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Somlyó Zoltán:

Bízó Karácsonyi éneh

Száguld az idők vonatja, 
mely még fioít szívestül vérez. 
S  befut lassan orgonázó 
szent Xarácsony szigetéhez.

TLn is benne, benne ülök 
s bíborfényes alkonytájba 
kitekintek az ablakán 
afefiérlő téli tájba.

d  dóban még ‘Belzebubnak 
sátánkörme nyoma látszik... 
‘De a fázfedelek közt már 
vidám angyalsereg játszik.

SZ magtárak gabonáját 
kósza téli szél kuszálja,
‘V e  úgy érzem: ez a búza 
már a békének búzája!...

íX kamrákban új sonka lóg, 
a pincékben új bor érik,
^yerekkezek az arannyal 
füstölt diót már elérik...

Szállók az idők vonalján, 
szemem szürke ködbe mártva. 
Szent Karácsony, fiintsd le békét 
erre a szegény fazára!

tX jövendő ködtükrének 
titkos lapját f  add töröm be; 
eggyel kijebb a bánatból!... 
'Eggyel beljebb az örömbe!
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1 Algyői Hírmondó;

Pártelnöki látogatás A(qyőn

Algyő hosszú egyeztetés és szervezés után 
láthatta vendégül Magyarország politikai életé
nek egyik legismertebb és egyben legvitatot
tabb szereplőjét. Dr. Torgyán József a Függet
len Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt el
nöke és felesége az Országos Nőszövetség el
nöknője november 23-án a kora délutáni órák
ban érkezett az Algyő határát jelző táblához. 
Az érkező vendégeket a falu határában fogadta 
Vidács László, az FKgP algyői szervezetének 
elnöke és Bakos Jani bácsi tiszteletbeli elnök, 
az Algyői Nőegylet részéről pedig Kovácsné B u 
dai Éva elnöknő és Süli Zakar Sándorné veze
tőségi tag.

Ezután a templomban tett tisztelgő látoga
tást dr. Torgyán József, ahol fogadta őt és 
kíséretét dr. Piri József önkormányzati képvi
selő és a falu fiatal p lébán osa  M észáros 
György. A parókián kötetlen beszélgetés kezdő
dött a vendégek és vendéglátóik között. A leg
főbb Kisgazdapárti politikus nagy érdeklődést 
mutatott Algyő múltja és jelene iránt. A han
gulat olyan kedélyessé vált, hogy ha nem  fi
gyelmeztetik a pártvezetőt, bizony elkésett vol
na a Faluházban megrendezett nyilvános nagy
gyűlésről. így is volt némi késés, mert a Falu

házban jópár újságíró és riporter várta a Kis
gazdapárt elnökét, és amint belépett a házba 
közrefogták és nem engedték addig, amíg leg
alább néhány kérdésre nem  válaszolt.

A Faluház nagytermében közel 500 néző 
várta Torgyán Józsefet és fogadta kitörő ováci
óval a színpadra. A színpadon már ott volt a 
párt emblémájával ellátott szónoki emelvény és 
az elnökségi asztal. Az elnök urat és feleségét 
algyői gyerekek egy Bibliával és egy nemzeti
szín szalaggal átkötött, külön erre az alkalomra 
sütött kenyérrel köszöntötték. A nagygyűlés, 
mint minden hasonló ilyen rendezvény, a Him
nusz eléneklésével kezdődött. Igen felemelő lát
vány volt amikor az a sok száz ember felállt és 
egy emberként elénekelte országunk Himnu
szát. Majd Pancza István, az FKgP Csongrád 
megyei elnöke, országgyűlési képviselő köszön
tötte a pártelnököt és üdvözölte a nagygyűlés 
valamennyi résztvevőjét. Dr. Torgyán József 
ezek után az emelvényre lépve több, mint 2 
órán át tartó beszédet mondott, igazolva a szó
noki képességeiről és erényeiről szóló híreket. 
Beszédében részletesen kitért a jelen politikai 
helyzet szinte minden területére, különös te
kintettel a közvéleményt oly nagyon irritáló 
botránysorozatra. A helyeslő tapssal igen sű 
rűn megszakított beszéd egyik csúcspontját je 
lentette az, amikor a pártelnök a jelenleg ha

talmon lévő kormánynak 
a választási ígéreteiben 
h a n gozta tott, sza k é r 
telmét vonta kétségbe. A 
korm ány minden tagját 
egyenként felsorolva ke
ményen bírálta a minisz
terek eddig végzett m un
káját. Term észetesen a 
gondolatsor végén újra 
lem ondásra szólította fel 
az ország miniszterelnö
két, Horn Gyulát.

