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Képeslap – a gipszrôl
Csak egy jégfolt az úttesten, csak egy
másodpercnél is rövidebb pillanat, és
ott a baj: csúszás és csonttörés. Most
begipszelt kézzel próbálkozom írni –
például képeslapot, neked is, kedves
húgom –, és újraszervezni a mindennapjaimat.
Jó oldala is lehet egy ilyen téli balesetnek. Örök derûlátásomból következôen így intettem türelemre magam
már a traumatológiai ambulancián
is. A mobil telefon memóriájában fölhalmozódott összes fölös üzenetet töröltem. Szelektáltam a név és telefonszám
sorból mindenkit, akit több mint egy
eszteandeje nem tárcsáztam. Aztán új
sms-üzeneteket írtam. Kipróbáltam a
mobilos játékokat: mind gagyi, legyintettem. Mikor a végére értem mindannak, ami mobillal mûvelhetô, kipróbálására viszont sose volt elég idôm,
még mindig nem kerültem sorra. Erre
elôvettem az újságot: beleolvastam a
cikkekbe, megfejtettem a keresztrejtvényt, de még mindig az elôttem, vagy
a súlyosabb bajjal érkezôket szólították.
Az esti ügyeleten, a huzatos folyosón
le-föl járkálva hûtöttem magam, igyekeztem elterelni a figyelmem a dagadó
csuklómról, a lüktetô fájdalomról.
Végül a túlterhelt orvos színe elé kerültem, aznap éjjel sokadikként oktatott
ki az asszisztens, és a kacsóm a röntgengép hatókörébe, majd a gipszelô
ápoló kezébe került. Négy órás várakozás meg a korábban sosem tapasztalt
merevítés miatt sután és sokára értem
haza, Algyôre. A dühfelhôket elhessegetve adtam elô az esetem: a jégfolttal,
amire nem szórt csúszásgátlót a közút
kezelôje; az eséssel, mely után egyetlen
járókelô sem sietett segíteni a föltápászkodásban; az orvosi ügyelettel, amikor
szinte magamnál is jobban sajnáltam a
túlórázó és túlterhelt klinikai személyzetet – „megértô módban”.
Gipszben élem egy hónapig az életem! Elônyei is lehetnek ennek – biztatom magam percenként. A családi
kupaktanács gyorsan elosztotta a
máskor jobbára rám háruló felada-

tokat: ezentúl csakis a férjem fôz, a
lányom kuktáskodik és mosogat, és a
fiam kezeli a porszívót. Minden reggel fôpróba: a szuper vasalómmal fél
kézzel is boldogulok, kicsit lassabban,
de elkészülök az öltözéssel is. Autót
vezetnem viszont nem szabad, ezért a
családfô családi taxit indít az iskolába
és a munkahelyre. Délután pedig hoz
a busz… Úgy érezem, idômilliomos
lettem. De már az elsô este, a tévé elôtt
sem tûröm sokáig a tétlenséget: elô a
kötôtûkkel, hátha elkészül a kámzsa.
Mert mozogni kell – még a gipszelve is.
Mi történt? – hallom sokadjára a
szánakozó kérdést. A gipszbe merevített csuklóm felé bökve olyanok is megszólítanak az utcán, a megállóban, a
buszon, akikkel még sose váltottunk
szót. Csak arcról ismerjük egymást, és
ha találkoztunk, mint „jó algyôiekhez
illik”, egymásra mosolygunk, vagy
biccentettünk, vagy köszönésfélét mormogtunk az orrunk alatt. Most bezzeg,
látva a bajt, megnyílik ô és ô is. Együtt
érzôen hallgatják a balesetem történetét, majd bizalmasan folytatják a saját
kálváriájukkal. Amikor meg kifogyunk
a szuszból, ott egy másfajta történet,
melyet akaratlanul is meghallunk a
szomszéd ülésen csevegôktôl. Asszonyok
keverik a szót gyerekekrôl, betegségekrôl, munkahelyi pletykákról – egy csöpp
politikával fûszerezve. Aztán iskolások
tolulnak az utastérbe. A félévi bizonyítvány a téma. Az egyik langaléta halkan sorolja a másiknak, milyen tárgyból milyen jegyet kapott. Egyhangú a
sorozat: „Kettes, kettes, kettes”. Aztán
nagy levegôt vesz, sóhajtva mondja:
„Egy csomóból meghúztak. Otthon
nem merem megmondani… Menjek
a Tiszának?” – sziszegi, ahogy megáll a busz és nyílnak az ajtók. „Ne
marháskodj…!” – hallani még, ahogy
a haverja vigasztalja, miközben a
lépcsôn lefele kászálódnak… A lelki
sérüléseket, kedves húgom, ki teszi
„gipszbe”?
Ölel nôvéred:
Ágnes

Fehér Ignác a névadó
Ünnepélyes átadás elôtt az épülô új iskola

Határidôre elkészül, a korábbi
esôs idôszak ellenére rendben
zajlik az új algyôi általános iskola
építése. A XXI. század követelményeink megfelelô komplexum
ünnepélyes avatásának és átadásának tervezett idôpontja: április
30. (szombat), az Algyôi Falunapok kiemelt eseményeként.
Az algyôi önkormányzati képviselôtestület januári ülésén döntés született: Fehér Ignác, Algyô
posztumusz díszpolgára, elsô
iskolaigazgatója, „az algyôi polihisztor” példaértékû életével és
meghatározó pedagógiai munkásságával méltó névadója lehet
az új oktatási központnak. 2011ben születésének 135., halálának
50. évfordulójára emlékezünk. Az
intézménynév szabályos változatá-

ról februári ülésén dönt a testület.
A nevelôtestület, a Szülôi Szervezet, valamint az Iskolaszék javasolta, hogy az új iskola falán Fehér
Ignác emléktáblát/dombormûvet

helyezzenek el. A képviselôk is
egyetértenek a javaslattal, a terv
kidolgozásának határideje február hónap.

Négy csillagos szálloda épülhet Algyôn
A Dél-Alföld Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. nettó 12
millió 900 ezer 855 forintért
vásárolta meg Algyôn a 1771/102
helyrajzi számú ingatlant. A 47-es
számú fôút és a Borbála Fürdô
melletti telken – a turisztikai és
gyógyászati jelentôségû intézmény szolgáltatási infrastruktúrájához kapcsolódva, azt kiegészítve
– minimálisan négy csillagos szálloda épülhet. Az adás-vétel elôzménye, hogy Algyô Nagyközség
Képviselô-testülete a 311/2010.
(XII.15.) Kt. határozatával nyil-

vános versenyeztetés útján való
elidegenítésre jelölte ki a fenti
területet, az ingatlan vételárának
minimum összegét nettó 12 millió
706 ezer 855 forintban határozta
meg. Az egyfordulós, nyilvános
versenytárgyaláson való értékelésre kiírt pályázati tárgyalás idén
január 14-én a kiírásnak megfelelôen, szabályszerûen zajlott le.
A tárgyaláson megjelent, érvényes
pályázatot benyújtó két pályázó
közül jobb ajánlatával nyert DélAlföld Consulting Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.

A tartalomból
Mi a véleménye az állattartásról? ...................................................... 2. oldal
Fúrási iszap Algyô határában ........................................................... 5. oldal
Családi események .......................................................................... 6. oldal
Algyôi arcok, algyôi kitüntetettek ............................................. 12., 13. oldal
Orvosi rendelési idôpontok ............................................................. 14. oldal
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Algyõi tükör

Faház és díszkivilágítás
Egyre sürgetôbb feladat a fizetôképes vendégek Algyôre csalogatása és számukra megfelelô szálláshelyek biztosítása – hangzott el
az algyôi önkormányzati testület
januári ülésén. A szabadidôközpont területén 6 faház felállítását
tervezi az önkormányzat. Négy
faház pályázati forrásból valósulna meg, 2 darab pedig önrészbôl épülne meg. A most elfogadott testületi döntés értelmében a
kivitelezés elsô ütemében 4 faház
épül meg, míg a késôbbi második
ütemben 2 faház készül el.
Közösségi érdek alapján felmerült, hogy az algyôi templom
díszkivilágítást kapjon, melyhez
az Egyházközség hozzájárulását
adta. Az elsô próbavilágításon
azonban kiderült, hogy nem megfelelô a fényerô, ezért a beérkezett

javaslatok alapján a testület most
az Erzol 2000 Kft.-t bízta meg a
díszkivilágítás kiépítésével. Ennek

ára: 1 millió 548 ezer 555 forint.
Az üzemeltetéssel járó költséget
az önkormányzat vállalja fel.

A fák, bokrok nyesésre, ápolására várnak
A közterület ellenôrzésekor megállapítható, hogy az útkeresztezôdéseknél sok ingatlan elôtt a fák,
bokrok, sövények ágai akadályozzák a szabad kilátást és a gyalogos
közlekedést a járdán.
Algyô Nagyközség Képviselôtestülete 37/1998. (XII.28.) Önk.
rendelete a köztisztaságról szól és
szabályozza a fák, bokrok, sövények nyesésével kapcsolatos feladatokat is. Kimondja: „7.§ 1/c.:
Az ingatlan és a közút közötti
részen a fák, bokrok, sövények
nyesését, ápolását rendszeresen
úgy kell elvégezni, hogy azok a
járdán és az úton a gyalogos- és
jármûközlekedést ne zavarják,

az elektromos légvezetékhez ne
érhessenek.”
Kérem az ingatlan tulajdonosokat, hogy a fák, bokrok, sövények nyesését, ápolását a rendeletben rögzített módon február
28-ig elvégezni szíveskedjenek! A
munka elvégzését folyamatosan
ellenôrizzük.
Aki a rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget az köztisztasági szabálysértést valósít meg és
10.000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
A munka elvégzését elôre is
köszönöm.
dr. Varga Ildikó
jegyzô

Bérletárusítás az idei
év elsô felében

Polgármesteri
fogadóórák

A Tisza Volán Zrt. bérletárusításának idôpontjai: március 2., 3., 4.
(szerda, csütörtök, péntek) 9–17
óra között; április 1. (péntek), 4.,
5. (hétfô, kedd) 9–17 óra között;
május 2., 3., 4. (hétfô, kedd, szerda)
9–17 óra között; június 1., 2., 3.
(szerda, csütörtök, péntek) 9–17
óra között. Helye: Szolgáltatóház
(Algyô, Kastélykert u. 49.), telefonszám: 62/765-900.  Tisza Volán Zrt.

Herczeg József polgármester Algyô
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (6750, Algyô, Kastélykert
u. 40., telefonszám: 62/517-517)
minden héten szerdán 14–17 óra
között fogadóórán várja a polgárokat. Idôpontok: február 9.,
február 16. További információ:
a 62/517-517 számú telefonon,
a ph@algyo.hu e-mail címen, a
www.algyo.hu honlapon.
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Mi a véleménye az állattartásról?
Az állatok tartásáról szóló
12/1998. (V.21.) Önk. rendelet
megalkotása óta eltelt több mint
10 év alatt a település falusias
jellege, a lakosainak foglalkozás
szerinti megoszlása megváltozott,
Magyarország Európai Unióhoz
való csatlakozásával az állattatás
szabályai, követelményei szigorodtak, a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések ezekhez igazodtak
és módosultak, ezért a képviselôtestület szükségesnek tartja annak
módosítását. Mivel az állattartás,
sok esetben eltérô irányultsággal, minden algyôi lakost érint, a
képviselô-testület kéri a lakosok
véleményének figyelembe vételét, a rendelet módosítás tervezetének a polgármesteri hivatal

részérôl való elkészítésekor. A
jelenleg hatályos állattartási rendelet a www.algyo.hu honlapon az
önkormányzat/rendeletek menüpont alatt elérhetô. Kérik a tisztelt
algyôieket, hogy véleményüket,
módosító javaslataikat juttassák
el a polgármesteri hivatal részére
e-mailben a ph@algyo vagy postai úton a következô címre: Algyô
Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 6750, Algyô,
Kastélykert u. 40. – március 15.
napjáig. Leveleiket bedobhatják
a községháza postaládájába is.
A Képviselô-testület a rendeletmódosítást a 2011. májusi ülésén
fogja tárgyalni. A lakosság segítségét elôre is köszönjük!
Képviselôk

Megkérdezte a Hírmondó:
A mûszaki zavarok után hogyan alakult át a kábeltévé kínálata?
Február 1-jén bôvült a helyi kábeltévé kínálata. A KTV Start csomagban már 36 csatorna fogható,
köztük 4 új csatorna – Echo TV,
Muzsika TV, Ozone Network és
Life Network – mûsora is. A KTV
Szuper csomagban a szintén új
SportM mûsorával együtt, már
51 csatorna fogható. A változások részeként a Peca és Vadász
TV, Prizma TV, Relflektor, Fem3,
Nóta TV és Viasat History már
a KTV Start csomag elôfizetése
esetén is elérhetô. A Filmmúzeum
mûsora a továbbiakban csak KTV
Szuper csomag elôfizetése esetén
nézhetô. A KTV Start csomag

havi díja 2010. február 1-jétôl
3400 forint, amiért 10 új csatorna
mûsorát is nézhetik az elôfizetôk.
A módosítások miatt néhány csatorna helye megváltozott, ezért
a készülékeket újra kell hangolni. Az Információs csatorna,
Fem3, Muzsika TV, Prizma TV,
Reflektor, Ozone Network, Life
Network, Viasat History vételéhez
olyan TV készülékre van szükség,
amely képes a hiper sávban sugárzott mûsorok vételére is. A változásokról további felvilágosítás
kérhetô a kábeltévé 62/267-567-es
telefonszámán.
Ballai Ferenc, AKTV Kft.

