á z i a d ó ” . Az
anyagi támogatás legegy
szerűbb módja az egyházi 
„ad ó ” befizetése. Ennek 
ajánlott éves összege aktív 
dolgozók esetében 2400, 
nyugdíjasok és gyesen-gye- 
den lévő kismamák eseté
ben pedig 1200 Ft szemé
lyenként. De bármilyen tá
mogatást hálásan fogadunk.

K anonok. Püspök atya 
kinevezett a Szeged-Csaná- 
di Káptalan kanonokává. A 
beiktatás február 8-án, va
sárnap a fél 12-es szentmi
se keretében lesz. Szeretet
tel hívom és várom vala
mennyi algyői ismerőst és 
ismeretlent erre az ünnep
ségre a Szegedi Székesegy
házba (Dómba).

Dr. Laurinyecz Mihály 
plébános

Nyílt levél Oláh Ernőnek
„Kedves Ernő!
A szégyenkezés pírjának égő fájdalmával arcomon olvastam írásodat a 

Hírmondóban, mikor nyíltan és bátran felvállaltad a bírálat kimondását és 
a változtatásnak szükségességét. Szeretnélek megnyugtatni, hogy minden 
okod és jogod megvolt hozzá. Azért is, mert a tehetséges ember felelősségé
vel gondolkozol, másrészt -  és ezt innentől új mondatba kell foglalnom -, 
mert „megérdemled”.

Te vagy az az ember, aki a Faluház megnyitásától kezdve minden jelentő
sebb kulturális és egyéb rendezvény alkalmával megjelentél a nézőtéren és 
felállítottad háromlábú kis állványodat, hogy kameráddal megörökítsed azt.

A közönség egy része tanácstalanul vette tudomásul, azon tűnődve, ki hí
vott, kinek dolgozol, ki kért rá egyáltalán. Azóta kiderült számomra, hogy 
egy valami indíthatott erre. Az értékek felkutatásának és felismerésének ösz
tönéből fakadó alkotási vágy. Rólad még azt is el tudom képzelni, hogy eze
ket a felvételeket a maga rendje-módja szerint gondosan rendszerezted, szá
molva azzal, hogy esetleg egyedi értéket fognak képviselni az utókor számá
ra. Az alkotási vágy az emberben eredendően beépített szellemi erőforrás, 
amely mindig a kitörési pontot keresi, miközben az ellentétes szellemi erők 
ezt kitörésgátlókkal igyekeznek megakadályozni illetve leszabályozni.

A történelem során nem egyszer és nem kétszer fordult elő, hogy az „el
követő" nem érte meg művének vagy munkásságának élő elismerő üzenetét. 
Szerencsére nem ez a művészet mozgató rugója. De valljuk be JÓL ESNE! 
Nagyon örültem, hogy Süli Andrással példázódtál, mert ennek e témára vo
natkozóan óriási bizonyító ereje van. Azt gondolom, nem követek el kegye
letsértést azzal, ha most elmondom, hogy kortársainak róla alkotott vélemé
nye életvitelét és (az akkori egyszerű, dolgos falusi ember számára a szó 
igazi értelmét jelentő) munkához való hozzáállását tekintve nem volt valami 
hízelgő. Róla szóló történeteket még gyermekkoromban hallottunk az Őt jól 
ismerő, generációjától kicsit fiatalabb, de már koruknál fogva hitelt érdem
lő emberektől.

Bár a művészetet művelő és értő társadalom ekkorra már elismerte rend
hagyó képességeit, amit naiv művészet néven könyvelt el. De a még élő kör
nyezete továbbra is görcsösen ragaszkodott ahhoz az értékrendhez, melyben 
sem ez, sem egy magasabb rendű művészet befogadásának lehetősége nem 
kaphatott helyet.

A művészet kellőszintű gyakorlása és értékelése ma sem egyszerű feladat, 
sőt talán soha nem volt ilyen nehéz. Mondom ezt kicsit azok védelmében, ki
ket tudatosan vettél célba írásoddal. Nem azért, mert én is közéjük tartozom 
(töredelmesen be kell valljam, az én figyelmemet is elkerülte ez a program), 
hanem azért mert: miért lennénk mi különbek, mint elődeink? Hiszen abból 
az emlőből táplálkoztunk mi is. Minden attól függ, hogy az ember honnan 
jött, és innentől kezdve a tehetség csak másodlagos dolog.

Te is egy jövevény vagy, és az csak a mi szerencsénk, hogy sátorkaródat 
nálunk verted le, és itt raktad le mindazt, amivel útra bocsátottak. De tud
nod kell azt is, hogy innen is mentek el emberek komoly útravalóval a tarso
lyukban, többnyire azok, akiknek szellemi kapacitásuk kibontakoztatásához 
nagyobb térre volt szükség, mint ami egy kis község lehetőségei közé szorul
tak. Volt szerencsénk több ilyen személlyel megismerkednünk az Ösgyeviek 
Baráti Köre által szervezett évenkénti találkozások alkalmával.

Tudod, ők is nagyon hiányoztak és most is hiányoznak.
Aki maradt, azt megfosztották önállóságától, kultúrájától, pár esztendő 

alatt szárnyaszegetté vált. Egy fecske meg nem csinál nyarat meglazult, lógó 
villanydróton. Új póznák kellettek, feszes, hosszú drótokkal, meg új fecske
rajok szép, fényes erőtől duzzadó dallamos fecskékkel. Talán látványukra a 
mi tépett-szárnyúaink is újra életre kelnek, csak jaj, el ne rebbentsük őket, 
mert együtt mennek el megint!

Kívánom, hogy Neked és a többi hozzád hasonló adottságokkal megál
dottfecskének legyen mindig itt nálunk elegendő tápláléka és jól kifeszített 
hosszú drótja, hogy sokan elférjetek.

Baráti üdvözlettel:
Bakos József"
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-  Kőműves munkát vállalok.
-  Családi házak kivitelezését

(kulcsra készen is)
- Átalakításokat.

Tel.: 0^20-42-80-140

Az IDA virágüzlet ajánlata

Szálas, cserepes kirágok, virágtálak, 

eljegyzési csokrok, kosarak, 

menyasszonyi csokrok készítését

Temetési koszomkat, sírcsokrokat 

előrendelésre készítek.

Virágütöd, műanyag cserép kapható.

Nyitvatartási 

hétfőtől péntekig: 8-17, szombat,vasárnap 8-12  

Telefon: 267-297 

Algyő, Vásárhelyi u.21.