Ezzel a kijelentésé
vel ismét tapsvihart ka
vart a Független Kisgaz
dapárt hívei és szimpati
zánsai körében. A b e 
széd végén a hallgatók 
kérdéseket tehettek fel a 
p á r te ln ö k n e k , am ire 
azonnal választ is kap
tak. A nagygyűlés végez-Torgyán úr feleségével a vendéglátók gyűrűjében
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Algyői ílír^ondó 3

tével az elnök úr a Faluház előcsarnokában 
aláírásokat osztogatott. K ésőbb az emeleti 
k lubszobában fogadta a sajtó képviselőit, és 
válaszolt a kérdéseikre. Ezalatt a nagyterem
ben szorgos kezek egy rövid fél óra alatt ünnepi 
vacsorához terítettek, melyen a Független Kis
gazdapárt Csongrád megyei szervezete látta 
vendégül az elnök urat és kíséretét. A vacsora 
finom algyői halászléből és túrós csuszából állt.

Kedves pillanat volt, amikor a pártelnök 
urat születésnapja alkalmából tollával köszön
tötték, majd algyői emléktárgyakat kapott aján
dékba. Többek között fonott kosarat, kukori
cát, egy üveg kőolajat. Dr. Piri József pedig 
átnyújtott egy Algyő monográfiát a magasrangú 
vendégnek. A nap végeztével a pártelnök és 
felesége elbúcsúzott és hazatért budapesti ott
honába.

Azt hiszem elmondható, hogy ez a nap nem 
sikerült volna így, ha az algyőiek nem fognak 
össze. Számos szervezet: a Kisgazdapárt helyi 
alapszervezete, az Algyői Gazdakör, az Algyői 
Nőegylet, a falu részönkormányzata, az egyház 
és számos magánszemély közös m unkája tette 
lehetővé ezt a sikert. Valamilyen m ódon ez is 
mutatja Algyő erejét és életképességét.

□  □  □  □  □

Az algyői Faluházban ezzel a nagygyűléssel 
egy sorozatot szeretnénk elindítani, és a jöv ő 
ben  is lehetőséget adni országos jelentőségű 
magyarországi pártok vezetőinek pártjuk be
mutatására, nézetük ismertetésére.

Varga Levente

Amszottfa

A sikeres 27-iki népszavazás után talán 
sokunk számára úgy tűnik, lelassult az a len
dület, ami jellemezte a szavazás előkészítését.

A történéseket összegezve azonban fontos 
eseményekről tudott beszámolni dr. Piri József, 
az előkészítő bizottság elnöke a november 27- 
én megrendezett közéleti klubban. November 
4-én a közgyűlés megválasztotta a Szeged vá
ros érdekeit képviselő 6 fős tárgyalóbizottságot, 
melynek tagjai: dr. Szalay István polgármester: 
dr. Básthy Gábor alpolgármester; dr. Aradi A n
tal képviselő: Gila Ferenc képviselő: Rákos Ti
bor képviselő; dr. Szilvási László képviselő.

Az első egyeztető tárgyalás a két bizottság 
között decem ber 10-én 14 órakor lesz Szegeden. 
Ezen a megbeszélésen várhatóan elkészül egy 
ütemterv a megtárgyalandó témák fontossági 
sorrendjéről. Elsődleges feladat lesz ’97-re ter
vezhető költségvetés elkészítése, de ugyanilyen 
fontos lesz az önkormányzati vagyon felmérése.

A k ö v e tk e z ő  közéleti klub id őp on tja  
199 6 . december 18-án 18 órakor lesz, ahol 
tájékoztatást adunk a tárgyalások eredm é
nyeiről.

Molnárné Vida Zsuzsa

A pidanatmjí kép csodái)
másnéüett a FOTÓ

Remélem sokan olvasták már a Hírm ondó
ban, hogy a Faluházban Fotó szakkör  indul, 
ahová szeretettel várunk mindenkit. A foglal
kozások heti két alkalommal lennének meg
tartva: az egyik a hét közepén az esti órákban, 
a másik pedig szom baton délelőtt.