KSH adatgyûjtés
A Központi Statisztikai Hivatal
Szegedi Igazgatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy Algyôn
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
végez. A nyilvántartási száma és
neve: 1539 Munkaerô-felmérés
és kiegészítô felvételei; 1942 A
lakosság utazási szokásai.
Az összeírási munkát megbízási
szerzôdéssel rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbizto-

sok végzik. A címek kijelölését
véletlenszerû kiválasztással hajtják végre. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek.
Az egyedi adatokat bizalmasan
kezelik A 62/623-800-as telefonszámon a Szegedi Igazgatóság
munkatársai készséggel adnak
tájékoztatást a lakosság részére.
Végh Zoltán igazgató,
KSH Szegedi Igazgatósága
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Üléseztek a képviselôk
A költségvetéstôl a belsô ellenôrzésig
23 napirendi pontot tárgyalt idei
elsô ülésén, január 26-án az algyôi
önkormányzati képviselô-testület.
Átgondolt gazdálkodás, a meglévô beruházások befejezése,
folyamatos mûködôképesség –
így összegezhetô az önkormányzat költségvetési stratégiája. A
2011. évi költségvetési vitaanyag
tárgyalásán elhangzott: az óvatos
tervezés mellett a tartalékok megképzése is fontos feladat. Az elôterjesztés részletesen bemutatja a
kormányzat 2011. évi gazdaságpolitikáját. Az algyôi önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elvei: a bevételek és a kiadások
meghatározása, hatékony intézmény- és településüzemeltetés,
pénzeszközátadások és támogatások, adósságkezelés, valamint a
beruházási feladatok és pályázati
saját erô alapok megképezése. A
költségvetési vitaanyagot a testület megtárgyalta és felkérte a jegyzôt, hogy a költségvetés tervezetét, az elôirányzatokkal, februári
határidôvel készítse elô.
Vállalkozás
1999-ben jött létre a GYEVIÉP
NKFT., mely a közhasznú feladatok ellátása mellett vállalkozási
tevékenységet is folytat. A 2011.
évi üzleti terv új feladatokat is tartalmaz, hiszen a megnövekedett
zöldterület ápolása, a buszmegállók takarítása, a temetô parkgondozása mellett a Hulladékudvar fenntartása és mûködtetése,
a Mázsaház, a Sportközpont
és Edzôterem üzemeltetése,
síkosság mentesítés is ellátandó
terület. Új feladat a belterületi
csapadékvíz-elvezetô rendszer
karbantartása. A GYEVIÉP
NKFT. idei fejlesztési tervében
szerepel a térkô elem-gyártáshoz szükséges könnyûszerkezetes
csarnok építése, térkô elem gyártósor kialakítása és az intézményi
takarításhoz 2 ipari takarítógép
beszerzése. Megszûnik a fénymásolás szolgáltatása. A feladatok
végrehajtására a képviselô-testület elfogadta az üzleti tervet is a
tervezett bruttó 13,7 millió forintos támogatással.

Testvértelepülések
és adórendelet
Folytatódik a már jól mûködô
partneri tevékenység a nagyközség testvértelepüléseivel. Martonos, Újvár és Hebertsfelden
küldöttsége meghívást kap az
új általános iskola ünnepélyes
avatására – hangzott el a januári
ülésen. A képviselôk a testvértelepülésekkel kapcsolatos 2011.
évi programtervet tudomásul
vették. A szakemberek figyelemmel kísérik a határon átnyúló
pályázati lehetôségek mellett
a változó normatív támogatási
rendszert, a határon túli magyar
lakta településekhez szervezhetô
osztálykirándulások lehetôségeit,
az erdei iskola programot, valamint a közös turisztikai-kulturális
nagyrendezvények lehetôségeit.
Jogszabályváltozások kerültek
átvezetésre a helyi adórendeletben, ezzel is könnyítve a vállalkozók
adóterheit. Január 1-jétôl a piaci
és vásározó kiskereskedelem kikerült az ideiglenes jellegû iparûzési
tevékenységbôl. A továbbiakban e
téren nincs mód az önkormányzati
rendeletekben a tevékenység ideiglenes jellegére tekintettel iparûzési
adókötelezettséget megállapítani.
Módosultak az adómérték megállapításának szabályai is: a továbbiakban az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén
az adó mértéke egységesen kerül
megállapításra (naptári naponként
legfeljebb 5.000 forint). Idén január
1-jétôl megszûnt a vállalkozók kommunális adója, mint helyi adónem.
Cafetéria és szociális ellátások
A képviselô-testület az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
a cafetéria juttatás bruttó mértékét személyenként, egy évre
200.000 forintban határozta meg
2011. évre. Elfogadta a módosított Cafetéria szabályzatot, mely
meghatározza a jogosultak körét,
a juttatási keretet, a jogosultság
terjedelmét, a cafetéria keretében
nyújtható és választható juttatásokat, a szabályzatot, a nyilatkozat
érvényességét és idôközi módosítását.

A testület elfogadta az alakuló
ülés jegyzôkönyvére vonatkozóan
törvényességi észrevételeket.
Felülvizsgálták a képviselôk a szociális ellátásokat. A polgármesteri
hatáskörben lévô, helyi szabályozást
igénylô támogatások a következôk.
Eseti ellátások: átmeneti segély,
adósságcsökkentô támogatás, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és köztemetés.
Rendszeres ellátások: ápolási díj,
lakásfenntartási támogatás, gyermekintézményi étkezési térítési díj,
hulladékszállítási díjkedvezmény és
bérlettámogatás. A jegyzôi hatáskörben lévô, helyi szabályozást
igénylô támogatások: aktív korúak
ellátása, méltányos közgyógyellátás.
Ezen túl térítési díj köteles szolgáltatások a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások. A rendelet-tervezetek a februári ülésre készülnek el.
Határmenti program és az iskola
Kiírásra kerültek a határon
átnyúló pályázatok. A MagyarSzerb Határmenti Program
(HUSRB/0901) egyik fô célja,
hogy Magyarország és Szerbia
határon átnyúló együttmûködése,
a Programban támogatásra jogosult területek fokozatos gazdaságitársadalmi integrációja erôsödjön.
Hosszú távú cél a fenntartható és
környezettudatos, együttmûködô
régió kialakítása, a kulturális és
természeti értékek menedzselése, az üzleti, oktatási, kutatási
és kulturális együttmûködések és
foglalkoztatás erôsítése. A döntés értelmében Algyô Nagyközség Önkormányzata a Vajdasági
Egészségturizmus Klaszterrel
közös pályázatot nyújt be „Turisztikai vállalkozások kapacitásfejlesztése a határtérségben” címmel.
A testület 2.650 euró saját erôt biztosít a pályázat megvalósítására.
A projekt idôtartama: 18 hónap
(2012. január – 2013. június), összköltsége: 125.410 euró.
A képviselôk tájékoztatást kaptak az új iskola tervezett távfûtés
ellátásáról. Új mûszaki megoldásra
van szükség, hogy az új iskola
távfûtési rendszere ne akadályozza
a Borbála Fürdô további fejlesztéseit. Ezért a testület biztosította

a kivitelezéshez szükséges további
bruttó 3 millió 562 ezer 500 forintot. A beruházás éves szinten 8 millió forint megtakarítást eredményez az üzemeltetési költségekben
az eredeti tervekhez képest.
A megrendelt pótmunkák
elvégzése, valamint a nem várt
csapadékos és szélsôséges idôjárás
miatt csúszik az új iskola február
15-ére tervezett befejezési határideje. A kivitelezô kérésére és a
mûszaki ellenôrök szakértôi véleménye alapján a testület hozzájárult a befejezési határidô 2011.
március 31-re történô módosításához. A testület engedélyezte
az épülô sportcsarnok víz-, elektromos áram és fûtési energia
almérôk kiépítésének bruttó 2
millió 903 ezer 267 Ft-os költségkiegészítését.
Csatornázás és ingatlanok
Közegészségügyi, talajszennyezési
és a fertôzésveszély szempontok
miatt szükségessé vált az Algyô,
Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztési terv készítése.
A Szüret utca 1., 3., és 5 számú,
még nem csatornázott ingatlanokat be kell kapcsolni a település
szennyvízelvezetô rendszerébe,
ezért a testület úgy döntött, hogy
937.500 Ft-t biztosít a fenti utca
gravitációs szennyvízcsatorna fejlesztésének tervkészítésére, mel�lyel a TA-BU Bt. –t bízza meg.
A testület tudomásul vette a
nem hasznosított önkormányzati
ingatlanokról szóló tájékoztatást, valamint elfogadta a belsô
ellenôrzési jelentést Algyô Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzésének ellenôrzésérôl, valamint
informatikai rendszerének és
munkaügyi dokumentumainak
ellenôrzésérôl.
A döntéshozók elfogadták
a GYEVITUR KFT. Felügyelô
bizottságának ügyrendjét, a részletesebb üzleti terv a februári ülésen hangzik el. Elfogadásra került
a polgármesteri tájékoztató. A
képviselôk zárt ülésen tárgyalták
a MOL ingatlanok megvásárlását és az Algyô 1771/102. hrsz-ú
ingatlan adásvételi szerzôdését.
B.L.N.
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Magyar Kultúra Napja az óvodában
A Himnusz meghallgatásával kezdôdött január 21-én az óvodai

csoportokban a Magyar Kultúra
Napi megemlékezés. Beszélgettek a helyes viselkedés kultúráról. Könyvek, mûvészeti albumok
lapozgatása közben ismerkedtek

a magyar képzômûvészeti alkotásokkal, népviselettel. Az óvó
nôk hangszeres kísérettel magyar
népdalokat énekeltek a gyermekeknek.
A Micimackó csoportos gyerekek ellátogattak a település
könyvtárába. Néhány mondatban megismerhették a Magyar
Himnusz „születésének” körülményeit, és hallhattak a vers írójáról,
Kölcsey Ferencrôl.
A Maci csoportban a kultúra
napja alkalmából R. Nagyné Lakatos Helga zongora tanárnô a gyermekek által is ismert gyermekdalokat zongorázott.
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Országos partneri cím
Az algyôi Szivárvány Óvoda
a 2010/2011. nevelési évben
elnyerte a RAABE AKADÉMIA
ORSZÁGOS PARTNER ÓVODA
címet. Az intézmény használhatja a hivatalos címet és logót,
a nevelési év során pedig ingyenes bemutatkozási lehetôséget
kap a RAABE honlapján (www.
raabe.hu, www.ovonok.hu). A cím
továbbképzési engedményt ad,
valamint megjelenést bizto-

Ovis hírcsokor
SZÜLÔI ÉRTEKEZLET lesz
februárban a Szivárvány Óvoda
csoportjaiban. Az idôpontról a
szülôk az óvodai hirdetô táblán
tájékozódhatnak.

*
SZIVÁRVÁNY MESE SZÍNHÁZ
elôadására várják a kicsiket: február 16-án délelôtt az óvó nénik
mese jelenettel kedveskednek a
gyermekeknek. A „Három pösze
lány” címû tréfás mese elôadásával köszöntjük a farsangot.

Óvodások az iskolában

A nagycsoportos óvodások január
26.-án ellátogattak az Algyôi
Általános Iskola alsó tagozatos
osztályaiba. Nagy izgalommal
készültek, hiszen ôszre ôk már
iskolások lesznek. Tágra nyitott

szemekkel nézelôdnek a nagy
épületben és a hosszú folyósón.
Aktívan bekapcsolódtak a tanítási órába, igyekeztek ügyesen és
okosan válaszolni a tanító nénik
kérdéseire.

sít szakmai rendezvényeken. A
RAABE AKADÉMIA tanúsítványát Ozsváth Lászlóné, az algyôi
Szivárvány Óvoda vezetôje Szaniszló Szilvia ügyvezetô igazgatótól és Lóczi Tünde projektmenedzsertôl vehette át.
További információ: a Szivárvány Óvoda 62/517-194 számú
telefonján, a szivarvanyovi@vnet.
hu e-mail címen, a www.algyo.hu,
és a www.algyoiovi.hu.honlapon.

FARSANG. Itt a farsang, áll a bál!
Fölkiáltással február 18-án (pénteken) délelôtt jelmezes farsangi
mulatságot tartanak az oviban.
További információk: az óvodai
hirdetô táblán.

*
TÉRÍTÉSI DÍJ fizetés. Óvodai
étkeztetés térítési díját a szülôk
március 7. (hétfô), április 5.
(kedd), május 4. (szerda), június
2. (csütörtök), július 5. (kedd)
fizethetik be az intézményben.