DENZISHOP

Ebben az évben is 
minden kedden 9 -  12-ig

%  háztartási aprócikkek 
%  fürdőszobai kiegészítők 
^  konyhai felszerelések 
%  szivacstermékek 

^  papíráruk 
%  textiltermékek 

%  műanyagedények mikroba 
^  fagyasztóba 

%  kozmetikai cikkek 
%  vegyiáruk 
%  édességek 

%  akciós nyári papucsok

TORNÁZZ VELÜNK!

Biztosan érezted már úgy: 
igen, tenni akarok fizikumom 

és megjelenésem javítása érdekében, 
de nem tudom, hogyan is kezdjek hozzá!

Engedd meg, hogy én m egm utassam I

Olyan tornára invitállak, 
amelynek segítségével közösen indulunk el 

azon a z úton, ahol a z elhatározás tett, sőt a 
testi egészség és lelki jólét mellett 

az életörömnek is figyelmet szentelünk.

M indenkit so k  s ze re te tte l vároki

Köszönettel: Kovács Kriszta
06-30547-0388
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V  JÁZMIN VIRÁGÜZLET *

februári ajánlata:

VALENTIN NAP 
Február 14.

^  Lepje meg kedvesét, szerettét 
óriás columbiai rózsával!

^  Esküvőkre komplett virágrendelés 
esetén kedvezmény!

^  Különleges alkalmi csokrok,virágtálak, 
virágkosarak, dekorációk, partik, zsúrok, 

bálák dekorálása virággal.

^  Selyemvirágok,gumivirágok.

V  Talpas koszorúk, görögkoszorúk, sírpámák, 
sírcsokrok, umadíszek.

Algyő, Bartók B. u. 35.

Nyitva:
hétfőtől-péntekig: 8-12,13-17, szombat 8-12, 

vasárnap 8-11 
Rendelésfelvétel: 06-30-515-9379 

(SMS-ben is lehet!)

A SPORT & LIFE PARTY SERVICE valamint a 
HORIZONT ÉTTEREM szeretettel meghívja Önt, 

hagyományos

FARSANGI BÁLJÁRA
Id&e: 2004. február 21. szombat 18 óra

Helye: Horizont Étterem -  MÓL Ipartelep 
(47-es főúton, a körforgalomból balra)

Programok:
19.15 Pohárköszöntő!

Az est műsorvezetője és házigazdája: Fábián Péter 
19.30 Vacsora

Előétel: Kacsamáj Wellington -  módra (gomba, vajastészta) 
burgundi mártás, friss kerti saláta 

„A” -menü: „B” -menü:
Főétel:
Zsályás borjúzseb Egzotikus kacsamell trópusi 
(gomba, sonka, szalonna) gyümölcsökkel

(ananász, narancs)
Mandulás szűzpecsenye rántva Bárányborda gazdagon 
(mandula, dió, mogyoró) (gomba, paprika, paradicsom) 
Köret: Habos burgonyapüré

Márványrizs 
Desszert: Somlói galuska

21.30 Sztárvendég: SZUCS JlACÜth
Éjfélkor: Frissen sült tarjás croissant 

0.30 TOMBOLA: FŐDÍJ: HÁZIMOZI - RENDSZER 
Zene: a PRT • zenekar 

Részvételi díj: 3.500 Ftrtő, mely a vacsorát, a műsort és a 
pohárköszöntőhöz szükséges koccintani - valót foglalja 

magában.

További, bővebb felvilágosítás, asztalfoglalás, rendelés: 
62517 —479 vagy 06 -  30 -  289 -  69 -  20 vagy 

e - mail: levei@horizontetterem.hu

Kellemes szórakozás reményében mindenkit s<?k szeretettel vár: 
Makó László Bittó Árpád

ÉPÍTKEZŐK, 
FELÚJÍTÓK FIGYELEM!

Hitel közvetítés, 
tanácsadás, 

teljeskörű ügyintézés igényei szerint.

T iszteljen  meg bizalm ával!

Kovács Gyuláné 
06-20-4969031, este: 268-611

É p í t k e z ő k  f i g y e l e m !

A PEM ATBETON Kft.
az új évben is várja a megrendeléseket, 

széleskörű szolgáltatásokkal állunk 
rendelkezésükre

32 féle betonminőség 
mixeres szállítás 

betonszivattyú biztosítása 
zsákos cement forgalmazása 

marosi homok, sóder 
darabolt tűzifa forgalmazás.

Algyő Ipartelep 
Tel.: 6 2 ^ 2 6 7 -0 0 1 , 2 0 6 5 9 - 1 0 3 5

mailto:levei@horizontetterem.hu
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A közigazgatás izgalmas feladat -  véli Varga Ildikó jegyző
A Hódmezővásárhely -  Szeged -  Algyő 

háromszögön belül történt eddig minden, 
ami fontos Varga Ildikó életében. Vásárhe
lyen született, Szegeden szerzett jogi diplo
mát, most meg Algyőn kapott izgalmas 
munkahelyi feladatokat Varga Ildikó, a 
nagyközség jegyzője.

-  M iért a jo g o t választotta, hiszen  
humán érdeklődésű diákként magyar és tör
ténelemfelvételi vizsga után bölcsész is le
hetett volna?

-  Mert a jog megoldást kínál az emberi 
problémákra. Márpedig engem az érdekelt 
mindig is, hogyan lehet segíteni másoknak, 
miként lehet megoldani a mindennapi élet 
konfliktusait.

-  A mindennapokhoz kötődő önkormány
zati hivatal egy jogász számára kínál-e iz
galmas feladatokat?

-  Örülök, hogy rátaláltam a közigazgatás 
sokszínű és izgalmas világára. A közigaz
gatási jog nagyon kis sűllyal szerepel a jog- 
tudományi egyetemen oktatott tananyag
ban, annak ága-boga csak a gyakorlatban 
ismerhető meg. Erre kínált semmi mással 
nem pótolható lehetőséget számomra a me
gyei jogú város, Vásárhely önkormányzati 
hivatala. Ott sok mindent kipórbálhattam: 
az ügyfélfogadástól kezdve az igazgatási 
ügyeken át a bonyolult és nagyszabású jog
ügyletek lebonyolításig. így aztán megta
pasztalhattam a közigazgatásbeli jogi mun
ka szépségeit is, hiszen ott a jog a születés
től a halálig átfogja és szolgálja az egész 
életet.

-  A szépségek mellett bizonyára a nehéz
ségekről is képet kapott: mi a legnehezebb 
a jogászkodásban?

-  Az, hogy bizalmi alapú feladat. Vagyis 
a jogász előre és hátra, oda és vissza olyan 
információk birtokába jut, mint az ügylet 
egyetlen más szereplője sem. Kipróbált ti

tokgazdaként a tűzvonalban, vagyis mindig 
a vezetőknek kellett dolgoznom -  például 
az elmúlt időszak egyik legnagyobb vásár
helyi beruházása idején a csatornamű társu
lat szervezésekor.