Ezen a szakkörön nem csak a fekete-fehér 
kidolgozásról lenne szó, de a fő téma m inden
képp ez lenne, mivel a színes kidolgozás sokkal 
többe kerül. Szó esik mindenről, a fényképe
zőgép felépítésétől kezdve a film előhívásán át 
a papírkép elkészítéséig.

Az elkészített képekből havonta egy alka
lommal kiállítást rendeznénk a Faluházban, 
és ha lehetőség lesz rá, pályázatokra külde
nénk el.

Elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik 
hagyományos (tükörreflexes) fényképezőgéppel 
rendelkeznek, de 1-2 gépet rendelkezésre tu 
dunk bocsájtani, a többi tárgyi feltétel adott. 
A megbeszélés időpontja és helye: Faluház 
kisterem, december 14., szombat, délelőtt 
10 óra.
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4 Algyői Hirmondo

Amit a termelőnek tudni kell

Az 1997'. évi adózás változásairól közlök ada
tokat a mezőgazdasággal kapcsolatosan. Megszű
nik a mezőgazdasági kistermelők évi 1 millió Ft-os 
bevételéig nyújtott adómentesség. A törvény beve
zeti a mezőgazdasági őstermelő fogalmát, és az e 
tevékenységből származó Jövedelem megállapítá
sára az általános szabályokat rendeli el; az őster
melői kedvezmény az e tevékenységből származó 
jövedelem adója, de legfeljebb 100 ezer forint. A 
mezőgazdasági kistermelő ezentúl az a mezőgaz
dasági őstermelő, akinek éves bevétele nem éri el 
a 3 millió forintot. Ha a tételes költségelszámolást 
választja, átállási költségátalány címén, számla 
híján, is a bevétele 30 százalékát elszámolhatja 
költségként.

Mezőgazdasági termelés
Eddig az évi 2 millió forintnál kisebb árbevé

telű mezőgazdasági kistermelőkre vonatkoztak 
speciális szabályok, ezentúl bevételtől függetlenül 
az őstermelőkre, ezen belül is a mezőgazdasági 
kistermelőkre (ők azok, akiknek őstermeléséből 
évi 3 millió forintnál kisebb a bevételük). Mezőgaz
dasági őstermelőnek az minősül, akinek erről ér
vényes igazolványa van. Az őstermelő-igazolványt 
csak a 16 évnél idősebb személyek részére adhatja 
ki egy hatóság vagy kamara. Az őstermelő-igazol
vány, az erről készülő kormányrendelet tervezete 
szerint, három évre szólna, de érvényességét min
den évben meg kellene újítani az igazolvány erre 
szolgáló részének hitelesítésével. Az első évre — 
tehát 1997-re — az igazolványkiváltás határidejét 
a rendelettervezet március 31-re tűzte ki.

Költségelszámolást kedvezmények
A költségkedvezmények közül a leglényege

sebb, hogy „átállási költséghányad" címén a tételes 
költségelszámolást választó mezőgazdasági kister
melők a bevételük legfeljebb 40 százalékát igazolás 
nélkül elszámolhatják költségként. Ha tehát a me
zőgazdasági kistermelő a bevételeinek 60 százalé
kára számlát tud gyűjteni, e tevékenységének nem 
lesz adóköteles része.

Bevételelszámolási kedvezmények
Az őstermelői igazolványból megállapítható a 

felvásárlók által fizetett jövedelem. Ezen kívül min
den termelőnek vezetnie kell egy olyan nyilvántar
tást is, amely a piaci árusításnál a háztól történő 
eladásnál származó bevételeket tartalmazza. Az j
őstermelői igazolványba bejegyzett eladások és a 
termelő által vezetett saját bevételi nyilvántartás 
összege a termelő összes bevétele. Akik őstermelői

igazolvánnyal rendelkeznek, s az őstermelésből 
származó éves bevételük a 250 ezer forintot nem 
haladja meg, e bevételük után nem fizetnek adót. 
Ha azonban a bevétel túllépi az évi 250 ezer forin
tos határt, akkor a teljes 250 ezer forintos bevételt 
is beszámítva kell a mezőgazdasági kistermelő jö 
vedelmét megállapítani.