Óvoda a faluház színpadán
„ÉVSZAKOK TÁNCA”címmel
zenés, táncos mûsort mutatnak be
az óvodás gyerekek március 5.-én
(szombat) 10 órától a faluház
színpadán. A Szivárvány Óvoda

mûsoros délelôttjének bevétele a
Boldog Gyermekkor Alapítvány
számlájára kerül.
Bôvebb felvilágosítás az óvoda
gazdasági irodájában kérhetô.

Boldog gyermekkor
alapítvány
Kérjük, adója egy százalékával támogassa
az óvoda alapítványát!
A kedvezményezett neve:
BOLDOG GYERMEKKOR ALAPÍTVÁNY
A kedvezményezett adószáma:

18464881-1-06
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Iskolai határidô napló
Február
1. A Tisza élôvilágának napja,
megemlékezés tanítási órákon.
1. Nyílt nap 8. osztályosok részére
a Vasvári Pál Tagintézményben.
1-tôl Tombolatárgyak gyûjtése az
alapítványi bálra a Fehér iskolában.
2. 15.30–18.00 Iskolába csalogató rendezvények: „Barangolás
a tudás világában”- a felsô tagozat
bemutatkozása.
2. Vizes élôhelyek világnapja,
megemlékezés tanítási órákon.
3. 14.30 Kazinczy szépkiejtési verseny a felsô tagozatban.
1–4. Napközis projektek indítása
a csoportokban: A farsang.
4. 14.00 Mesevetélkedô a napköziben.
7. 7–17.00 Ebédfizetés február
hónapra (18 nap).
8. 8–12.00 Ebédfizetés február
hónapra (18 nap).
7. Úszóverseny Hódmezôvásárhelyen.
12. Alapítványi bál.
14–18. Ajtódíszítési verseny.
15. 8. osztályosok pályaválasztási
jelentkezési lapjainak leadása aláírva, továbbküldésre.

Gyöngyök és gyémántok mûveltségi vetélkedô

16. 14.00 Versmondó verseny
1–2. osztály részére.
17. 14.00 Versmondó verseny
3–4. osztály részére.
18. 14.00 Regionális ökoiskola
találkozó Kecskeméten az Algyôi
Általános Iskola szervezésében.
18. 14.00 Zrínyi Ilona megyei
matematika verseny (3–8. évf.).
21–22. Síszünet. Tanítás nélküli
munkanap.
25. 14.00 Alsós farsang; projektzáró a napköziben.
28. 8.00-tól Egyéni fényképezés,
alsó, majd a felsô tagozatban.
Március
7–8. Ebédfizetés március hónapra
(21 nap).
Tanítási hetek:
január 31–február 4.: A hét
február 7–11.: B hét
február 14–18.: A hét
február 21–25.: B hét
február 28–március 4.: A hét
További hírek: az iskola honlapján a www.algyoiskola.hu weboldalon.

Alapítványi bál
Az Algyôi Általános Iskola Alapítványa és a Szülôi Munkaközösség
február 12-én 19 órai kezdettel
a faluházban idén is megrendezi
a nagy hagyományokra visszatekintô Alapítványi bálját. Az alapítványi bál védnöke: Herczeg József
polgármester.
A belépôjegy ára: vacsorával
4100 Ft, vacsora nélkül 2000 Ft.
A belépô- és a vacsorajegyek
megvásárolhatók a Fehér iskolában február 3–11. között délelôtt

8–10, délután 13.00–16.30 óra
között Csányi Anikónál.
A bevétel az iskola alapítványát
gazdagítja, amelyet az erdei iskolára, a tanulók jutalmazására és
egyéb támogatására fordítunk. A
felajánlott tombola tárgyak leadhatók a Fehér iskolában munkaidôben: hétfôtôl-péntekig reggel
8 órától délután 16.30 óráig. Felajánlásaikat elôre is köszönjük!
A szervezôk

ADÓ 1%
Eljött az adóbevallások ideje. Idén
is lehetôség nyílik
mindenkinek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlására. Kérjük, ha úgy érzi,
szeretné iskolánk alapítványának
és ezen belül tanulóink helyzeté-

5

nek jobbítását, rendelkezô nyilatkozatán a következôket adja meg:
Algyôi Általános Iskola Alapítvány adószám: 18457177-1-06.
Az 1% felajánlása nem kerül
semmibe, nem képez pluszkiadást, de nagyon sokat segíthet
az Alapítvány munkájában!
Köszönettel: az iskola tanulói

Gyöngyök és gyémántok „A haza
és haladás korában” címmel
hirdetetett komplex mûveltségi
vetélkedôt a szegedi Rókus I.
számú Általános Iskola. A felhívásra negyven dél-alföldi és
határon túli iskola küldte el a
nevezését. Iskolánkat Furka Barbara, Kalcsú Tünde, Rózsa Evelin
és Szekeres Dzsenifer képviselte.
Elôzetes feladatként reformkori
újságot szerkesztettük, amely tetszett a Nemzeti Casino választmányának, így nagy örömünkre szolgált, hogy bejutottunk a döntôbe.

A verseny során visszarepültünk
a XIX. század világába, miközben számot adtunk történelmi,
irodalmi, zenei, gasztronómiai
ismereteinkrôl, földrajzi és gazdasági tájékozottságunkról, színészi
és szónoki tehetségünkrôl, kreativitásunkról, ügyességünkrôl.
Felejthetetlen élményekkel, sok
tapasztalattal és a 9. helyezéssel
járó könyvjutalmakkal lettünk
gazdagabbak. Köszönjük iskolánk
támogatását és felkészítô tanáraink áldozatos munkáját.
Algyôi honleányok

ZölDiák – zöld hírek diákszemmel
Fúrási iszap Algyô határában
A vörösiszap katasztrófa kapcsán
felmerült bennünk a kérdés,
hogy az Algyôn tárolt fúrási iszap
milyen veszélyeket jelenthet a
lakossági számára. Így hát megkerestük Algyô Nagyközség Önkormányzatának környezetvédelmi
mérnökét, Ludányi Attilát, aki részletesen tájékoztatott bennünket.
A vörösiszap az alumíniumgyártás mellékterméke, lúgos
kémhatású, maró folyadék. Ezzel
szemben a fúrási iszap a kôolaj
kitermelése során keletkezett
melléktermék, mely az egészségre
ártalmas (rákkeltô) anyagokat is
tartalmaz, mint például benzolt,
toluolt, nehézfémeket. Az iszapnak kb. 70% szárazanyagtartalma
és 30% víztartalma van, ezért az
elfolyás veszélye nem fenyeget
minket. A repülôtér melletti
részen egy 4 hektáros területen
kb. 60–65 ezer m3 ipari hulladékot helyeztek el a szénhidrogénbányászat során. A tározó alján
agyagréteg található, amely meg-

akadályozza a mérgezô anyagok
beszivárgását a talajvízbe, illetve
a közeli Tiszába. Joggal vetôdik
fel az igény a terület rekultiválására, vagyis az eredeti állapot
helyreállítására. Egy olcsóbb
megoldás lehetne a fúrási iszap
talajjal történô betakarása. Jóval
drágább, de biztonságosabb módszer: a fitoremediáció és a biofinomítás technlógiája, melynek
során különbözô gabonaféléket,
növényeket (pl. tavaszi repce,
köles, energiafûz) telepítenének
az érintett területre. Ezek az élôlények több éven keresztül tudnák
közömbösíteni a fúrási iszapban
felhalmozott nagy mennyiségû
veszélyes anyagot.
Bízunk abban, hogy minél
hamarabb megtörténik a rekultiváció a biztonságos és egészséges
környezetünk érdekében!
A beszámolót készítette: Misku
Péter és Molnár Krisztián (8.b osztály), segítô pedagógus: Malustyik
Mihályné
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Sport és egészség

Játékos sportverseny
A MIKULÁS jegyében sok sportos program várta decemberben
a gyerekeket az iskolában. A
verseny tétje az volt, hogy idén
január 25-én ki képviseli iskolánkat a területi versenyen, Deszken.
Lelkes gyerekcsapat készülôdött
szeptembertôl a megmérettetésre.
Összeállt a 18 fôbôl álló csapat:
a verseny részvevôibôl a 2000ben, a 2001-ben és a 2002-ben
született gyerekek közül az elsô
három fiú és lány készül a deszki
versenyre. Versenyzôink megduplázott erôvel edzenek a tél
nehézségei ellenére is. Köszönet a
gyerekek szüleinek segítségükért,
érdeklôdésükért, ahogy végigkísérik felkészülésünket, versenyünket. Magosi Krisztina (úszás), Szabóné Kálmán Mária (4.osztáy tanító
nénije) és Makra Zsolt (foci) segítôkész versenybíráskodása tette
gördülékennyé a versenyt.

2000. születésûek: I. Bodó János
(5.a), II. Nemcsok Balázs (4.o),
III. Rózsa Alex (4.o); a lányoknál
I. Molnár Viktória (4.o), II. Jaksa
Vivien (5.a), III. Kiss Zsanett (4.o);
2001. születésûek: I. Belovai Krisztián (3.a), II. Gyömbér Mihály (3.a) ,
III. Szalontai Botond (3.a), IV. Boldizsár Mihály (3.b), V. Pap Dániel (3.a);
a lányoknál I. Gábor Zsófia (4.o), II.
Bukor Anna (3.b), III. Márta Sarolt
(3.a), I V. Tóth Vanessza (4.o), V. Túri
Aliz (3.a), VI. Horváth Laura (4.o);
2002. és késôbb születésûek:
I. Demecs Botond (2.a), II. Lengyel
Márk (3.a), III. Nemcsok Dávid
(1.b), IV. Pap Máté (2.b), V. Pap
Csaba (1.b), VI. Bezdán Mihály
(2.a), VII. Sulyok Dávid (2.a), VIII.
Karai János (2.a) és Jernei Richárd
(1.b); a lányoknál I. Balázs Anna
(3.a), II. Péter Fanni (2.a), III.
Horváth Viktória (1.a), IV. Síkhegyi
Luca (2.a), V. Varga Leila (2.a).

Anyakönyvi hírek
Születés:
Csúri Csenge – született 2010. dec.
16-án, édesanyja: Kotormán Kata, édesapja: Csúri Szabolcs.

Berkes Stella – született 2010. dec.
17-én, édesanyja: Gáli Ágota, édesapja:
Berkes István.

Klacsák Dorottya – született 2011.
jan. 06-án, édesanyja: Lénárt Katalin,
édesapja: Klacsák Mihály.

Jó egészséget!

Házasság:
Tóth Zsolt és Kriván Tímea 2010. dec.
24-én;
Németh Mihály és Vida Zsuzsanna 2010.
dec. 26-án házasságot kötött.
Sok boldogságot!
Halálozás:
Boldizsár Csaba 2010. nov. 6-án;
Nagy Imréné 2010. dec. 3-án;
Budai Róbert 2010. dec. 3-án;
Faragó Sándor 2010. dec. 31-én elhunyt.
Béke poraira!
Kedves Olvasó!
A családi eseményekrôl beszámoló rovatunkat bôvítjük: most elôször fotókat is közlünk
Algyô legfiatalabb lakóiról. Szívesen fogadjuk a
szerkesztôségünknek eljuttatott egyéb ünnepi
eseményekrôl szóló híreket és fényképeket
is: például jeles születésnapról, házassági
évfordulóról.
*
A gyászhírek között halálesetrôl csak akkor
áll módunkban információval szolgálni, ha a
nagyközség lakója otthonában hunyt el. Más
esetben (például másik település kórházában
bekövetkezett halálesetrôl) kérjük a hozzátartozókat, értesítsék szerkesztôségünket, mert
csak így tudjuk közzé tenni a halálhírt. Igény
esetén megemlékezést is közlünk.
A szerkesztôség
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Mikulás-futás
Régi napközis hagyomány szerint
az idén is lefutottuk a Mikulással
az iskolát körülvevô háztömböt. A
mikulássapkák az idén is gazdára
találtak, melyekkel a legjobb futóink büszkélkedhetnek. A befutókat
szaloncukorral várták a napközis
nevelôk. Télen is fontos a szabadban
történô sportolás! Ez a rendezvényünk is ezt próbálja népszerûsíteni.
Varga Ágnes testnevelô

Megyei másodikok a fiatal algyôi sportolók

A Megyei Diákolimpia Futsal döntôjét január 12-én Szentesen rendezték meg. Az összecsapásban a
IV. korcsoportos algyôi diákok is
szerepeltek. A selejtezôkben a 6 csapatot két csoportba osztották, így
az algyôiek a Vásárhely és Csongrád csapatával kerültek szembe.
Mindkét mérkôzésen magabiztos
játékkal nyertek és elsôként jutottak tovább. A döntôbe jutásért a

papíron erôsebb Szentessel mérkôztek, meglepetésre gyôzelmet
arattak, így az országos döntôbe
jutásért játszhattak a Makó ellen.
Itt a helyzeteit jól kihasználó makói
csapat jobbnak bizonyult. Így az
Algyôi csapat a második helyet szerezte meg a megyében.
Eredmények – csoportmérkôzések: Algyô – Hódmezôvásárhely
5–2, Algyô – Csongrád 5–1; elôdöntô: Algyô – Szentes 3–2; döntô:
Algyô – Makó 3–6. Az Algyôi
teremlabdarúgó csapat tagjai:
Bella Dávid, Bozóki Richárd, Miklós Dávid, Miklós Péter, Misku Péter,
Molnár Krisztián, Molnár Szabolcs,
Nagy Berta Roland, Szekeres Benedek.
Edzô: Makra Zsolt.
Magosi Krisztina