-  Ilyen előzmények után mit hozott az 
életében a nagyközségi polgármesteri hiva
talbeli feladat?

-  A volt vásárhelyi jegyző, Dubecz 
György Algyőre került, és ő -  mivel ismer
te a városi jegyzői irodán végzett munkám
-  szólt, milyen feladat elvégzését bízná rám 
a nagyközségi hivatalban. Felkérését, az al
győi igazgatási és népjóléti csoport vezeté
sét örömmel elfogadtam. Már csak azért is, 
mert a gyakorlati problémák megoldása áll 
hozzám közel. Itt megtapasztalhattam: egy 
községben mindenki ismer mindenkit, va
gyis hatékonyabb a munka, meg nem „álta
lánosságokban” beszélnek, hanem a köz- 
tisztviselő a köz érdekének érvényesülésé
ben, vagy az egyes ember ügyes-bajos dol
gainak elrendezésében segít. Algyőről pe
dig csupa jót hallottam, a hivatalt is jó kö
zösségként emlegetik szakmai berkekben.

-  Az is újdonságot jelenthetett, hogy 
Algyőn vált vezetővé.

-  Amikor itt 2001-ben dolgozni kezd
tem, az igazgatási és népjóléti csoporthoz 
öt köztisztviselő tartozott, de a belső mun
kamegosztásból következően a jegyző he
lyettesítését is nekem kellett ellátnom. 
Mindez változatos feladatot adott, minden 
nap kihívást jelentett. Algyőn megtapasztal
hattam, hogy a közigazgatási munkát vé
gezve bizonyos, hogy nem lesz szakbarbár 
a jogász...

-  De annyira gazdag sem, mint például 
egy jólmenő ügyvéd...

-  Az igaz, de a közigazgatás anyagi sta
bilitást ad és olyan hely, ahol tervezhető a 
karrier.

-  Szakmai sikernek tekinti-e, hogy 2003. 
december 1-je óta Ön Algyő jegyzője?

-  Megtisztelő a megbízás. Úgy gondo
lom, a húsz pályázó közül azért esett rám 
az algyői képviselő-testület választása, mert 
ismerték a munkám. Ha nem úgy adódott 
volna, hogy helyettesítenem kell az algyői 
jegyzőt, még nem pályáztam volna e fel
adatra, hiszen a kortársaim zöme legfeljebb 
az aljegyzői megbízatásig jutott a ranglét
rán.

-  Milyen célok elérését tUzte maga elé 
Algyő új jegyzőjeként?

-  Csoportvezetőként is fölvállaltam a 
kellemetlennek mondott feladatokat, így 
például a gyám hatósági gyerm ekelhe
lyezési ügyeket, az önkormányzati tulaj
donú földek eladásával kapcsolatos jogi 
problémák rendezését. Az önkormányzati 
intézményekkel eddig kialakult jó együtt
működés alapja lehet a jegyzői feladatok 
megoldásának. A hivatalon belüli munka 
szervezésében nem a feladatkiosztó, ha
nem az együttműködő vezetés híve va
gyok, ehhez m unkaköri finom ítások  
szükségesek. Ugyanakkor azt is lényeges
nek érzem, hogy képünk legyen a község 
lakóinak véleményéről, helyzetéről, ezért 
szorgalmazom, hogy tavasztól elindulja
nak a kérdezőbiztosok és munkájuk nyo
mán elkészüljön Algyő szociális térképe. 
Az adatszolgáltatás önkéntes, de jó lenne, 
ha minél többen válaszolnának -- név nél
kül -  a kérdésekre, mert a kialakuló szo
ciális térkép segítene, hogy az önkor
mányzati döntések az algyőieket szolgál
ja. Fontosnak tartom azt is, hogy az al
győieket az eddigieknél jobban tájékoz
tassuk az önkormányzat döntéseiről, a 
mindennapi életet érintő helyi jogszabály
okról.

A .H .

Új szolgáltatások a könyvtárban
Minden kedden 14-től 17 óráig ingyenes internetes álláskeresés 

munkanélküliek részére. Számítógépes újságok (a legutolsó 
kivételével) és CD-k kölcsönzése. Videokazetta kölcsönzés -  
beiratkozási díj ellenében. Számítógépes CD-k (interaktív mese és 
ismeretterjesztő) helyben használata. CD jogtár helyben használata. 
CD-írás.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött.
2003. november 7.: Nyilas 

Csaba és Szabó Renáta, novem
ber 21.: dr. Nagy Endre és dr. 
Morvay Zita Erzsébet, december 
17.: Borsos Károly és Bozóki 
Ágnes.

Született.
2003. december 24.: Nagy

Róbertnek és Vidács Juditnak 
Emese, december 28.: Pap Ró
bertnek és Dékány Tündének 
Csaba. 2004. január 1.: Koza Jó
zsefnek és Nagymihály Anikónak 
Noémi.

Elhunyt.
2003.december 19.: Mónus 

Lajosné született Berta Erzsébet.

Fogadóórák a Polgármesteri Hivatalban
Önkormányzati képviselők fogadóórája:
Február 11. (szerda) 14-17 óráig: Bakos András, Borbély János 
Február 18. (szerda) 14-17 óráig: Herczeg József, Süli Zakar Mariam 
Február 25. (szerda) 14-17 óráig Karsai Lászlóné, dr. Gubacsi Ede 
Március 3. (szerda) 14-17 óráig Bakos József, dr. Gonda János 
Polgármester: dr. Piri Józseffibruk 18-án és március 3-án (szerdán)
14-től 17 óráig tart fogadóórát.
Alpolgármester: Molnárné Vida Zsuzsanna február 11-én és 25-én 
(szerdán) 14-től 17 óráig tart fogadóórát.

Európa Fórum
Az uniós csatlakozás előtt közös gondolkodásra hívja az érdeklő

dőket az Algyő Fejlődéséért Alapítvány: február 12-én (csütörtökön)
18 órától a faluházban dr. Búzás Norbert egyetemi docens, tudomá
nyos és gazdasági dékánhelyettes (SZTE Gazdaságtudományi Kar 
Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék) és Szekeres Zsolt 
tanszéki mérnök (SZTE Vállalatgazdaságtani Tanszék) mondja el vé
leményét az Európa Fórumon.



10 Könyvtári tükör 2004. februári Hírmondó

ALGYŐI KÖNYVTÁR ES TAJHAZ 
6750 ALGYŐ, KASTÉLYKERT U. 63.