Őstermelő átalányadózása
Az őstermelő, ha éves bevétele a 3 millió forin

tot nem haladja meg, 1997-ben az átalányadózás 
szabályai szerint adózhat. (Erre eddig csak egyéni 
vállalkozónak volt lehetősége.) Növénytermesztés
ből származó bevétel esetén a bevétel 20 százaléka, 
állatok és állati termékek értékesítéséből szárma
zó bevételnél a bevétel 8 százaléka Jövedelem. Akik 
növény- és állattartásból egyaránt szereznek jöve
delmet, a két módon számított jövedelmet össze
adják, s 200 ezer forinttól 600 ezer forintig 25 
százalékos adót fizetnek a teljes összegre.

Föld bérbeadása
A föld bérbeadásából származó Jövedelmek 

esetében 1997-től már nincs különbség a földjára
dék és a külterületi termőföld között, hanem a 
törvény — egységes szóhasználattal — a föld bér
beadásából származó jövedelem adómértékét ha
tározza meg. Ez 20 százalék, és az e címzett bevétel 
egésze jövedelem. Azon esetekben, amikor a földet 
magánszemély veszi bérbe, a bérbeadó a kapott 
bérleti díj után a negyedévet követő hónap 12-éig 
köteles az adót megfizetni. Változatlanul szabály, 
hogy földbérbeadásból származó jövedelemről ak
kor nem kell bevallást adni, ha az kizárólag kifize
tésből származik, s évi együttes összege az 50 ezer 
forintot nem haladja meg, és a bérbeadónak más 
jövedelme okán egyébként nem kell adóbevallást 
adni.

Fontos az őstermelői igazolvány, mert a kom
penzációs felár kifizetésekor a felvásárlási jegyre 
az őstermelői igazolvány számát is fel kell írni, ha 
magánszemélytől vásárolnak, s a felvásárló nem 
von le tőle jövedelemadó-előleget.

□  □  □  □  □
A legközelebbi gazdaköri gyűlésre megpróbá

lunk egy adószakértőt felkérni, hogy az érdeklő
dőknek egy előadás keretén belül adjon felvilágo
sítást az 1997. évi adótörvényről. A gyűlés dátu
ma: decem ber 13., p én te k  1630 órakor  a Falu
házban. Előadó: dr. Nagy Péter APEH előadó.

Juhász István



Algyői Hírmon ó

bugipém, Magy szemétügyek

Érdeklődve olvastam az elmúlt napokban 
megjelenő újságcikkeket a sándorfalvl hulladék
ügybotrányról. A cikkek és nyilatkozatok egyrészt 
elgondolkoztatóak, más szempontból nézve felhá- 
borítóak. Kezdjük az elején.

Algyői lakos vagyok. Az algyői szemétlerakó
hely, ha nem is a közvetlen közelében, de a környé
kén lakom. Tudom, hogy mit jelent — kedvező 
szcljárá3 eseten — az illata, a bűzösen égő és 
füstölgő halmok között rohangáló patkányok és 
tűzoltók látványa.

Mindezek után örömmel értesültünk a hírről, 
mely szerint ez év tavaszán a szegedi önkormány
zat — a város költségvetéséből — megszavazott 9-9 
millió forintot kettő hulladékudvar megépítésére. 
A helyszínek: Gyálarét és Algyő.

Megnyugodva vettük tudomásul, hogy a köz
gyűlési hatái-ozat alapján, megfelelő pénzügyi hát
térrel megoldódik egy súlyos, környezetszennyező 
problémánk.

Arra azonban nem számítottunk, hogy a lob- 
bizgató, amnéziában szenvedő bizottságok, a ha
talmi arrogancia súlyát viselő irodák a közgyűlési 
rendeleteket, határozatokat főúri módon semmibe 
veszik. Nagypál Miklós műszaki irodavezető szavai 
— idézet a Délmagyarországból: „Idén a szegedi 
önkormányzat a város költségvetéséből 9 milliót 
biztosított a Gyálaréten tervezett hulladékudvar
ra.”

Hogy közben hova lett a másik 9 millió? Hogy 
közben hova lett az Algyőre tervezett szelektív hul
ladékudvar? Hogy közben a felügyelő bizottságok 
mire ügyelnek? Hogy közben a műszaki iroda mi
lyen közgyűlési határozatot lapozgat? Hogy közben 
az adófizető állampolgárok pénzét mire és hova 
költik? Ugyan uraim, ez kit érdekel?