Vízben az orvosság? Oxigénvíz!
A Gyevitur Kft. (6750, Algyô,
Téglás u. 151.) oktatótermében
február 14-én hétfôn 17 órakor
dr. Robert Lyons, a Kaqum Magyarország ügyvezetô igazgatója tart
elôadást az oxigénvíz beteg szervezetre gyakorolt hatásáról. Szeretettel várjuk azokat a jelentkezôket, akik betegséggel küszködnek,

betegségbôl felépülôk vagy pusztán érdeklôdnek az egészséges víz
iránt. Dr. Robert Lyons praktizáló
orvos, leletek birtokában a helyszínen, személyre szabottan ad
tájékoztatást a kaqum víz hatásáról. További információ: Gyevitur
Kft., telefonszám: 62/267-426.
Márton Mária

Amatôr Sakk Csapatbajnokság
Lezajlott a Csongrád Megyei
Amatôr Sakk Csapatbajnokság.
Eredmények:
2011. 01. 30. Algyô–Üllés 1.5:
3.5 – Sipos Kálmán – Nagy Zoltán 1–0, Grószpéter Zoltán – Papp
Zoltán 0.5–0.5, Gonda András –
Balogh Ferenc 0–1, dr. Gonda János
– Kurucsai András 0–1, Miklós Attila

– Gábor Géza 0–1. MórahalomHuszár SK Szeged 2–3: Molnár
Jenô – Mihály Gábor 0–1, Tumbász
Péter-Fridrik Richárd 1–0, Újházi
Ádám – Faragó András 0–1, Kois
János – Tóth Ildikó 0.5–0.5, Pipicz
Márton-Domonkos Miklós 0.5 0.5.
Dr. Gonda János
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Adakozzon a gyermeknap elôtt!
A Vöröskereszt algyôi szervezete, a május végén tartandó
gyermeknapi programra gyermekjátékokat gyûjt. A játékokat Algyôn három helyen lehet
leadni: az Idôsek Otthonában
(Piac tér 17.), a Házi Gondozói

Hálózat irodájában (Búvár utca,
az Pagoda mellett), és az algyôi
könyvtárban (Kastélykert u. 63.).
Elôre is köszönjük a felajánlásokat
a gyermekek nevében.
A Vöröskereszt
algyôi szervezet

Meglepetés
Köszönetet szeretnék mondani,
az ALGYÔI VÖRÖSKERESZT
szervezet elnökének, Herczeg
Józsefnének, aki karácsonyi meg-

lepetésként élelmiszercsomaggal
ajándékozott meg minket. Köszönettel:
Sötétné Fekete Gabriella.

Az adósságkezelés
Algyôn négy éve mûködik az
adósságkezelés a Családsegítô
szolgálaton belül. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a közüzemi
tartozásokkal küzdôk csak akkor
keresik fel a tanácsadót, amikor
már a kikapcsolási értesítôt kézhez kapják. Ebben az esetben már
nagyon keveset tud tenni a segítô.
Ezért kérem a rászorulókat,
hogy az elsô fizetési felszólításnál
keressék fel a családsegítô szolgálatot! Több lehetôség van az adós-

ság rendezésére: védett fogyasztói
státusz megkérése, részletfizetési
kérelem, adósságkezelési támogatás, elôre fizetôs mérôóra.
Kérem, forduljanak bizalommal az adósságkezelô tanácsadóhoz!
Ügyfélfogadás: hétfôn 9-tôl 15
óráig, kedden 9-tôl 15-ig, szerdán10-tôl 18-ig, pénteken 9-tôl
11 óráig.
Harcsás Gizella
adósságkezelô

Kézmûvesek kerestetnek!
Algyôn élénk kézmûves élet folyik,
de talán még annál is többen foglalkoznak tárgyalkotó tevékenységgel településünkön, mint akik
idáig megmutatták magukat. A
már ismert és a még nem ismert
kézmûvesek számára szeretnénk
létrehozni egy ernyôszervezetet,

amely összefogná és segítené
tevékenységüket. Aki szeretne az
algyôi kézmûvesek közé tartozni,
tartson velünk! Február 15-én, 17
órakor várjuk az érdeklôdôket a
faluházban!
Kocsisné Kuk Ildikó, a faluház
munkatársai

Új tét, új nyeremény
Jól kezdôdött az új év a mozgáskorlátozottak helyi csoportjánál.
Mindjárt elsô klubnapunkon négy
új taggal gyarapodott létszámunk:
úgy tûnik, programjaink változatossága, jó hangulata nem maradt
visszhang nélkül a helységben.
Segítendô az egészséges táplálkozásra vonatkozó újévi fogadalmak betartását, dr. Rénes Imre
állatorvos tagtársunk tartott isme-

retterjesztô tájékoztatót a húsfélék és általában az élelmiszerek
táplálkozás-egészségügyi hatásairól, aminek fô konklúziója a
túlzásoktól való tartózkodás, a
mérsékletesség volt. Következô
klubnapunkat február 9-én,
szerdán tartottuk a faluházban:
felköszöntöttük az I. negyedéves
névnaposokat.
Sermann József vezetôségi tag
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Támogassa ön is az algyôi úszókat!
Az Algyôi Úszó Közhasznú Egyesület az 18017513-1-06 adószámon tisztelettel várja adója 1 %-át!

Segítségét ezúton is köszönjük
támogatását!
Algyôi Úszó Közhasznú Egyesület

Ökumenikus imahét volt
Idén is világszerte megtartották a
keresztény/keresztyén közösségek
az ökumenikus imahetet: január
16–23 között.
Az idei esztendô igehelye az
Apostolok Cselekedeteinek 2.
fejezete 42–47 versei: „Ezek pedig
kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a
kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden
lélekben, és az apostolok által sok
csoda és jel történt. Mindazok
pedig, akik hittek, együtt voltak,
és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen
szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel
voltak a templomban, és amikor

házanként megtörték a kenyeret,
örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent,
és kedvelte ôket az egész nép. Az
Úr pedig napról napra növelte a
gyülekezetet az üdvözülôkkel.” A
közös imaalkalmak ezen és kapcsolódó szentírási részek elmélkedésével teltek, hogy minél nagyobb
egység bontakozzon továbbra is
azok között, akik ismerik Krisztus
és próbálnak útjain járni.
Algyôn szokás szerint a hónap
harmadik vasárnapjára, január
23-ára tervezték a közös imaalkalmat délután 15 órai kezdettel a
katolikus templomban, felekezeti
hovatartozástól függetlenül!
Laurinyecz Mihály plébános

Kék színû kerékpár gazdáját keresik
Fokozottan vigyázzunk értékeinkre!
Az elmúlt idôszakban Algyôn és
más településen is elôfordult, hogy
ismeretlenek fôként idôs embereket
felvásárlás ürügyén (régi mûszaki
cikkek, vashulladék, akkumulátor)
keresnek meg, majd sikeres üzlet
esetén nagyobb összegû készpénzzel fizetnek, hogy a jóhiszemû eladó
készpénzt adjon vissza vagy váltson
fel. Az elkövetôk kifigyelik, hogy a
sértettek hol tartják megtakarított
pénzüket, majd a figyelmüket elterelve azt eltulajdonítják.
Idegen személyeket ne engedjünk be az ingatlanba, és aki hivatalos személynek adja ki magát,
azt szólítsuk fel, hogy igazolja
magát! Az ingatlanok nyílászáróit, valamint a jármûveink
ajtajait minden alkalommal
zárjuk, hogy megelôzhessük a
bûncselekmények elkövetését.
Az udvarban, garázsban parkoló
jármûveket is zárjuk be!
A kerékpárlopások megelôzése
érdekében a kerékpárt használó
személy a parkolást követôen minden alkalommal zárja le kerékpárját lehetôleg stabil, földhöz rögzí-

tett tárgyhoz akkor is, ha csak rövid
ideig hagyja ôrizetlenül. A Szegedi
Rendôrkapitányság nyomozást
folytat egy kerékpárlopás ügyében.
Az elkövetô tavaly december 31.
és idén január 1-je között tulajdonított el egy kék színû kerékpárt
az Algyô, Téglás utca végén lévô
körforgalomnál. Kérjük, hogy a
sértett keresse az algyôi körzeti
megbízottak egyikét, vagy a Szegedi Rendôrkapitányságot!
Az esetleges csalások megelôzése érdekében fokozott figyelmet fordítsanak a tûzifa vásárlásakor arra, hogy az elôre megbeszélt
mennyiségû és minôségû tûzifát
szállítsák a vevônek.
A körzeti megbízottak neve és
elérhetôsége: Tóth Gábor rendôr
fôtörzsôrmester a 06/20/209 5319
számon, Horváth Zoltán rendôr
fôtörzsôrmester a 06 20 209 5318,
míg Magyar Béla rendôr törzsôrmester a 06 20 852 0673 számon
hívható telefonon.
A körzeti megbízottak fogadó
órái: hétfôn 14-tôl 16 óráig, szerdán 16-tól 18 óráig

8

Civil tükör

2011 február • Hírmondó

Élet a Szôke Tisza nyugdíjasklubban
Nagyon gyorsan eltelt ez az év.
Talán gyorsabban, mint az elôzô.
Az természetes, hogy minden csütörtökön a klub tagjai találkoznak a
faluházban, és az emeleti klubterem
megtelik élettel, vidámsággal.
A legutóbbi találkozásunkkor
még csak készültünk az algyôi
búcsúra. Az Anna napi búcsúban sok ismerôssel találkoztunk,
beszélgettünk, és örömmel láttuk,
milyen sokan hazajöttek családjukhoz, hogy együtt lehessen a család
apraja, nagyja. De sajnos gyorsan
elröppennek az ilyen ünnepi pillanatok, és következnek a csöndes
hétköznapok. Viszont a klubban
mindig történik valami. Most július
végén felkértek minket is, hogy szerepeljünk a „Miénk a Tér” Fô téri
rendezvényen. Így elkezdtük gyakorolni az énekeket és verseket, amivel
fellépünk.
Augusztus elején beneveztünk
a „Röszkei töltöttkáposzta” – fôzô
fesztiválra. Nagy örömünkre a zsûri
az igen elôkelô III. díjat nekünk
ítélte. A zsûri elnöke Frank Sándor
volt. A klub férfi tagjai Kecskemétre
mentek a „Repülônapra”. Az egész
napos kirándulás nagyon jól sikerült. A Mozgáskorlátozottak horgászversenyre hívták a klubunkat.
Elfogadtuk a meghívást és megkezdtük a felkészülést – reszkessetek keszegek! Augusztus közepén
a lovas napra 40-en voltunk kíváncsiak. Serpenyôs rostélyost fôztünk
és közben figyeltük a lovasokat.
Eseménydús szép napot töltöttünk
a Szabadidôközpontban tartott rendezvényen. Nem feledkeztünk meg
a névnapjukat ünneplô klubtársainkról sem. Köszöntöttük az Annákat, Ilonákat, Ibolyát és Lajost, a
tájház udvarán. Zsíros kenyérrel,
paprikával, paradicsommal vendégeltek meg minket. Sajnos ezzel
véget is ért az augusztus.
A szeptember is mozgalmas volt,
hisz szeptember 4-én a Tollforgatók Köre mindenkit várt a Fô térre.
Sokan voltak kíváncsiak erre a szabadtéri rendezvényre. Mi nyitottuk
meg a 16 órakor kezdôdô rendezvényt az asszonykórussal, majd
verselôink következtek. Nagyon
megtapsolták a mûsorunkat.
Szeptember 5-én Sándorfalvára
mentünk, a nyugdíjasklub meghívásának tettünk eleget 26-an. Most