Tel.: 62617-170; 62317-171, Fax: 62617-170 E-mail: bibl@algyo.hu 
Tclcház Nyitva tartás:
ALGVŐ hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 13-18 óráig, csütörtök: 13-18 óráig

Kiállítás
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyitott „Isten, áldd 

meg a magyart!” című kiállítás február 20-ig tekinthető meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében. Érdekessége a kiállításnak, 
hogy „Nagym agyarország” térképen bejelölve látható, hogy 
„nagy magyarjaink” hol születtek. Felhívja a figyelmet azokra 
az értékelje, amelyeket az évszázadok forgatagában meg tud
tunk őrizni, s amelyeket magunkénak hiszünk és vallunk. Ilyen
kor döbbenünk rá, mennyi érték, szellemi és tárgyi alkotás gaz
dagítja életünket, teszi színesebbé, sokszor elviselhetőbbé nap
jainkat. Kedves Olvasó! Tekintse meg kiállításunkat!

Algyői szépírók
A lgyői írók, költők  alakotásait szeretné összegyűjteni a 

könyvtár azért, hogy az algyői szépírók műveit egy kötetben ad
ja  ki -  a jelen örömére, az utókor számára. Kérjük, hogy az al
győi írók, költők írásaikat adják le a könyvtárban! Elfogadjuk 
kézzet írva, gépelve vagy akár lemezén is. Köszönjük!

Nyerteseink
A M agyar Kultúra Napján könyvtárba látogatók között 

in ternet-használato t és ajándékkönyveket sorsoltunk ki. 
Szerencsés nyerteseink:

Csíkos Ibolya (Bíró u. 4. -  könyv), Pajkó András (Géza u. 
19. -  könyv), Fűzi Otília (Szeged, Szent István tér 1 1 .— 
Internet), Suti Dóra (Szeder u. 34. -  Internet), Szabados 
Gábor (Kastélykert u. 36. -  Internet).

Olvasó család
K apcsolódjon be az algyői könyvtár „Olvasó Család” 

akciójába! Nem kell mást tennie, m int jelentkeznie és a 
család  m inden tag jának  beira tkozn ia  a könyvtárba. Az 
olvasójegy alap ján  2004. decem ber 15-én értékeljük  a 
látogatások és a kölcsönzött dokum entum ok szám át. A 
leg tö b b e t o lvasó  csa lád o k  decem b erb en  ünnepélyes 
rendezvény keretében ajándékkönyvet és oklevelet kapnak.

Kölyökrovat Titkos tanítások
Amit a drogokról tudnunk kell (5.)

A drog tárgykörébe bizony beletartozik az 
alkohol, a kávé, és a nyugtatók is. Ezek a legá
lis szerek, melyek beépültek már a hétköznapi 
életünkbe.

Az egyik legaktívabb szer a nikotin, sajnos 
sokan használják. Könnyű leállni róla, de csak 
akkor, ha ezt szigorúan eldöntöttük.

A legáltalánosabb jelen levő drog ma nálunk 
az alkohol -  sajnos. Szinte minden családban 
van legalább egy alkoholfüggő.

Amíg valakinek az erei rugalmasak, jóté
kony hatással bírhat a kávé, persze ehhez is 
hozzá lehet szokni. Gyakorlatilag enyhe pszi- 
chostimuláns.

A nyugtatók is nagyon veszélyesek. Ma Ma
gyarországon az emberek számolatlanul szedik 
ezeket a pirulákat. Azonnal hatnak, látszólag 
csökkentik a problémákat, a feszültséget, de et
től az alapkonfliktus nincs megoldva! Követ
kezményei ennek is súlyosak: egyre több szük
séges, szokássá válik, memóriazavart okoz, ta
nulási nehézségekhez vezet, alkohollal történő 
használata pedig politoxikomához vezet. Az 
egyensúlyzavarok mellett megjelenik az elkent 
beszéd, az egyre csökkenő teljesítmény, a 
gyógyszer megvonásakor pedig rátörnek az 
egyénre az elvonási tünetek: ingerlékenység, 
feszültség, remegés, alvászavar, kézremegés.

Miközben a könyvtár új könyvei között 
kutakodtam, hogy vajon mit is ajánljak kor
társaimnak, egy érdekes könyvre leltem. A 
címe és a fedele kapott meg: Titkos tanítá
sok. A titkok mindig is érdekeltek, így -  bár 
nem gyerekolvasmány -  belelapoztam. Való
ban sok olyan dolog van benne, amit még 
nem teljesen értek, azonban mindig is érde
kelt, hogy milyen lehet a túlvilág, vagy tény
leg akarjuk-e, amit akarunk, van-e megbo
csátás, tudunk-e másokat elviselni? Ezekre a 
kérdésekre próbál választ vagy inkább útmu
tatást adni a szerző, Miiller Péter. Egy rész 
azonban teljesen világos volt számomra. Az, 
amit az olvasásról, a könyvekről írt: „Olvas
ni azt jelenti, hogy egy lángelme társaságá
ba kerülsz. Shakespeare, Tolsztoj, Doszto
jevszkij, Madách és Mikszáth Kálmán ven
dége lehetsz: Meghívnak magukhoz, s együtt 
érezhetsz, együtt gondolkodhatsz velük; lát
hatsz a szemükkel, hallhatsz a fülükkel, 
fölébresztik benned az alvó sejtéseidet, ame
lyek nélkülük sohasem jutottak volna tudo
másodra; rádöbbent arra, hogy a lelked mé
lyén te is zseni vagy -  még akkor is, ha ön
magadtól erre sohasem jöttél volna rá -  az
által, hogy átéled az Ő világukat, s otthont 
teremtesz magadnak benne. Amíg olvasol, te 
leszel Ok, s bár a könyv, a „kotta" előtted 
van, de a zene a te fejedben szól. Te vagy 
Hamlet, Lear király, Raszkolnyikov, Adám és

Lucifer, ott élsz, ahol ők, azt gondolod, amit 
ők -  amíg olvasol, lángelme vagy...

Olvasni nem azért érdemes, hogy „művel
tek", hanem hogy gazdagok legyünk, hogy 
egyetlen életünkben sok ezer életet leéljünk 
és megtapasztaljuk, milyen a bukás, a hata
lom, a magány, a diadal, a születés, a halál, 
a hazátlanság és a szerelem, hányféle hit, 
rögeszme, félelem mozgathat egy embert, 
hogy leleplezzük hazugságainkat, fölfedez
zük életünk értelmét. . ." A  kamaszoknak -  s 
magamnak is -  beleolvasásra ajánlom a 
könyvet azzal, hogy néhány év múlva olvas
suk végig.