Nem feladatom, sem tisztem, hogy ezekre a 
kérdésekre választ adjak. Azt hiszem, hogy az ille
tékesek sem teszik ezt meg. A mai vektoros és 
tocsikos világban sem kedvük, sem idejük nincs.

Hisz alig van két évük.
A Délmagyarország 

cikkének címe: Dugipénz- 
ből (?) hulladékudvar. Az 
én cikkem címe kis m ódo
sítással: Dugipénz avagy 
szemétügyek.

Bajusz János

Jő (/ült látni

November utolsó szombatján ünnepeltük a 
hagyományőrző együttes 30 éves évfordulóját.

A kellemes hangulatú találkozón részt vet
tek mindazok, akik a három  évtized alatt tagjai 
voltak az együttesnek. Jó volt látni a már m eg
szűnt női citerazenekar újra összeverbuvált 
tagjait; a fergeteges cigánytáncot bemutató 40- 
es éveiket meghazudtoló hölgyeket..

És vajon ki hitte volna, hogy a cipőgyári 
nyugdíjas igazgató, a tűzoltó, az újságkihordó, 
a szobafestő az óvodavezető, a nyugdíjas, a 
hajdani színjátszókor tagjai még ma is el tud
ják  bűvölni játékukkal a közönséget.

Most már csak reménykedhetünk, hogy 
nem kell a következő fellépésig megvárni a 35 
éves évfordulót. Nem csak e műsor, de a kitű
nőre sikerült marhapörkölt is —  Czirok Imre 
és Kothencz Tibor alkotása ■— osztatlan sikert 
aratott a 300 fős közönség körében.

Az ünnepi műsor résztvevői voltak:
Eke J ó z se f együ ttesvezető , K anász Jó- 

zsefn é, S zekeres István, Suti Pálné, P ósa  
Sándorné, Bakó Ferenc, H erczeg G áspárné, 
K arsai László, K arsai L ászlóné, Zom borl 
G yörgy, M észáros Sándorné, Süli Istvánné, 
H orváthné Dombi Ilona, Rutainé Pataki Ilo
na, H eged ű sn é Pataki Magdolna, M olnárné 
H orgosi Magdolna, H orváthné Takács Márta, 
Ábrahám  László, Suti Pál, Pálföldi Márton, 
B akos József, H erczegné Mihály Júlia, Né- 
m ethné Pozsár Katalin, A próné Pozsár Ibo
lya, H erczeg Anna, Fodorné Vidács E rzsé 
bet, B era Sándor, Zombori Mariann, F ek ete  
Edit, Török Zsolt, Kajuháné Tösmagi Éva, 
K othencz Kálmán, M akán Ferenc, Molnár Mi
hály, Vidács Judit, Juhász Rita, K iss M elin
da, Detki E rzsébet, Görög Andrea, S ebők  
Melinda, K ocsis Rita, Belovai Csaba, B akos  
Róbert, C sontos Péter, Pálföldi János, Pálföl
di Mártonné, ifj. Bakó Ferenc, Góg József, 
Jónás István, Jónás Beáta, K ertesi Levente, 
Liptai Edit, Szalontai Róbert, K ecskem éti  
Sándor, Olajos Gabriella, B alázs Beáta, Suti 
Kitti, M ohácsy Ferenc, M agyarné Losoncz  
Rozália.

Molnárné Vida Zsuzsa
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Xarácsonyi-Szilveszteri receptek
Kiadós „Védőétet” 4 személy részére

Hozzávalók: 4 szelet karaj (csonttal együtt) -  
egyenként 15 dkg-os, 4 sütni való kolbász, 2 pár 
virsli, só, bors, 2 gerezd fokhagyma, 6 dkg olaj.

Babos káposzta: 50 dkg savanyú káposzta, 1 
fej hagyma, 6 dkg füstölt szalonna, 2 dkg sima 
liszt, 1 gerezd fokhagyma, néhány szem borókabo
gyó, fél babérlevél, egy kevés kömény, só, 1,5 dl 
tejföl, 1 teáskanál étkezési keményítő, 30 dkg be
áztatott bab (ha kapható, piros bab konzervben).