ünnepelték, hogy 16 évesek lettek.
Nagy szeretettel fogadtak minket.
Szeptember 8-án reggel az „olajos”
tónál 18 versenyzô nagy izgalommal és mindenféle csoda csalival
várta a Horgászverseny start - lövését. Sajnos a halak a mozgáskorlátozottakat jobban szerették, így ôk
lettek a gyôztesek. Mi meg majd
2011-ben visszavágunk! A klubfoglalkozáson „kiveséztük” a horgászversenyt, és megállapítottuk, hogy
ez egy nagyon jó kezdeményezés
volt. Köszönjük a meghívóinknak!
Szeptember 11-én Szentmihályra
mentünk a Pogácsa fesztiválra – IV.
helyezést értünk el. Klubtársunk
Tessényiné Fogarasi Margit kiállítása
volt 16-án a Faluház Galériában.
Szép grafikáit, festményeit csodálhattuk meg. Gratulálunk és büszkék
vagyunk rá.
21-én három napos kirándulásra mentünk a Dunakanyarba.
Ragyogó napsütés, gyönyörû táj,
kényelmes szállás várt bennünket. Az elsô megálló Budapesten
a Citadellánál volt. A Duna és a
fôváros talán innen a legszebb.
Alig akartunk tovább indulni. De
várt minket Szentendre. Aki már
járt ott, az tudja, mennyi minden
vár ott a turistára. A templomok,
a múzeumok, azok a szépen megmaradt régi házak. A második nap
Visegrádon és Dobogókôn jártunk.
Visegrád, az ország egyik leglátogatottabb üdülôparadicsoma.
Folytatva utunkat, Dobogókôre
értünk. Az ezoterikus tanok szerint
itt futnak össze a Föld erôvonalai,
itt található a Föld szív - csakrája.
Egyesek szerint, fülünket a sziklára
téve, hallhatjuk a Föld szívverését.
A harmadik nap indultunk Esztergomba. Megnéztük a Bazilikát, a
Kincstárat, átmentünk Párkányba,
voltunk Zebegényben és Vác városát
megnézve véget is ért a háromnapos kirándulás. Sok szép élmén�nyel gazdagodva tértünk haza. Alig
pihentük ki magunkat, már meghívást kaptunk Kiskundorozsmára
szüreti mulatságra. Turcsányiné
(a klubvezetô) és a klubtagok nagy
szeretettel fogadták csapatunkat
(24-en mentünk).
Szeptember utolsó klubfoglalkozása is igen zsúfoltra sikerült. Köszöntöttük a névnapjukat
ünneplô klubtársainkat: a Rozáliá-

kat, a Máriákat és Mihályt. Közben
a Galérián Boldizsár Mária fotóiból rendezett kiállításon, majd az
„Algyô népélete az 1900-as évek
elején” címû könyv bemutatásán
is részt vettünk. Szinte egy pillanat
alatt elszaladt a szeptember és már a
második „emberes” hónap köszönt
ránk.
Október 1-jén részt vettünk a Süli
András naiv festô házánál tartott
ünnepi megemlékezésnél, koszorúztunk a hôsök sírjánál, ott voltunk
az új Szolgáltatóház ünnepélyes
átadásán is. Süteményt sütöttünk
a könyvtárnak. Nagy feladat várt
ránk okt. 9-én: megrendeztük az
Idôsek Világnapját a faluházban.
Algyô idôseit (60 év felett) megtisztelve, megbecsülve, hívtuk és vártuk
a szépen díszített termekbe. Felkértük az algyôi elôadókat, valamint
Kurina Terhes Irén énekest, hogy
szórakoztassák ezeket az embereket. Az elôadások után „svédasztal”
várta a meghívottakat, és az elôadókat. Mindenki megelégedésére az
idôsek örömmel nyugtázták, hogy
rájuk is gondoltak Algyôn. Ezt a
nagy feladatot a sok jó szándékú és
segítôkész emberrel együtt tudtuk
megvalósítani. Fô támogatónk az
önkormányzat volt. Köszönjük mindenkinek az együttmûködést. Mi is
örültünk a vendégek örömének. A
sok munka meghozta gyümölcsét. A
faluházban október 16-án lépett fel
Sasvári Sándor, boldogan tapsoltunk
a mûvész úrnak. Október 22-én mi
is letettük az emlékezés virágait az
Országzászlónál.
Halloween alkalmából, mézeskalácsot sütöttünk a Játszóháznak,
amit a gyerekek feldíszítettek, majd
meg is ettek. Ezek a „nagy” dolgok történtek ebben a hónapban.
Itt van a november, a megállás, a
megemlékezés ideje. Elvesztett szeretteinkre gondolva, kimentünk a
temetôbe a kegyelet virágaival,
és gyertyát gyújtva gondoltunk a
régi szép együtt töltött napokra.
November 9-én Számítógépes
tanfolyam kezdôdött. Nagy izgalommal kezdtünk az új tudomány
elsajátításába. Sokat megtudtunk a
tanfolyam végére, de nem eleget.
A folytatás reményével búcsúztunk
Szabó Noémi oktatónktól. Algyôn
volt a Paksi Atomerômû kamionja.
A jövô energiaforrásairól és az

erômû fejlesztésérôl kaptunk tájékoztatást. November 18-án 12-en
ünnepelték névnapjukat. Virággal
és verssel köszöntöttük ôket. A Civil
Szervezetek Házában intenzív gyakorlásba kezdett az asszonykórus.
Itt kaptunk lehetôséget december
7-ig minden nap a felkészülésre.
November végén Röszkére mentünk 28-an Kistérségi nyugdíjas
találkozóra. Nagyon színvonalas
mûsor volt, jól éreztük magunkat.
December 1-jén az épülô új
iskola bemutatásán jártunk. Igaz,
hogy bennünket közvetlenül már
nem érint, mégis sokan voltunk
kíváncsiak az épületre. Ha elkészül, Algyô egyik büszkesége lesz. A
nyugdíjasklubba is jött a Mikulás, de
már a puttonya nagyon lapos volt,
majdnem kiürült, mire ide ért hozzánk. KI-MIT-TUD Szôregen. A IV.
Szeged és Szeged - Kistérségi nyugdíjas vetélkedôn nagyon jól szerepeltünk, de sajnos nem kerültünk
a tovább jutottak közé. Az év utolsó
klubfoglalkozásán köszöntöttük és
ünnepeltük a névnapjukat tartó
Borikát, Etelkát, Évát, a Ferenceket,
Istvánokat, Jánosokat. A Galériában
megtekintettük a „Folt-varrók” szép
munkáit. Gratulálunk az ügyes kezû
asszonyoknak! December 16-án a
nyugdíjasklub évzáró ünnepe volt a
faluház színháztermében. A szépen
terített asztalokon a saját készítésû
diós, mákos bejgli, a foszlós kalács,
a gyertyák lángja ide varázsolta a
karácsonyt. A Tisztelendô Atya szavai, a klubtagok versei, elbeszélései
után az ajándékok is megérkeztek.
A klub tagjai kötényt, a meghívott
vendégek pezsgôt, bonbont kaptak
a nyugdíjasklubtól. Szép, jó és áldott
karácsonyi ünnepség volt. A Civil
Szervezetek Házában búcsúztattuk az ó-évet. Több mint 40 klubtagunkkal és a klubhoz közel álló
vendégekkel együtt 60-an koccintottunk az Új Évre. Nagyon jó, hogy
Algyônek is van egy ilyen háza!
Ezúton is szeretnénk megköszönni
az Önkormányzat erkölcsi és anyagi
támogatását, a faluház vezetôjének
és dolgozóinak a részünkre nyújtott
segítséget.
A további jó együttmûködés
reményében valamennyiüknek sok
sikert és jó egészséget kívánunk!
Kneip Ferencné klubvezetô
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Rajzszakkör az Ifjúsági Klubban
2010. októberében indult az Ifjúsági Klubban, Magyarné Anna
amatôr festô segítségével az
egyre több fiatalt megmozgató
rajzszakkör. Várunk minden új
érdeklôdôt sok szeretettel, kortól,
nemtôl függetlenül! A továbbiak-

ban tervezünk még más szakköröket, hasznos elfoglaltságot a fiataloknak. Például Makett készítô
szakkört, fotó sulit. Érdeklôdni
február 12-én az Ifjúsági klubban,
16-17 óra között lehet.
Kocsisné Kukk Ildikó

Számítógépes tanfolyamok a könyvtárban
Február 14-tôl 20 órás kezdô és
haladó szintû számítógépes tanfolyam indul, heti két alkalommal,
négy héten keresztül. A kezdôk hétfôn és szerdán ismerkednek a számítógéppel, szövegszerkesztéssel,
az internet használatával. A haladó
csoport keddenként és péntekenként a programok internetrôl való

letöltését tanulja, a video megosztó
oldalakat böngészi, a fényképek
szerkesztését gyakorolja. A foglalkozásokat 9.30-tól 12 óráig tartják.
A tanfolyam díja: személyenként 5000 forint.
Érdeklôdni személyesen a
könyvtárban vagy az 517-170
számú telefonon lehet.

Jóga a faluházban
Karancsi Eszter szeretettel várja a
jógázni vágyókat február 19-én
16 órától a faluházban ingyenes
jógabemutatóra! Március 3-tól,

csütörtökönként rendszeresen
látogathatók lesznek a jóga órák,
19 órai kezdettel, a faluház földszinti kistermében.

Sakk Klub indul
Minden szerdán, 17 órától Sakk
Klub indul a faluházban, ahová
várjuk a sakk iránt érdeklôdô fia-

talokat. A Klub házigazdája dr.
Gonda János.

A részvételi szándékot, kérik,
jelezzék dr. Rády Samírné, Kecskeméti Ilinek a 62/472-966 számú
telefonon, legkésôbb február
17ig!

Könyves hírcsokor
ADOMÁNY. Köszönjük szépen,
hogy 2010-ben ajándékaikkal
bôvítette a könyvtár állományát:
Honti Katalin, Juhász Zsolt, dr.
Kárpáti Krisztina, Lacziné Benyák
Izabella, dr. Piri József, Sebôk Péter.

a Nimród, a Szabad Föld, a Horgászvilág, a NationalGeographic
Kids, a Witch is hozzátartozik az
itteni olvasni valók kínálatához.

*

NYITVA TARTÁS. A könyvtár
nyitva tartása: hétfôn 9.30–12,
13–18 óra között; kedden 9.30–12,
13–18; szerdán 9.30–12, 13–18; csütörtökön 13–18; pénteken 9.30–12,
13–18; szombaton 9–12 óra között.

ÚJ FOLYÍÓIRATOK. Gyarapodott az algyôi könyvtárban olvasható folyóiratok száma. Ezentúl
a Tappancs suli, a Tappancs ovi,

Jobb késôbb, mint soha…
Gondolatok a Tormay Cécile-est kapcsán
Jobb késôbb, mint soha… Ez a
mondás jutott eszembe január
21-én este Algyôn, a könyvtárban, mikor Ménesiné Jusztika és
Moravszky Éva kezdeményezésére megvalósult a Magyar Kultúra Napjára szervezett Tormay
Cécile-est. Sokan voltak kíváncsiak az elfeledett írónô életét és
munkásságát bemutató filmre,
melynek a „Volt egyszer egy Napkelet” címet adta rendezôje és forgatókönyvírója, Jobbágy Éva újságíró, a Tormay Cécile Kör vezetôje.
A Napkelet folyóiratot Tormay
Cécile szerkesztette megalakulásától az írónô haláláig. A „Napkelet” folyóiratnak olyan munkatársai voltak, mint Áprily Lajos,
Bibó Lajos Dallos Sándor, Erdélyi
József, Herczeg Ferenc, Hóman
Bálint, Kodály Zoltán, Komáromi
János, Makkai Sándor, Mályusz
Elemér, Mécs László, Németh
László, Oláh György, P. Gulácsy
Irén, Reményik Sándor, Sík Sándor, Surányi Miklós, Szentmihályiné Szabó Mária, Szekfû Gyula,
Tamási Áron, Vajthó László,
Zilahy Lajos. Ezen szerzôk írásaiból tolmácsolt szuggesztíven Simó
József elôadómûvész, a Wass Albert

kultusz legismertebb ápolója, és
Jobbágy Éva.
A közönség, élen jó pár iskolással, pisszenés nélkül ülte végig
a bemutatót, kicsit sírtunk is a
végén, együtt dúdolva az Ismerôs
Arcok zenekarral: „mi egy vérbôl
valók vagyunk”.
Aztán, a film után beszélgetve,
többektôl hallottam, sokaknak
csak most, ebbôl a filmbôl derült
ki, milyen fontos és tragikus történelmi események játszódtak le
akkoriban, amelyek végül is országhatárunk megcsonkításához vezettek. Végre megtudták, jobb késôn,
mint soha! Olyan megjegyzést is
hallottam, hogy elképzelni sem
tudják, milyen lehet úgy ébredni
egy reggel, hogy impérium váltás zajlott az ember feje felett, így
szinte egy másik országba került.
Soha, senkinek ne legyen hasonló
„élményben” része!
A tájékozatlanok példája is
mutatja, milyen szükség van a
hasonló, egy életbevágó fontosságú történelmi idôszakot irodalmon át bemutató alkotásra, hiszen
ez a kettô szerves egészet alkot.
Köszönet érte!
szpk-nj

Tojásmûhely a tájházban

Batyus bál
Az Ôsgyeviek Baráti Köre Farsangi
Batyubálat szervez a tagjai számára
február 26-án (szombaton) 18 órától a faluházban. A vendéglátás és
zene önköltséges alapon biztosított.

9

*

Kellô számú jelentkezô esetén
az algyôi tájházban Tojásmûhely
indítását tervezzük. A délutáni
kézmûves foglalkozásokon az
érdeklôdôk megismerkedhetnek a Kárpát-medence húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásaival, illetve megtanulhatják
a hagyományos ’viaszolt’, azaz a
méhviasszal és gicével írott hímes

tojások elkészítését. A foglalkozásokat vezeti: Bereczné Lázár Nóra
hímestojás-festô népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere.
Elsô alkalom: március 8. kedd
16-18 óra. Bôvebb felvilágosítás
kérhetô: a faluház: 62/517-172, a
tájház: 62/268-220 számú telefonján, illetve a honlapokon: www.
algyofaluhaz.hu, www.algyo.hu
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Hírek, hirdetések

KRISZTUS SZERETETE
EGYHÁZ ALGYÔI GYÜLEKEZETE
AZ ISTEN SZERETET!
Az ô akarata az, hogy egészséges légy!
Jézusban meggyógyulhatsz
minden betegségbôl!
Adj lehetôséget magadnak, és
gyere el Isten szent jelenlétébe,
ahol imádkozunk a gyógyulásodért
Szeretettel várunk hitközösségünkbe:
ALGYÔ, GÉZA U. 1.
Minden csütörtökön 16 órakor.
A részvétel ingyenes.