Az alábbi könyveket viszont nyugodtan 
kézbe vehetitek és elolvashatjátok:

Thomas Brezina: Legyen anyu a legme
nőbb. A könyv olyan lányokról szól, akik 
menővé szeretnék varázsolni édesanyjukat, 
hogy ne legyen olyan problémájuk, hogy 
égő legyen anyukájukkal megjelenni. Ebben 
a feladatban még a fiúk is segítségükre lesz
nek. De mire összejön az „átváltoztatás” egy 
boszorkány kép fel és összezavarja az ese
ményeket. Ha tetszik a könyv, ne habozz, 
kölcsönözd ki!

A világ története. Ez a könyv elénk tálja 
Földünk őstörténetét, az emberiség történe
tét korokra bontva. Sok színes képet tartal
maz a könyv, mely lapozgatásra is kiválóan 
alkalmas.

mailto:bibl@algyo.hu


2004. februári Hírmondó Holdnaptár 11

Holdnaptár (2.)
A holdnaptár gyakorlati alkalma- telő holdnál sohasem szabad trágyáz-

zásához tudnia kell, hogy mikor látja ni.
az újholdat •, a teliholdat 0 , a fogyó A telihold az érzékeny embereket
(vagy csökkenő -  C- holdat) és a telő megviseli, nyugtalanul forgolódnak 
(vagy dagadó -  D- holdat), és mikor az ágyukban, több a baleset, és több
van a leszálló és a felszálló hold. gyerek jön a világra. Telihold napján

Újholdkor kezd el a Föld „beléle- érdemes gyógynövényeket gyűjteni,
gezni", vagyis intenzíven energiát de nem szabad megmetszeni a fákat, 
felvenni. Ha ilyenkor kezeljük a be- bokrokat. Ilyenkor kell trágyázni, 
teg növényeket, fákat vagy cserjéket, Fogyó hold kedvező befolyást
hamarosan újra erőre kapnak és gyakorol mindenre, aminek a földben
egészségesek lesznek. kell hatnia. Az ebben az időszakban

Telő hold alig néhány órával az vetett vagy ültetett gyökértermésű nö-
újhold után már fel is tűnik az égen vények csodálatosan fognak fejlődni,
keskeny holdsarló alakjában, és kb. A leszálló hold (Ikrektől a Skorpi-
6 nap telik el, amíg félhold lesz be- óig) kedvező ültetési és metszési idő-
lőle. Ebben az időszakban a gondos szak.
ápolást meghálálják a növények, de Ha Ön a Hold szerint akar főzni, a

megadott növénycsoportok (virág, le
vél, gyümölcs, gyökér) elárulják, 
hogy melyik napon melyik emészthe
tő különösen jól. (S=só, Zs=zsír, 
Sz=szénhidrát, F=fehérje)

Kerti munkák februárban:
-  Február változó hőmérsékletet 

hoz magával, s veszélybe kerülhetnek 
a gyümölcsfák. Megfelelő védelmet 
jelent, ha a kérgüket bekenjük mészol- 
dattal, mert a világos felület visszaveri 
a napsugarakat, és így csökkenti a hő
mérséklet-ingadozásból eredő károkat.

-  Ha megmetszettük a gyümölcs
fákat, kenjük be a nagyobb vágások 
felületét oltóviasszal. így megakadá
lyozzuk, hogy baktériumok, gombák 
jussanak a sebbe.

-  Növényeinket most vágjuk visz- 
sza. A szobanövények átültetését is 
megkezdhetjük.

-  Ha már száraz a talaj, kihordhat
juk a komposztot.

-  Már most vásároljuk meg a vető
magokat, és ha az időjárás engedi, a 
hónapos retket és a zöldborsót már el
vethetjük az ágyásokban, és duggat- 
hatunk fokhagymát, de persze csak 
akkor, ha a talaj már elég száraz. Elő
vigyázatosságból takarjuk le fóliával 
az elvetett magokat.

-  A veteményes kialakításánál 
gondoljuk ara, hogy néhány növény 
a szó szoros értelmében ki nem áll
hatja egymást! Soha ne ültessünk 
egymás mellé: paradicsomot és bor
sót, burgonyát és paradicsomot, babot 
és borsót, paradicsomot és uborkát, 
káposztát és hagymát, petrezselymet 
és salátát, tököt és burgonyát, hóna
pos retket és uborkát.

Egy régi szólás pedig úgy tartja: 
akkor fogj a kerti munkához, ha már 
nem ragad a föld a csizmád talpára!

Paraszti regulák: Ha fénylik gyer
tyaszentelő, az íziket vedd elő!

Mátyás ront, ha talál, ha nem talál 
csinál.

(Folytatjuk.)

Homeopátia -  
egy régi-új gyógymód

A homeopátia az orvostudomány egyik ága, az általa alkalma
zott anyagok hivatalos gyógyszerek, melyeknek hatását klinikai 
kísérletekkel igazolták. A Föld több mint 80 országában alkal
mazzák e gyógymódot a hagyományos gyógyszeres terápia mel
lett, s népszerűsége egyre nő. Alapelvét, a „hasonlót a hasonlóval 
gyógyítani”-t, már Hippokrates is megfogalmazta, a homeopátia 
atyjának mégis Sámuel Hahnemann/1755-1853/ német orvos- 
gyógyszerész- vegyészt tekintjük, aki többnyire magán próbálta 
ki az egyes anyagok szervezetre gyakorolt hatását. Az 1860-70-es 
években Magyarországon szintén virágkorát élte e tudományág. 
Egyetemi tananyag lett, s homeopátiás kórház is működött a fő
városban.

Sajnos hazánkban politikai okokból 1949-1991 között tiltott
nak nyilvánították. Ez az oka, hogy nálunk jelenleg nemhogy a 
„laikusok”, de a szakemberek is alig ismerik.

A homeopátia természetes (növényi, állati, ásványi) eredetű 
anyagok nagyon nagy hígítását alkalmazza, azt a szert választva 
az adott tünetekre, mely toxikus dózisban, illetve hígítatlanul a pa
naszokhoz hasonló, kóros állapotot idézne elő. Az anyag koncent
rációjának csökkenésével, s a többszörös rázás során, az általa 
hordozott gyógyító információ hatása felerősödik, miközben mel
lékhatásai teljesen eltűnnek. Ezért használhatjuk biztonsággal cse
csemőknél, terhes kismamák, szoptató anyukák, vagy legyengült, 
idős emberek esetében is. Együtt szedhetők a hagyományos 
gyógyszerekkel, kölcsönhatásba nem lépnek velük, a gyógyulást 
azonban felgyorsítják. Minden szer stimulálja a szervezet öngyó
gyító tevékenységét, ezzel edzve az immunrendszert.