Előkészítés: A húst megmossuk, enyhén kiklop- 
foljuk és sóval, borssal és szétnyomott fokhagymával 
fűszerezzük; a kolbászt mindkét oldalon több helyen 
kb. cm mélyen bevagdossuk; a virslit félbevágjuk, és 
a végét keresztben bevágjuk. Ha a káposzta túl sava
nyú, hideg vízben átmossuk, majd bő vízben fel
tesszük főni; ezután babérlevéllel, borókabogyóval és 
köménnyel ízesítjük és puhára főzzük; lecsepegtetjük 
és egy kevés főzőlét félreteszünk.

Elkészítés: A hagymát meghámozzuk és finomra 
vágjuk; fokhagymát meghámozzuk és szétnyomjuk; a 
szalonnát kis kockákra vágjuk és egy nagy lábasban 
kiolvasztjuk, megpirítjuk benne a hagymát, hozzáad
juk a fokhagymát és a lisztet, és mindezt együtt rövid 
ideig pirítjuk, a félretett főzőlével felöntjük úgy hogy 
sűrűn folyós legyen, jól felforraljuk, majd beletesszük 
a savanyú káposztát; egyszer felforraljuk, majd hoz
záadjuk a babot és a keményítővel felvert tejfölt; még 
egyszer felforraljuk, jól összekeverjük és melegen tart
juk. Ezalatt forró olajban átsütjük a kolbászt, virslit 
és a hús mindkét oldalát, majd szépen elrendezzük a 
tálra tett káposztán. Ez a kiadós étel megvédi a gyom
rot mindenféle szilveszteri megpróbáltatástól!
Római részeg csirke

Hozzávalók: 4 csirkecomb, fél-fél csomag mi
relit sárgarépa, kukorica, zöldborsó, karfiol, zöld
bab, fél liter bor, só, őrölt bors.

A római tálat a fedelével együtt fél órára hideg 
vízbe áztatjuk, és beletesszük a megsózott, meg
borsozott csirkecombokat. Köré rakjuk a megfa
gyott zöldségeket, és borral leöntjük. Lefedve hideg 
sütőbe tesszük, majd fokozatosan bemelegítve, fél
puhára pároljuk. Ezután a fedőt levéve, tovább 
sütjük, hogy a leve elpárologjon, a comb pedig 
piruljon. A római tálban tálaljuk.
Gyümölcskenyér

Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg cukor, 3 
tojás, 2 dl tej, 10 dkg margarin vagy vaj, 1 sütőpor,
1 vaníliás cukor, egy marék dió, 1 marék mazsola,
1 kávéskanál ánizsmag, néhány szem kimagozott 
rumosmeggy.

A porcukrot a margarinnal és a 3 tojás sárgá
jával habosra keverjük, beletesszük a lisztet a 
benne elkevert sütőporral és a 2 dl tejjel elkever
jük. Apróra vágjuk a diót, a mazsolát megmossuk, 
a tojásfehérjét felverjük, és könnyedén mindezt 
összekeverjük. Kivajazott, kilisztezett őzgerincfor- 
mába öntjük, és 35 percig sütjük közepes, alsó 
lángon.
Puha mézeskalács (előre elkészíthető)

Hozzávalók: 2 tojás, 5 dkg porcukor, 2 kés
hegynyi szódabikarbóna, 20 dkg méz, 25 dkg ré
tesliszt, 1-1 késhegynyi őrölt fahéj és tört szegfű
szeg, a forma kikenéséhez zsír és liszt.

Az egész tojásokat nagyon habosra kikeverjük 
a cukorral meg a szódabikarbónával, majd közé
keverjük a meglangyosított mézet, a fűszereket, 
meg a lisztet. Alaposan kikent, kilisztezett püspök
kenyér-fór mába töltjük, és forró sütőbe toljuk, de 
sütés közben a tüzet mérsékelve tűpróbáig sütjük. 
Deszkára borítva hűtjük ki. Folpackba csomagolva 
hetekig eláll.
Szilveszteri krampampuli