2011 február • Hírmondó

Koncertek, tapasztalatok…
A Wemsical Ifjúsági Egyesület
(azaz a volt Dinamix) és az algyôi
faluház közösen szervez havonta
egy koncertet a Civil Szervezetek Házában, azzal a céllal, hogy
fôleg az algyôi ifjúságot megszólítsa, igényes szórakozási lehetôséget biztosítson. Optimisták
vagyunk, hiszen február 25-én,
immáron harmadik alkalommal
szervezünk koncertet (Sun of a
Beach, BelseBlues Quartet), attól
függetlenül, hogy az elsô kettô
nem igazán keltette fel az algyôi
ifjúság érdeklôdését. A Wemsical
Egyesület szervezôi idôt, energiát

fektetnek abba, hogy ezeken az
esteken minden korosztályt, de
fôleg az ifjúságot megmozgassa
a faluház dolgozóinak segítségével. A lelkes amatôr zenekaroktól
a nevesebb elôadókig több zenei
stílusból válogatunk hónapról
hónapra, akiket ingyenesen láthat
és hallgathat a közönség. Ezúton
kérjük Önöket, kérünk benneteket, hogy bármilyen koncert, vagy
programjavaslattal forduljanak
hozzám bizalommal!
Köszönettel: Gál Boglárka,
Torma Tibor, telefonszám: 62/517172.

Szolgál: Arnóczkyné Piroska lelkipásztor.
Telefonszám: 20/46-66-138
Email: bekepiroska47@freemail.hu
A dicséretet Fróna Mihály vezeti.
www.ksze.org. Levélcím: 1461 Bp. Pf. 174.

Algyôn, Bartók Béla utcai,

2 szobás, erkélyes,
elsô emeleti lakás
kiadó.
Ár: 70 ezer forint
(rezsivel).
Érdeklôdni:
06 30 2398948

Elôjegyzés
csirkére!
Fehér húshibrid:
2 kg, 430 Ft/kg.
Érkezik: február 19-én,
szombaton 9 órakor.
Kopasztás: 100 Ft/db
Cím: Algyô, Berek u. 22.
Telefonszám:
06-60/267-093

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALOK
Nyitva: Hétfôn, kedden, szerdán, csütörtökön 15–17-ig.
PÉNTEKEN ZÁRVA
Szombaton: 8–12-ig. Vasárnap: 8–11-ig.
Szeged (Baktó) Ladvánszky u. 19.
Algyô felôl a Tyúkász kocsmánál jobbra.
Telefonszám: 30/477-91-32

Újabb algyôi kiadvánnyal gazdagodtunk!
Január 22-ére, a Magyar Kultúra
Napjára jelent meg Lele Juliska
hajószakácsnô
süteményes
könyve 1942bôl. A kötet
anyaga Hajdú
Mihály révén

kerülhetett nyilvánosságra, az
elôkészítésben nagy szerepet vállalt Vámos Zoltán cukrász és Segesvári Csaba fotós, valamint Ménesi
Lajosné.
Az igényes, szép kiadványt a
faluházban és a könyvtárban lehet
megvásárolni 2000 forintos áron.

2011 február • Hírmondó
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A MoLaRi rendszer 2011. évi próbaidôpontjai
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság tájékoztatja
a lakosságot a 2011. évre szóló
MoLaRi rendszer lakossági tájé-

szolgáltatásaink:
• mûanyag és fa nyílászárók forgalmazása, beépí-

tése 3 rétegû vagy új 4 évszakos üveggel
• árnyékolástechnikai rendszerek (redõnyök, szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök) értékesítése,
szerelése, javítása
• Nyílászáró csere utáni teljes helyreállítás; külsõbelsõ párkányozás; gipszkartonozás, vakolás
Díjtalan és kötelezettségmentes
helyszíni felmérés és árajánlat készítés!
Szeptemberi AKCIÓNK keretében új nyílászáróját
FELÁR NÉLKÜL 3 rétegû üvegezéssel szállítjuk!
Érdeklõdni:
Pongrácz Tamás
Algyõ, Korsó utca 34.
+36 70 615-4359

Bemutatóterem:
Szeged, Kálvária sgt. 9–11
(régi autójavító az udvarban)

alfoldablak.algyo@gmail.com
Forduljon hozzánk bizalommal!

koztató-riasztó alrendszerén végrehajtandó próbák idôpontjáról.
Huszár Tibor tû. ezredes
megyei igazgató

Indítás dátuma

Indítás idôpontja

2011.03.7.

11:00

hangos üzemû (teljeskörû) próba
Katasztrófariadó elmúlt

2011.04.4.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.05.2.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.06.6.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.07.4.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.08.1.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.09.5.

11:00

hangos üzemû (teljes körû) próba
Katasztrófariadó elmúlt

2011.10.3.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.11.7.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

2011.12.5.

11:00

csökkentett üzemû morgó próba

Apróhirdetés

Biztosításhoz elszámolható ablak, ajtó,
terasz, bútor üvegezési munkáit vállalja,
számlaképes asztalos.
Pálföldi Márton Mobil: 06-30-26085-87

Nyugdíjas
hölgy munkát
keres 4 órában.
Akár hétvégi
munkavégzés is
érdekel

Kiadásra kerülô jel

Eladó!

2 db krumpliföld egymás
mellett, 900 m2.
Érdeklôdni:
06-30/647-7804

Házi kolbász füstölés
megrendelhetô.
Hízók élve vagy hasítva eladok.
Telefonszám: 62/267-108

(például: bevásárlás,
takarítás,
szociális ellátás).
Tel.: 06-20/412-6995

Futómû beállítás és gumiszerelés
Továbbra is foglalkozunk:
¨¨ teher-, kisteherautó;
¨¨ földmunkagép, traktor,
¨¨ személyautó,
¨¨ motorkerékpár,
gumiszerelésével és centírozásásval;
új és használt gumi értékesítésével.
Telelefonszám: 06-20/455-83-00
Cím: Algyô, Géza u. 15.
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A civil szervezetek által adományozott egyik legmagasabb elismerést,
a Magyar Kultúra Lovagja címet kapta Némethné Vida Zsuzsanna
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kultúra Lovagrendje tagja
immár az algyôi könyvtár egykori
vezetôje, a faluház elsô igazgatója,

Kultúra Napján, január 22-én
a Corinthia Grand Hotel Royal
Budapest báltermében rendezett nagyszabású ünnepségen

a nagyközség volt alpolgármestere, az önkormányzati képviselô Némethné Vida Zsuzsanna. Az
algyôi közéleti személyiség a 470.
tagja az 1999 óta létezô szervezetnek. A Kultúra Lovagja cím
a civilszervezetek legmagasabb
elismerési formája, amelyet napjainkig 4 földrész 23 országa 485
polgára vett át.
– Meglepetésként ért a meghívó és a kitüntetés: a Magyar

ütöttek a Magyar Kultúra Lovagjává. Nem egyedül kaptam ezt a
kitüntetést, Algyô és az itteni civil
szervezetek munkáját is elismeri
ez a díj – vallja elérzékenyülten
Némethné Vida Zsuzsanna., akit
az Algyôi Nôegylet javasolt a Kultúra Lovagrendjébe.
Az egyetemes és a magyar kultúra
ápolása érdekében együttmûködô
társadalmi szervezetek ünnepélyére
Némethné Vida Zsuzsannát a csa-

ládtagon kívül egy kisebb „algyôi
delegáció” is elkísérte, köztük a
kitüntetésre fölterjesztô Nôegylet vezetôje, Kovácsné Budai Éva;
a pályázat összeállításában oroszlánrészt vállaló Ménesi Lajosné nyugalmazott könyvtáros; Kis Mihályné
nyugdíjas könyvtáros és dr. Piri
József, Algyô korábbi polgármestere.
Lovagias tettei méltatásaként
elhangzott: az algyôi születésû
Vida Zsuzsanna „40 éve dolgozik
a köz érdekében. 24 évig az algyôi
könyvtár vezetôjeként aktívan
részt vett a falu kulturális életében rendezvények szervezésével,
1991 óta az Algyôi Hírmondó
szerkesztésével és kiadásával is.
Népmûvelôi tevékenysége idejére
esett az Algyôi Nôegylet megalakulása, melynek egyik alapítója
és vezetôje volt, s ma is tagja.
Számos civil szervezet jött létre
közremûködésével, melyeknek a
faluház adott otthont. Így például
a Faluház Alapítvány, az Algyô
Fejlôdéséért Alapítvány, az Ôsgyeviek Baráti Köre, az Algyôi Fiatalok Egyesülete, a Start Kulturális
Egyesület. Mûvészeti csoportok
kezdeményezôje, kibontakozásának elôsegítôje és mûködtetôje.
Az egyik legjelentôsebb mûvészeti

csoport a Móra Ferenc Népszínház, mely hiánypótló szerepre vállalkozott azzal, hogy a határon túli
magyarlakta területek színházigényét próbálja kielégíteni mind a
mai napig. Egyik elôkészítôje volt
Algyô 1997. évi önállóvá válásának, s ennek a munkának köszönhetôen képviselô, majd 2002-tôl
alpolgármester lett, azonban a
kultúra, a közmûvelôdés mindvégig szívügye maradt. A település
önállósága óta 17 kiadvány jelent
meg, melyeknek ötletgazdája és
sok esetben szerkesztôje is volt.
E tevékenysége elismeréseként, a
magyar kulturális örökség ápolásáért, a település közmûvelôdésének
fejlesztéséért” nyerte el a Magyar
Kultúra Lovagja címet Némethné
Vida Zsuzsanna.
A Himnusz hangjaival kezdôdô
és az Európai Unió himnuszával
záruló rendezvényen bemutatkozott az idei díszvendég, Szerémség tájának több kultúrcsoportja.
Az ünnepélyen több mint háromszáz vendég elôtt, hagyományôrzô
procedúra szabályai szerint adták
át az alapítók a Kultúra Lovagja
címet az arra érdemeseknek,
miközben gyakran elhangzott: a
díjazott a „település lámpása”.

Magyar Kézmûves Remek cím
Bereczné Lázár Nóra csángó hímes tojásokat fest
Az Algyôhöz több szállal kötôdô
fiatal alkotó, lapunk szerkesztôbizottságának tagja, Bereczné Lázár
Nóra szakmai megtiszteltetésben
részesült: az „Elfeledett hárompataki csángó hímes tojások”
címû pályázati anyaggal
a Magyar Kézmûves
Remek kiemelt
szakmai címét és
díját nyert. A mára
elfelejtett mintakincset, archaikus népi
babonákat, technikákat feldolgozó hímes tojás
alkotásait ismerték el azzal, hogy
a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 20-án a Magyar Mezôgazdasági Múzeum dísztermében
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökétôl

elsôként vehette át a Magyar
Kézmûves Remek címet.
2010-ben a neves szakemberekbôl álló zsûri döntése alapján
a 60 pályázatból 26 pályamû érdemelte ki termékeivel a „Magyar
Kézmûves Remek” elismerô címet. A 26
alkotó közül idén elsô
alkalommal kiemelt
szakmai díjazást ítélt
oda 6 kézmûvesnek a
neves zsûri. A díjazott
kézmûves termékek –
elôállításuk, használatuk bemutatásával – bôvítik az ország, egy-egy
régió turisztikai programkínálatát,
hozzájárulnak a magyar imázs erôsítésére alkalmas igényes termékek
kereskedelmi választékának szélesítéséhez, minôségi színvonalának

emeléséhez, a magyar kulturális
örökség sajátos közvetítéséhez.
A Magyar Kézmûves Remek
címet nyert pályázók termékeibôl
az MKIK a címátadást követôen

idôszaki kiállítást rendezett, mely
január 21-tôl február 13-ig látogatható a Magyar Mezôgazdasági
Múzeumban. További információ:
www.mkik.hu
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Algyõi tükör

Új idôpontban a falugazdász
Majoros Szilvia falugazdász ezúton
tájékoztatja a tisztelt algyôi lakosokat, hogy fogadóórájának idôpontja
megváltozott. 2011-ben minden
héten csütörtökön 8–16 óra között

várja az érdeklôdôket fogadóórájára a faluház emeleti klubtermébe
(6750, Algyô, Búvár u. 5.).
INFO: T.: 62/517-172, www.
algyo.hu, www.algyofaluhaz.hu