A homeopátiás terápia mindig egyénre szabott. Ezért nélkülöz
hetetlen a beteg részletes kikérdezése, fizikális, pszichés tünetei
nek alapos feltárása, melyet vagy a homeopátiás gyógyszerész, 
vagy komolyabb problémák esetén, a homeopata orvos tesz meg. 
Előnyükként említhető, hogy az ún. homeopátiás alkat megállapí
tásával, s a megfelelő alkati szer rendelésével, az egyénre jellem
ző betegséghajlamoknak is elejét vehetjük. A hétköznapi megbe
tegedések mellett (pl. megfázás, emésztési problémák, égési- és 
mozgásszervi sérülések, aranyér, visszér, bőrkiütések) krónikus 
állapotokat is gyógyíthatunk, s a lelki eredetű panaszok is jól ke
zelhetők velük.

Homeopátiás gyógyszereket alkalmazhatunk külsőlegesen 
(szemcsepp, orrspray, kenőcs), illetve belsőleg is (cseppek, tablet
ták, golyócskák). Ez utóbbiakat lassan, szopogatva kell lenyelni, 
mert a nyálkahártyáról felszívódó hatóanyag fejti ki a hatást, nem 
a lenyelt. A bevétel előtt és után kb. 15 percet várni kell, míg 
eszünk- iszunk, illetve aromás, illó anyagokkal érintkezünk akár 
a bőrön, akár a nyálkahártyán. így ezen időtartam alatt kerülendő 
a mentolos fogkrém és a rágógumi, a kávé, a cigaretta, a parfü
mök és reumakenőcsök használata. Tárolásuk során az elektro
mágneses készülékektől távol kell tartani őket (pl. mobiltelefon,, 
mikrohullámú sütő, számítógép), mert ezek kiolthatják a hatásu
kat. Mint minden terápiának, ennek is vannak korlátai: csak vis
szafordítható, funkcionális problémákat gyógyítanak, amíg a 
szervezet öngyógyító mechanizmusait még képesek aktiválni. így 
pl. a daganatos betegek kezelése során csak kiegészítésként jöhet
nek szóba. Remélem sikerült Önökhöz közelebb hoznom e csodá
latos „ajándékot”, melyet véleményem szerint, nem hagyhatunk 
figyelmen kívül, s a gyógyítás szolgálatába kell állítanunk.

Lantos Gabriella 
gyógyszerész, Gyevi Patika

F e b ru á r

1 V Wf virág ©

2 H •M virág ©

3 K • *  levél @

4 Sz • *  levél ©

5 Cs •üfi levél- @

6 P Srf gyümölcs 0  O

7 Sz 5rf gyümölcs 0

8 V él gyökér ©

9 H *1 gyökér ©

10 K ffí virág ©

11 Sz í í  virág ©

12 Cs c* levél ©  I

13 P ci6 levél ©  í

14 Sz kS gyümölcs 0

15 V gyümölcs ©

16 H kb g y ü m ö lc s © !^

17 K Jt gyökér ©

18 Sz J8 gyökér ©

19 Cs fcá virág ©

20 P t*i virág ©  •

21 Sz SK levél ©

22 V s e  levél ©

23 H gyümölcs ©

24 K gyümölcs ©

25 Sz v f  gyökér ©

26 Cs r f  gyökér ©  I

27 P r f  gyökér ©

28 Sz H  virág ©  )

29 V W  virág ©
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LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa 

rendelése:

február 2 - 6-ig
február 9-13-ig 
február 16—20-ig 
február 23-27-ig 
március 1- 5-ig 

8 -12-ig

7.30-11.30-ig
12.30-17.00-ig
7.30-11.30-ig

12.30-16.30-ig
7.30-11.30-ig

12.30-16.30-ig
Telefonos elérhetőség: 06 -  30/6-381-863

TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
háziorvos rendel:

február 2-6-ig 12.00-17.00-ig
február 9-13-ig 7.30-12.00-ig
február 16—20-ig 12.00-17.00-ig
február 23-27-ig 7.30-12.00-ig
március 1-05-ig 12.00-17.00-ig

Telefonszám: 06-30/249-57-08

DR. BAKÓ ILDIKÓ
háziorvos rendel

február 2- 6-ig 7.30-12.00-ig
február 9-13-ig 13.00-17.00-ig
február 16—20-ig 7.30-12.00-ig
február 23-27-ig 13.00-17.00-ig
március 1- 5-ig 7.30-12.00-ig

Ü zem orvosi szűrővizsgálat és hivatásos 
jogosítvány hosszabbítása,előzetes
telefonbejelentkezés alapján.

Tel.: 06-62267-202,06-3ÍK635-47-17

DR. KOVÁCS ÁGNES fogszakorvos rendelése
Hétfő, szerda: 8.15-14.15
Kedd, csütörtök: 12.00-18.00
Péntek: 9.00-14.00

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

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA 
fog- és szájbetegségek szakorvosa

Rendelő: Algyő, Bartók B. u. 76 .1. em. 5.
Rendel: kedden és csütörtökön 16-18 óráig 

Telefon: 20/965-09-97

Előzetes megbeszélés alapján rendelési időn kívül is. 
>  fényre kötő fehér tömések 
>- porcelán pótlások minden fajtája 
>- ultrahangos fogkő eltávolítás 
>- MOL-utalványt elfogad

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

Telefon: 268-038:
Hétfő: 8—12-ig
Kedd: 8-12-ig
Szerda: 13-16-ig
Csütörtök: 8 -10-ig
Péntek: 8-12-ig

Csecsemő tanácsadás: csütörtökön 10.30-14.30-ig 
Védőnői fogadóóra: csütörtökön 9-10-ig 
Terhes tanácsadás: hétfőn 8—10-ig 
Helye: Terhes diagnosztika, Szeged, Vasas Szent 
Péter u. 1-3.
Önálló védőnői tanácsadás: kedden: 13- 15-ig 
Algyő, Egészségház u. 42. Tel: 268-038

Orvosi ügyelet rendelési időn kívül:
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETE 

Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. Telefon: 474-374
Hétköznapon: 16.00-tól másnap reggel 7.30 óráig; 

szombaton, vasárnap, ünnepnapon: 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig.
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ALGYŐI FALUHÁZ ÉS SZABAP IDŐ KÖZ PONT

Faluház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62Ő17-172; Fax: 62517-173. lg.: Lukács László. Kulturális munkatárs: Lázár Nóra és Bité Tamás. E-mail: faluhca@mail.tiszanet.hu. 
Móra Ferenc Népszínház: 6750 Algyő, Búvár u. 5., Telefon: 62/517-172. Vezető: Káló Sándor. Szabadidőközpont: 6750 Algyő, Téglás, u. 151., Telefon: 62/267-426.