Alessandro Baricco: Novecento

Február 16., 18 óra faluház: színpadon a Novecento – elbûvölô
mese egy zongoristáról, aki egy
óceánjáró hajón született és ott
is halt meg. Soha nem lépett le
a szárazföldre, egyetlen percre
sem. Azon a hajón azonban ott
volt az egész világ. Ebbôl a monológból készült Tornatore híres
filmje, az Óceánjáró zongorista
legendája. „A Szegedi Egyetemi Színházzal együttmûködve
készült el Alessandro Baricco

monodrámája, a Novecento. Ezt
immár 4 éve játszom – vallja Ilyés
Lénárd színész –, eleinte Szegeden, az utóbbi idôben Budapesten. Népszerûségét bizonyítja,
hogy túl van a 63-dik elôadáson.
Pesten és Szegeden kívül már jó
néhány egyéb helyre is eljutott”.
További információk: a Szegedi
Egyetemi Színház honlapja: http://
www.szesztarsulat.hu. Az elôadás
honlapja: www.oceanjarozongorista.blogspot.com
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Honvédelmi miniszteri elismerô oklevél:
A harmonikabarát Bakos Józsefnek
A Honvédelmi Minisztérium, a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
január 21-én, pénteken délelôtt
rendezte meg központi ünnepségét a budapesti Stefánia Kulturális Központban. Az eseményen
beszédet mondott és elismeréseket
adott át Hende Csaba honvédelmi
miniszter. A Honvédelmi Miniszter Elismerô oklevelét vehette át
az Algyôn több cikluson át önkormányzati képviselô Bakos József, a
Matasz Dél-alföldi Harmonikabarátok Klubjának elnökségi tagja. A

volt a minisztérium több vezetôje,
a Magyar Honvédség számos
parancsnoka, a háttérintézmények, a társadalmi szervezetek
képviselôi, mûvelôdésszervezôk,
mûvészek, alkotók, a kultúra
területén dolgozók. A történelmi
zászlók bevonulása után a Himnusz hangzott el, amely egyben a
nemrég elkészült lemez ôsbemutatója is volt. A lemezen a Himnusz és a Szózat mellett több más
híres magyar zenemû is szerepel
a Magyar Honvédség Központi

Matasz Csongrád megyei vezetôségét Bánki András t.ôrgy megyei
alelnök képviselte.
A rendezvény elnökségben
foglaltak helyet a tárca vezetôjén kívül – többek között – Fodor
Lajos közigazgatási államtitkár, dr.
Szarka Gábor kabinetfônök, Juhász
István vezérôrnagy, a HM Honvéd
Vezérkar törzsigazgatója, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium helyettes
államtitkára. Az ünnepségen jelen

Zenekara és a Honvéd Együttes
Férfikara tolmácsolásában. A Honvéd Együttes mûsorát követôen
elhangzott a Szózat, majd a
magyar kultúra napja alkalmából
rendezett központi ünnepséget
fogadás zárta. Ünnepi beszédében
a honvédelmi miniszter Kodály
Zoltán intelmeibôl idézve kijelentette: „A kultúrát nem lehet örökölni, a kultúrát minden nemzedéknek fel kell fedeznie, meg kell
fogalmaznia és meg kell élnie…”

Büki gyógyfürdôi kirándulás

Még lehet jelentkezni a február
25–27. közötti, 3 napot és 2 éjszakát magába foglaló kirándulásra.
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban, jól
felszerelt vendégházban. (Üdülési
csekket elfogadnak). Konyha használat lehetséges, reggeli a helyszínen rendelhetô. Utazás: 15+ 1 sze-

mélyes Ford Transit kisbusszal. A
kirándulás költsége 30 000 Ft, mely
az utazási-, szállás és a gyógyfürdô
belépôjegyének árát tartalmazza.
Jelentkezni lehet a 30/ 489-6965ös telefonszámon Márton Máriánál
vagy személyesen a Gyevitur Kft.
székhelyén: Téglás u. 151.sz.

Üres álláshelyek Algyôn

Algyô Nagyközség Önkormányzata fontos feladatának tekinti,
hogy a helyi munkaerôpiac segítése érdekében nyilvánosságra
kerüljenek a megüresedett algyôi
álláshelyek. Ennek érdekében az
Algyôi Hírmondó szerkesztôsége lehetôséget nyújt, hogy az
önkormányzat, a helyi intézmé-

nyek, vállalatok az újság hasábjain rövid álláshirdetés keretében ingyenesen jelentessék meg
munkaerôigényeiket, megüresedett álláslehetôségeiket. Rövid
szöveges hirdetésüket az algyoihirmondo@gmail.com elérhetôségre várjuk!
A Szerkesztôség

Lövészegylet alakulhat Algyôn
Hagyományt szeretnének teremteni a szervezôk: lövészegyletet
kívánnak létrehozni a teleülésen
helyben kialakított lôtéren, minden

korosztály számára. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak az elsô
megbeszélésre: február 14. (hétfô)
17.30 órára az algyôi faluházba.

Új telefonközpont a községházán
Az algyôiek február 14-étôl megújult, modern telefonközponton
keresztül tudják elérni a polgármesteri hivatalt a változatlan 62/517517-es központi telefonszámon. Ha
az önkormányzatot hívják, akkor
automata mondja be a választási
lehetôségeket. Fontos azonban
tudni, hogy nem szükséges megvárni a tájékoztató szöveg végét,
hanem a telefonközpont bejelentkezésekor azonnal tárcsázható a kívánt
menüpont az alábbiak szerint: Pol-

gármesteri titkárság – 1-es gomb,
Jegyzôi titkárság – 2-es gomb, Üzemeltetési csoport – 3-as gomb, Adócsoport – 4-es gomb, Építéshatóság
– 5-ös gomb, Igazgatási és szociális csoport – 6-os gomb, Pénzügyi
csoport – 7-es gomb, Személyügyi
elôadó – 8-as gomb, Fax küldése
– 0-ás gomb. Ha valaki nem tud
választani a fenti lehetôségek közül,
akkor a kezelô továbbra is jelentkezik, és segít az ügyintézésben.
Ballai Ferenc, AKTV Kft.
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Orvosi rendelési idôpontok

DR. BAKÓ ILDIKÓ

A belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
Rendel:
Páros héten délelôtt, páratlan héten délután.
Február 7-tôl 11-ig: 8 órától 12.30-ig.
Február 14-tôl 18-ig: 12.30-tól 16.30-ig.
Február 21-tôl 25-ig: 8-tól 12.30-ig.
Február 28-tól március 4-ig 12.30-tól 16.30-ig.
Március 7-tôl 11-ig: 8-tól 12.30-ig.
Üzemorvosi vizsgálat megszervezése
Makai Évi telefonszáma megváltozott, elérhetôség: 06-30/960-28-17
Telefonszám: 62/267-202 • 06-30/635-4717

DR. SZÍJÁRTÓ MÁRTA

fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelõ: Algyõ, Bartók B. u. 76. I. em. 5.
Rendel: Hétfõtõl – csütörtökig.
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TÖRÖKNÉ DR. KÁLMÁN ANTÓNIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
RENDEL:
Február 7-tôl 11-ig 12.30-tól 16.30 óráig.
Február 14-tôl 18-ig 07.30-tól 12.00 óráig.
Február 21-tôl 25-ig 12.30-tól 16.30 óráig.
Február 28-tól március 4-ig 7.30-tól 12.00 óráig.
Március 7-tôl 11-ig 12.30-tól 16.30 óráig.
Telefonszám: 62/267-909 • 06-30/249-5708

GYEVI PATIKA

Algyõ, Egészségház u. 42., Telefon: 62/517-261
Nyitva tartás:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8–18 óra, szombat: 9–12 óra.
Szolgáltatásaink:
• Bankkártyával történõ fizetés lehetséges.
• Egészségpénztári kártyát elfogadunk.
• Ingyenes vérnyomásmérés.

Bejelentkezés: +36-20/965-0997
• Fogpótlás minden fajtája • Zirkon kerámia koronák, hidak
• Fémre égetett porcelán koronák • Ultrahangos fogkõ eltávolítás
• Fogfehérítés, fogpolírozás • Fogékszer felrakása garancia idõvel
• Lézeres nyálkahártya kezelés • Ingyenes fog- és szájápolási tanácsok.

Érdeklõdjön akciós áraink felõl !
MOL, OTP, AXA egészségkártyát elfogadunk !

Cserépkályhák, kandallók, kemencék, vízfûtéses, hôcserélôs továbbfejlesztett tüzelôberendezések specialistája
– 40 éve a szakmában:
Márton Ferenc,
a cserépkályhák doktora

06-30/978-40-33

DR. KOVÁCS ÁGNES
fogszakorvos rendelése

Hétfõ, szerda: 8.15 –14.15 óra között
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00 óra között
Péntek: 9.00–14.00 óra között
Szájsebészeti beavatkozások • mûgyökér beültetés (implantáció)
• fogpótlások minden fajtája • fogászati röntgen • ultrahangos fogkô
eltávolítás • fogfehérítés, fogékszer • tömések minden fajtája • góckutatás.
Egészségház u. 42. • Telefon: 62/267-202
UNIQA és MOL-utalványt elfogad!

LAKATOS ALBERTNÉ DR. TÓTH MÁRIA
a belgyógyászat és a háziorvostan szakorvosa
rendelése minden héten

Hétfõ, szerda 12.30 órától 16.30 óráig( délután).
Kedd, csütörtök, péntek 07.30-tól 11.30 óráig (délelõtt).
Szabadság miatt február 14-tôl február 18-ig helyettesítés rendelési idôben.
Telefonos elérhetôség: 62/267-707, 06-30/638-1863

Dr. Molnár Mária

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Gyeviép Nkft. munkatársat
keres ügyintézôi munkakör betöltésére.
Jelentkezni írásos önéletrajzzal,
minimum középfokú végzettséggel Algyôn, a Kastélykert utca
49. szám alatti telephelyünkön
lehet.
A jelentkezéshez csatolja a bizonyítványok másolatát és a jövedelem elvárását!
A jelentkezés határideje 2011.
február 15.
Gyeviép Nkft.

csecsemô és gyermekszakorvos

„REKVIEM”
Temetkezési
az Algyõi temetõben.

Telefonszám: 62/268-038 • 06-30-9633-756

Rendel:
Hétfô: 8–12 óra között. • Kedd: 8–11 óra között.
Szerda: 13–16 óra között. • Csüt.: 8–10 óra között. Péntek: 8–11 óra között.
Csecsemô tanácsadás: csütörtökön 11–15 óra között.

Tel.: 20/32–77–406.
Teljeskörû temetkezési szolgáltatással
állunk az algyõi lakosok részére,
bemutatóterem, gyász,
illetve köszönetnyilvánítás
(DM hirdetés feladása) sírhelyváltás, stb.
Halott szállítási ügyelet: 20/943-3645

Gyermek és felnôtt központi sürgôsségi
orvosi ügyelet
Hétköznap 16 órától reggel 7.30 óráig.
Kossuth Lajos sgt.15–17. (bejárat a Szilágyi u. felôl).
Telefon: 62/433-104
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Visszatekintô és elôrepillantó

Beszámoló és munkaterv
Az algyôi önkormányzati képviselô-testület januári ülésén elfogadta a közmûvelôdési intézmények (Algyôi Faluház, Könyvtár és
Tájház) 2010. évi beszámolóját és
2011. évi munkatervét. Bene Zoltán
igazgató kiemelte, a Civil Szervezetek Háza üzemeltetésével új típusú
rendezvények jelentek meg, mely

a fiatalok kulturált szórakozási
lehetôségeit is biztosíthatják. Tervezett beruházás a színházterem
parketta-felújítása, a mozgáskorlátozott WC helyiség határidôs kialakítása, a vizesblokkok cseréje, valamint a parkoló bôvítése. A település
rendezvény- és sportnaptáráról februári ülésén döntenek a képviselôk.

Szilveszteri bál volt –
elérhetô áron, a faluházban
Az év utolsó napjának estéjén
az ünnepi fényekben pompázó
faluházunk, érezhetô visszafogottsággal szinte az ünnepi alázat
hangulatával fogadta az érkezô
vendégeit. Örömmel állapítottuk
meg, hogy a zömmel régi algyôinek számító vendégek mellett
újonnan betelepült fiatal párok
is (gyermekeik társaságában) ezt
a lehetôséget választották.
Az est háziasszonya, Gál Boglárka – aki mint új kulturális munkatárs ezzel a nagyrendezvénnyel
debütált –, alkalomhoz illô eleganciával köszöntötte az
érkezôket. A tágas bálterem, mely számtalan szép emlékû
mulatság helyszínéül szolgált már,
tisztaságával és
rendezettségével
most is biztonságot
és nyugalmat sugárzott. Ezt az érzést csak
a minden igényt kielégítô
muzsika által gerjesztett kitûnô
hangulat múlta fölül. A kétszer
megterített svédasztal szemet gyönyörködtetô fogásai kimeríthetetlennek tûntek – a nagy érdeklôdés
ellenére is.
Aki akkor velünk töltötte az
éjszakát, az a közel 120 ember,
meggyôzôdhetett róla, eldôlt az a
sokat vitatott kérdés, hogy kell-e
szükséges-e az algyôi faluházban
szilveszteri bált rendezni? Bár
számomra még e kérdés felvetésének lehetôsége sem fogalmazódott meg, hiszen a faluház
fennállásának kezdete óta eltelt

idôszak báli statisztikája, és az
általam megszerzett tapasztalatok
azt támasztják alá, hogy normális körülmények között fel sem
merülhetett volna. Ez nekem a
jól bevált közösséget, az emberi
kapcsolatokat építô, kulturált
szórakozási lehetôséget biztosító,
évente egyszer a helybéliek jogos
igényét kielégítô rendezvényt
jelenti. Ahogyan az újraindítására
felsô utasításra került sor, úgy a
korábban a megszüntetésére is.
Algyô lakosságát is ugyanolyan
mértékben érintik a gazdasági
hanyatlás következményei, mint az ország
legtöbb településén élôket, ezzel
szemben mint
önkormányzat
sokkal elônyösebb helyzetben
van más hasonló
településekhez
mérten. Természetesen szó sincs arról, hogy
ez bármiféle pazarlásra ösztönözhetne bennünket! De ha már
van egy ilyen, más települések
által is irigyelt faluházunk, akkor
olyan tartalommal legyen megtöltve, ami méltó hozzá, és ráadásul széles körû igényt elégít ki!
Még akkor is, ha a rendezvények
általában nem rentábilisak. Vagy
mégis azzá lehet tenni – mindenki
számára elérhetô áron és kellô
hozzáértéssel? Azt gondolom,
ez ügyben egy lépéssel közelebb
kerültünk a megoldáshoz 2010.
december 31.-én.
Bakos József
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Móra Ferenc Népszínház
Deszken is vastaps a Zsuzsinak
Hogy ki Ô? Annyit elárulhatok:
nem deszki, mégis belopta magát
sokunk szívébe! Hogy mivel? Nos,
aki január 28-án megnézte Barta
Lajos: Zsuzsi címû népszínmûvét
az algyôi Móra Ferenc Népszínház elôadásában, annak nem
kell magyarázni… Aki nem látta,
annak néhány szó az estérôl:
vidám, szórakoztató és kicsit más
volt, mint amit megszoktunk.
Kedves történet özvegy Zsuzsiról,
aki keresi párját, persze ez nem
olyan egyszerû, ha be akarja tartani a régi paraszti világ szigorú
erkölcsi szabályait. A balul sikerült
„kommendálás” és a félreértések
tisztázása után persze minden jóra
fordul, ahogy annak lennie kell.
Nagyon tetszett, hogy a társulatban több volt az idôs szereplô,
mint a fiatal, de olyan beleéléssel
játszottak, hogy öröm volt nézni!
Na és az élôzene varázsa! Hegedültek, harmonikáztak, tele volt
népdalokkal a darab, ami külön
elnyerte a közönség tetszését.
A végén a jól ismert „Lakodalom
van a mi utcánkban…” címû nótát
már a nézôk is énekelték, és a sze-

replôk csak többszöri visszatapsolás után tudtak elköszönni tôlünk.
Nagyon sokan jöttek át Ferencszállásról, (konkrétan egy külön
busszal) ami kellemes meglepetésként ért minket. Szemmel láthatóan
nagyon tetszett nekik is az elôadás,
úgyhogy mi, a Deszka Színházasok felköthetjük azt a bizonyos
fehérnemût, ugyanis vendégszereplésre készülünk hozzájuk a Bor-bála korcs-mája címû darabunkkal…
Csak remélni merem, hogy minket
is megnéznek ennyien!
Köszönet Bene Zoltánnak, aki a

darabot népszínházra alkalmazta.
Köszönet Kátó Sándornak a rendezésért, és köszönet a társulatnak,
minden lelkes tagjának a szép
estéért!
Sillóné Varga Anikó

Megalakult az Ezerjófû Algyôi Egészségvédô Kör
Közhasznú Egyesület
Már két éve havi rendszerességgel
összejöttünk a tájházban. Egy-egy
témáról rövid elôadást tartottam,
majd ezután egészségünk megôrzésének lehetôségeirôl beszélgettünk. A Talpmasszázs otthon és
a gyógynövény-ismereti tanfolyamok is újabb érdeklôdôket vonzottak. 2010 májusában a Borbarát Fiúk segítségével gyógynövény
bemutatókertet hoztunk létre a
tájház udvarán. Nyáron és ôsszel
már „szüreteltünk” is. Szárított,
morzsolt gyógynövényeinkbôl
tombolaajándék lett a Hírmondó
Karácsonyi Ünnepségén.
Itt volt az ideje, hogy hivatalosan is civil szervezetté alakuljunk.
Ez megtörtént idén január 12-én,
amikor is megtartottuk alakuló
közgyûlésünket a Tájházban.
Elfogadtuk az Alapszabályt, és
megválasztottuk a tisztségviselô-

ket. Elnök: Berek Ágota, elnökségi
tagok: Bera Sándorné és Makán
Ferencné. Egyesületünk elsôsorban tagjai és az Algyô közigazgatási területén élô emberek egészségvédelme és egészségfejlesztése
érdekében tevékenykedik. Fontos
célunk az egészséges életmód, és
táplálkozás alapelveinek és technikáinak az ismertetése, a kulturális
örökségünk részeként még fellelhetô népgyógyászati ismeretek
felkutatása és megôrzése, melynek mindig is része volt a gyógynövények gyûjtése és termesztése.
Továbbra is gondozzuk és fejlesztjük a gyógynövény bemutatókertet,
egyúttal kapcsolódni is szeretnénk
településünk kulturális, oktatási
és szociális intézményeihez, és a
többi civil szervezethez. Örömmel
fogadunk minden új érdeklôdôt és
jelentkezôt.
Berek Ágota
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Mi? Hol? Mikor?

Robin-Hód koncert
Algyôi Faluházban
2011. február 18-án, 20 órakor
az
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Vásárnaptár
Vásárok a Civil Szervezetek Házában (a volt VADÁSZ, Kastélykert u. 38.):
FEBRUÁR 14. (hétfô) 9–11:30 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
FEBRUÁR 22. (kedd) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár
MÁRCIUS 3. (csütörtök) 9–12 óra: Ruha és vegyes iparcikk vásár.
Vásárok más helyszíneken:
MINDEN HÉTEN HÉTFÔN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON 7–12 óráig a faluház
elôtti parkolóban: Nôi-, férfi- és gyermekruha vásár.
TERMÉKBEMUTATÓ: FEBRUÁR 11. (péntek) 9–13 óra Egészségmegôrzô
termékek bemutatása a faluházban.

A hódmezôvásárhelyi zenekar 2008 januárjában alakult. Több tagcsere
után 2010-tôl játszik a jelenlegi felállásban. A repertoár széleskörû, régebbi és újabb, magyar és külföldi feldolgozásokat egyaránt játszanak
(pl.: Billy Idol, Bon Jovi, Pink, Roxette, Guns N’ Roses, Europe, Twisted
Sisters, Hooligans, Bikini, Republic, Tankcsapda, Sugárloaf, Tóth Gabi, stb.)
A belépés ingyenes, büfét biztosítunk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Itt a farsang, áll a bál!
A hagyományokhoz híven idén is
lesz farsangi vetélkedô a faluházban. Február 18-án, pénteken 17
órától mérhetik össze tudásukat,
ügyességüket a civilszervezetekbôl, alkalmi közösségekbôl, családi összefogással verbuválódott
6–8 fôs csapatok. Elôzetes jelentkezés február 15-ig a faluházban.

A jó társaság, a vidám hangulat és
a megérdemelt jutalom garantált!
Vajon sikerül-e elhódítani a Vándordíjat a tavalyi gyôztesektôl?
Gyertek el, játsszunk ismét együtt!
A jelentkezéseket várja: Leléné
Erika – telefonszám:62/517-173,
vagy a faluhaz@algyoktv.net elérhetôségen.

10 éves a Parlandó

A PARLANDÓ Énekegyüttes születésnapi operett gála estjét rendezi március 12-én, szombaton
19 órai kezdettel az algyôi faluház
színháztermében. A gálakoncerten fellép az ünnepelt Parlandó
Énekegyüttes, Lakatos Béla vezetésével, valamint a köszöntôk, a
Budapesti Operett Színház sztárjai: Oszvald Marika, Kalocsay Zsuzsa, Peller Károly.
Belépôjegyek február 21-tôl
elôvételben vásárolhatók 1000 Ft-

os áron a faluházban (62) 517173; valamint a Parlandó Énekegyüttes tagjainál: Bakos Józsefnél,
Algyô, Radnai u. 7. (30) 269-1321,
Horváth Józsefné Iluskánál, Algyô,
Vásárhelyi u. 35. (70) 703-9317,
Antal Jánosnál, Algyô, Bíró u. 22.
(20 )995-8680, Hegedûs Józsefné
Magdikánál, Algyô, Berek u. 22.,
(20) 576-4365, továbbá az elôadás
napján, a helyszínen: 1300 Ft –os
áron. Helyfoglalás érkezési sorrendben 18.30-tól

Szaunázók hétvégéje
Az egészségtudatos szaunázás
népszerûsítése céljából a Borbála
Fürdô is csatlakozott a SZAUNÁZÓK HÉTVÉGÉJE elnevezésû
akcióhoz, amit a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület
indított. Február 11-én, 12-én és
13-án egész nap 50%-os kedvez-

ményt biztosítunk a szauna jegyek
árából. A fenti napokon szauna
mestereink: Tari Endre és Tóth István Balázs különös szauna-show
keretében ismerteti meg vendégeinkkel a szaunázás egészségre gyakorolt kiváló hatását, kultúráját.
Márton Mária

Rendezvénynaptár

FEBRUÁR 10. (csütörtök) 16 óra – Fafaragó foglalkozás a tájházban Oláh Ernô
vezetésével.
FEBRUÁR 12. (szombat) 18 óra – az Algyôi Általános Iskola alapítványi bálja.
FEBRUÁR 15. (kedd) 18 óra – Sok- mindent-tudás Egyeteme – 570 éve történt:
Nándorfehérvár elsô, 1440. évi ostroma. Elôadó: Szabó Pál történész (SZTE BTK).
FEBRUÁR 16. (szerda) 17 óra – Sakk Klub az emeleti klubteremben.
FEBRUÁR 16. (szerda) 18 óra – A. Baricco: Novecento című monodrámáját elôadja:
Ilyés Lénárd
FEBRUÁR 18. (péntek) 17 óra – Farsangi vetélkedô civilszervezetek, közösségek, családok részvételével.
FEBRUÁR 18. (péntek) 20 óra – a Robin-Hód zenekar koncertje a faluház
színháztermében.
FEBRUÁR 19. (szombat) 16 óra – Ingyenes jóga – bemutató foglalkozás.
FEBRUÁR 23. (szerda) 17 óra – Életreform klub a faluház emeleti klubtermében.
Téma: Csontritkulás, a néma járvány – Elôadó: Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna orvos.
FEBRUÁR 23. (szerda) 17 óra – Sakk Klub a földszinti kisteremben.
FEBRUÁR 25. (péntek) 16 óra – Farsangi játszóház kicsiknek az Algyôi
Mûvészkörrel.
FEBRUÁR 25. (péntek) 19 óra – Koncert a Civil Szervezetek Házában: Belseblues Quartet és a Sun of a Beach.
FEBRUÁR 26. (szombat) 18 óra – Farsangi Batyusbál az ÖBK szervezésében.
MÁRCIUS 2. (szerda) 17 óra – Sakk Klub az emeleti klubteremben.
MÁRCIUS 5. (szombat) 10 óra – Az algyôi Szivárvány Óvoda alapítványi mûsora.
MÁRCIUS 8. (kedd) 17 óra – Nônapi köszöntô. Ajándékmûsor az algyôi férfiaktól az algyôi nôknek, majd 18 órától koncert: meglepetés sztárvendéggel!
MÁRCIUS 9. (szerda) 15 óra – a Mozgáskorlátozottak Egyesülete algyôi csoportjának találkozója a faluház elôcsarnokában.
MÁRCIUS 9. (szerda) 17 óra – Sakk Klub az emeleti klubteremben.

Ezerjófû Egészségvédô Klub programja
Február 15. 17.00: Ezerjófû Egészségvédô Klub a tájházban. Téma: Hogyan
hatnak az érzelmekre a gyógynövények? Mik azok az afrodiziákumok?
Március 1. 17.00: Ezerjófû Egészségvédô Klub a tájházban. Téma: A gyógynövénykert fejlesztése, elôkészítô munkák. Rossz idô esetén: Lelki méregtelenítés,
érzelemkontroll, relaxáció, meditáció.

Algyõi Hírmondó

Megjelenik havonta 1100 példányban • Kiadó: Algyõi Faluház, Könyvtár és Tájház
Felelõs szerkesztõ: Bene Zoltán.
A Szerkesztôbizottság: Bai Istvánné, Bakosné Fekete Mária, Bereczné Lázár Nóra,
Dr. Gonda János, Harcsás Gizella, Karsai Lászlóné, Kis Mihályné,
Koczka Ágnes, Molnárné Vida Zsuzsanna, Újszászi Ilona
Cikkek, hirdetések leadási határideje minden hónap 25-e!
A szerkesztõség címe: 6750 Algyõ, Kastélykert u. 63. • E-mail: algyoihirmondo@gmail.com
Telefon: 517-170, 517-172 • Nyomdai munkák: s. Paw Bt.