Népfőiskola, nyelvtanulás, szakképzés a faluházban

Tanulás -  egy életen át
A faluház különböző módon 

segíti az algyőieket, a különbö
ző baráti társaságok, civil kö
zösségek tagjait az önképzés
ben. Napjainkban „tanulás -  
egy életen át” olyan program, 
melynek segítségével az egyén 
kiteljesítheti önmagát, bizto
sabbá teheti megélhetését.

Az Algyői Népfőiskola cél
kitűzése a korszerű nevelési 
hagyományok és a nemzetstra
tégiai közismeretek együttes 
képviselése. Működési főhely
szín: az algyői faluház és sza
badidőközpont. A népfőiskola 
rendszere segíti az öntevékeny 
civil közösségeket, az igényes 
kulturális rendezvényeket és 
sajátos népfőiskolái programo
kat valósít meg.

Az Európa Stúdió -  alapfo
kú képzést indít angol, német,

francia, olasz nyelvből, vizs
gáztatással, elfogadott nyelv
vizsga bizonyítvánnyal.

A felnőttképzés (szakképző 
tanfolyamok) közhasznú kép
zést jelent különböző idegen- 
forgalmi és kereskedelmi tevé
kenységekben. A tervek között 
szerepel: idegenforgalmi me
nedzser, idegenforgalmi ügyin
téző, idegenvezető, vendéglátó 
üzletvezető, mixer, kereskedel
mi menedzser, kereskedő-bolt
vezető, marketing- és reklám- 
ügyintéző, irodavezető, drogé
riái kereskedő, ékszerbecsüs, 
virágkötő  stb. szakképzés. 
Egy-egy tanfolyam 15-18 fő 
jelentkezése esetén indul el.

Az érdeklődők személyesen 
vagy telefonon jelentkezhetnek 
a faluházban Lázár Nóra kultu
rális munkatársnál.

Sanzon est
A Párizsi Sanzonverseny győz

tesei, Orosz Zoltán  és barátai Pá
rizs ege a latt... cím ű előadása  
francia sanzonest: jól ismert slá
gerek és dallamok hangzanak el. 
Fellépnek: Orosz Zoltán  (harmo
nika), akit Zorán nagy sikerű kon
certjén is láthattunk, Bardóczy A t
tila  (ének) és Ursu Gábor (gitár). 
A színvonalas zenei életet képvi
selő zenészekkel Algyőn február 
21-én, szombaton 18 órakor talál
kozhatunk. Jegyek elővételben  
500 forintos, a helyszínen 700 fo
rintos áron igényelhetők hétfőtől 
péntek ig  a faluházban, vagy a 
62/517-173-as telefonszámon.

Hit és Lélek Klub
Boldog és kiteljesedett életet 

csa k  e g é s z s é g e s  lé le k k e l és  
egészséges testben élhetünk! Hin
ned kell, hogy ezt meg tudod va
lósítani. Ehhez a hiteden kívül az 
k e ll, ho g y  szeretetb en  járj és 
m egbocsátó légy m indenkivel! 
így élve testi-lelki harmóniához 
jutsz, mely egyenlő a testi és lelki 
gyógyulással -  egészséggel! Hidd 
és akard, hisz ez neked is jár!

Bizalommal keresd fel minden 
pénteken 15-17 óra között a falu
házban a gyógyuló csoportot!

Szeretettel várunk minden ér
deklődőt.

Nemes Nagy Rózsa

Indul a Baba-mama Klub
Kedves kismamák, kispapák és elsősorban a picik maguk! 

Nagy szeretettel várunk minden kedves mamát vagy leendő 
kismamát klubunkba, ahol a közösségi színtér mellett szakmai 
előadásokat, orvos-látogatást, ruha- és eszmecserét, valamint 
babamegőrzést szeretnénk biztosítani. Találkozunk február 5-én 
(csütörtökön) 9.30-tól a faluház földszinti kistermében.

Pár mondat a szilveszteri 
mulatságról

Hát kérem, voltak fenntartásaim. Először is, egy számunkra 
ismeretlen szalonzenekart ígértek. Na most ez vagy jó l sül el, 
vagy nagyon rosszul. Mert voltunk mi már olyan algyői szil
veszteri bulin, amin inkább zene nélkül táncoltunk már hajnal
tájt. Gondolhatják, miért. Aztán a vacsora sem ígért semmi 
extrát, mert ugye marhapörköltet egész évben ehetünk. Szóval, 
nagyon kritikus hangulatban léptünk be a karácsonyi díszbe 
öltözött faluházba. M ár az ajtóban megkaptuk a m egfelelő  
adag konfettit, és szerpentint, és megmondom őszintén, innen
től fogva már csak arra koncentráltam, hogy jó l érezzém ma
gam. És higgyék el, nem esett nehezemre!

Az aperitif hidegen gyöngyözött, a terem szilveszteri díszben 
pompázott, a színpad szélén a tombola tárgyak kellették magu
kat. Minden együtt volt, ami a szórakozáshoz elengedhetetlen: 
kulturált társaság, éppen elegen voltunk ahhoz, hogy ne tapos
suk le egymás lábát. Külön örömömre szolgált, hogy sok új ar
cot láttam a bálozók között.

A Party Time Bánd, Greksa Tiborral az élén csodát müveit, 
hiszen igen magas színvonalon adtak elő a világslágerektől az 
igényes mulatós zenéig egy széles repertoárt. Na és a munkabí
rásuk külön dicséretet érdemel. A szépen megterített asztalokon 
hangulatos gyertyafénynél jó l esett a vacsora, mely végül töl
tött káposztából, igen finom marhapörköltből, köretből, sava
nyúságból állt, éjfél után gusztusos hidegtállal egészítve ki. Sós 
és édes sütemények gazdagították a kínálatot, amire azt hiszem, 
senkinek sem lehetett panasza. És hogy az urak a szemüket is 
hizlalhassák, arról a NADA Táncstúdió csinos hastáncos női 
gondoskodtak. (Mi hölgyek mikor leszünk chipp-and-dale fiúk
tól kényeztetve? Ez csak költői kérdés volt részemről.) Éjfélkor 
a gyertyák fénye fölött új évet köszöntöttünk, majd ezután jött, 
amit különösen kedves dolognak tartok: mindenki pezsgővel a 
kezében sorra köszöntötte barátait, ismerőseit, rokonait. A vá
sárolt tombolaszelvények dacára sajnos nem lettünk gazdagab
bak a mikrohullámú sütővel, sem a többi nyeremény tárggyal. 
Az izgalmak kipihenésére tánc következett hajnalig.

A jókedvű, táncoló tömeget elnézve arra gondoltam, bárcsak 
sikerülne megőrizni minél többet ebből az örömből a hétköz
napokra! Ezt kívánja kedves mindnyájuknak a krónikás:

Szilágyi P. Katalin

Babaruha börze 
a faluházban

Idén február 9-én (hétfőn) 
10-13 óra között, a faluház 
előterében tartanak babaruha 
börzét, ahol jó minőségű és 
tiszta ruhákat cserélhetnek az 
érdeklődők.

Új szolgáltatás
Számítógépes kiadványszer

kesztés és nyomdai előkészítés 
igényelhető a faluházban. Amit 
adunk: reklámanyagok, szóró
lapok, plakátok, névjegykár
tyák, kiadványok szerkesztése, 
szövegszerkesztés, rajz, grafi
ka elkészítése, újságok, tájé
koztató kiadványok nyomda
kész megszerkesztése.

mailto:faluhca@mail.tiszanet.hu
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Faluházi vásárnaptár
FEBRUÁR 4. (szerda) 9-13 óra 
FEBRUÁR 5. (csütörtök) 9-13 óra 
FEBRUÁR 10. (kedd) 9-13 óra 
FEBRUÁR 11. (szerda) 9-12 óra 
FEBRUÁR 12. (csütörtök) 9-13 óra

FEBRUÁR 13. (péntek) 9-13 óra 
FEBRUÁR 17. (kedd) 9-13 óra 
FEBRUÁR 20. (péntek) 9-13 óra 
FEBRUÁR 24. (kedd) 9-13 óra 
FEBRUÁR 26. (csütörtök) 9-13 óra

Vegyescikk vásár 
Műanyag vásár 
Műanyag vásár 
Vegyescikk vásár 
Katonai ruha, 
méteráru vásár 
Vegyescikk vásár 
Műanyag vásár 
Cipő-, ruha vásár 
Műanyag vásár 
Műanyag vásár

Állandó programok a faluházban
Hétfőnként:

8-16 óra: Falugazdász 
fogadónap 
(Hajdú Csaba) 

13-16 óra: Agrártanácsadó 
(Tonkó Tibor)

18.30-19.30 óra: Asszonytorna 
Keddenként:
17 óra: Hagyományőrző

Együttes
17.30 óra: Jóga tanfolyam 

(Papp Magdolna 
jógaoktató)

18-19 óra: Algyői
Citerazenekar

Szerdánként:
17 óra: Sakk-klub

17 óra: Fiesta tánciskola
Csütörtökönként:
9.30-10.30 óra:

Baba-mama Klub 
17 óra: Nyugdíjas klub
18-19 óra: Asszonytorna 
Péntekenként:
15-17 óra: Hit és Lélek Klub
16.30 óra: Fiesta

tánciskola
Szombatonként:
19 óra: Falu-HÁZI BULI

rendezvénytől 
függően, Dj. Róni 

Vasárnaponként:
15 óra: Algyői

Drámaműhely

Az Algyői Művészkör 
kiállítása

Süli Zakar Zita agyag kisplasztikáiból nyílik kiállítás a 
Faluház Galériában március 4-én (csütörtökön) 17 órakor. A 
tárlatot Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyő) nyitja meg.

Az Algyői Művészkör kiállításai és a kör alkotóinak tárlata 
minden nap 8-20 óra között tekinthetők meg a faluházban.

Hirdetési díjak
Az Algyői H írm ondó szerkesztőbizottsága február 14-i 

ülésén döntött a hirdetési díjak módosításáról.
A lgyőieknek: a p ró h ird e tés  (m ax. 15 szó)  300 ,- Ft, 

apróhirdetés (15 szó felett) 500,- Ft, negyedoldalas 1200,- Ft, 
fé l  oldalas 3000.- Ft.

Másoknak: apróhirdetés (15 szó ig ) 1000,- Ft, 1/8-ad  
oldalas 2000,- Ft, 1/4 oldalas 4000,- Ft, 1/2 oldalas 8000,- Ft.

Az árak az áfát tartalmazzák!
Kérjük, hogy hirdetéseiket minden hónap 20-ig adják le a 

könyvtárban!

Rendezvények a faluházban
9. (hétfő) 10-13 óra 

14. (szombat) 18 óra

18. (szerda) 18 óra

19. (csütörtök) 17 óra
20. (péntek) 18 óra
21. (szombat) 18 óra 
25. (szerda) 17 óra

Babaruha Börze 
Az Algyői Általános Iskola 
alapítványi bálja
Mikes Kelemen-est (Irodalmi Kávéház) 
Vendég: dr. Bíró Zoltán 
irodalomtörténész 
Farsang a Nyugdíjas Klubban 
a Szivárvány Óvoda farsangja 
Párizs ege alatt -  francia sanzon-est 
Életreform Klub

^  _

Eletreform Klub
„Fájdalom és mindennapjaink” címmel február 25-én (szer

dán) 17 órától a faluházban Beke Irén  orvoslátogató (Prima 
Protetika Kft., Szeged) tart előadást és bemutatót a gyógyászati 
segédeszközök használatáról az érdeklődő algyőieknek 7-től 90 
éves korig. Termékárusító: Somogyi Ákos fül-akupunkturális 
addiktológus, okleveles tradicionális gyógyító, természet- 
gyógyász tanár (Szeged).

Ügyfélfogadás a faluházban
A Településtisztasági Kht. tisztelettel értesíti az érdeklődő 

algyőieket, hogy a 2004-től minden hó második szerdáján 13 
és 15 óra között a Faluházban Csókási Ágnes  szám lázási 
előadó ügyfélfogadást tart.

Időpontok: 2004. február 11., m árcius 10., április 14., 
május 12., június 9., július 14., augusztus 11., szeptember 8., 
október 13., november 10., december 8.

Megváltozott a bérletárusítás helye
Az autóbusz bérleteket márciustól a FALUHÁZBAN lehet 

kiváltani. Ideje: március 3-án, 4-én, 5-én 9-től 17 óráig.

Támogatókat vár a közalapítvány
A közelmúltban megalakult Algyő Sportjáért Közalapítvány 

örömmel fogadja támogatását. Adószám: 18741818-1 -06 ; 
számlaszám: 12067008-00101620-00100003

Algyői Hírmondó

Megjelenik havonta egyszer 1500 példányban 
Kiadó: Algyői könyvtár és Tájház 

Felelős szerkesztő: Ménesi Lajosné 
Szerkesztőbizottság: Bai Istvánná, Bakosné Fekete Mária, 

Borbély János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné, 
Lázár Nóra, Nagy Barna Krisztina, Süli Zsuzsanna.

Molnárné Vida Zsuzsanna, dr. Piri József 
A szerkesztőség címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 

E-mail cím: bibl@algyo.hu, telefon: 517-170 
Nyomás: GOLD PRESS Nyomda

mailto:bibl@algyo.hu