A krampampuli kékes lángjába tekinteni Szil
veszter éjszakáján a kellemes és érdekes dolgok 
közé tartozik. Az égő rum, az olvadó cukor, a 
sokféle fűszer illata betölti a szobát. A forduló év 
amúgy is felfokozott hangulatában, az asztal körül 
ülő társaság a jövő képét keresi az asztal közepén 
imbolygó lángban. Midőn közeledik az éjfél, hatal
mas öblös tűzálló tálat állítunk az asztal közepére, 
és az aljára rakunk vagdalt déligyümölcsöt: fügét, 
kimagozott datolyát, mazsolát, cukrozott narancs
héjat, esetleg darabokra tördelt szentjánoskenye
ret, továbbá dióval bélelt aszaltszilvát és másféle 
hazai cukrozott gyümölcsöt is. A tál tetejére helye
zett rostélyt megrakjuk kockacukorral (ezt esetleg 
előbbb narancshéjjal is végigdörzsöljük) majd 
meglocsoljuk egy fél liter finom rummal. Meggyújt
juk (ilyenkor a lámpákat elolthatjuk), s türelemmel 
figyeljük, amíg a lángoló szesz kiég, s a felolvadt 
cukor a tálba csepeg. Mikor ez a processzus befe
jeződött, utánaöntünk két liter felforralt fűszeres 
fehér bort, egy liter forró teát, 2 citrom és 2 narancs 
vagy más gyümölcs levét. Néhány percig állni 
hagyjuk, de vigyázzunk, hogy ki ne hűljön. Jól 
megkeverjük, s megkóstoljuk, nincs-e híja valami
lyen irányban. Elég erős-e, elég édes-e, vagy ellen
kezőleg túl erős, túl édes-e? Ha kell segítünk a 
bajon, s azután puncsos poharakba szűrjük a 
párolgó italt és ezzel kívánunk egymásnak sikerek
ben gazdag új esztendőtl 1

■ DECEMBER :



Algyői Hirmon dió 7

Karácsonyváró

Már egy-két hét óta ha a boltokat, áruházakat 
járja az ember, lázas készülődést vesz észre. Az 
üzletek karácsonyt Idéző külsőt öltenek. Mi is 
lassan azon kezdünk el gondolkodni mivel tud
nánk szeretteinket az év legszebb ünnepén, a sze
retet ünnepén megajándékozni. Mindannyian ké
szülünk Karácsonyra, ki így, ki úgy. Éppen ezért 
nem is annyira Karácsonyról szeretnék írni, ha
nem a rá való készületről.

Nagyon sok háznál, iskolákban, óvodákban, 
boltokban találkozhatunk az Adventi koszorúval. 
Mindannyian ismerjük, hogy a rajta levő négy 
gyertyával az idő múlását jelzi. De azt már keve
sebben tudják, hogy alkotó részeinek is van szim
bolikus jelentése.

Az alapnak használt fenyőágakból font vagy 
mohából készített koszorú a zöld színével jelentést 
hordoz. A tél komorságával és kopárságával szem
ben idézi azt az időt amiko.i minden zöldellt. De 
nemcsak megidézi az elmúlt nyarat hanem már 
rámutat az elkövetkezendőre. Azt erősíti bennünk, 
hogy nem lesz mindig tél, eljön újra a tavasz és 
minden megújul és kizöldül a természetben. így a 
zöld színe a reménységet hirdeti, mely eltölti a 
szívünket.

A lila szalag amivel át van kötve a koszorú, 
színével a bűnbánatot jelképezi. Azt a fajta bűnbá
natot, amely által elismerjük, hogy mi sem va
gyunk különbek a másik embernél. Vagyis mi is 
megbocsájtásra szorulunk és ezt az irgalmasságot 
mi is gyakorolhatjuk felebarátainkkal.

A fény, amelyet a gyertyák árasztanak az Is
tentől kapott megvilágosítást Jelképezik. Azt a vi
lágosságot, amely segíti az embert, hogy életében 
igazán boldog legyen. Vagyis Isten bölcsességét, 
amely az Ő fiának születésekor teljes ragyogással 
kiáradt minden emberre. Már csak rajtunk áll, 
hogy elfogadjuk-e ezen ajándékát.

Karácsonyra készülünk mindannyian. Meg 
akarjuk ajándékozni sze
retteinket valami nagy do
loggal. Az Adventi koszorú 
arra tanít bennünket, hogy 
a legnagyobb ajándék nem 
más, mint mi magunk. Ha 
az Istentől kapott reményt, 
irgalmasságot és bölcsessé
get éljük. Ezt kívánom min
denkinek Karácsonyra!

Molnár György 
plébános

Nyílt levél a Nőegylet tagjaihoz/
Szeretném még egyszer kifejezni köszönete- 

met mindazoknak, akik részt vettek a templomunk 
belső festése idején a takarításban. Különösen a 
Nőegylet tagjainak, akik komoly létszámmal kép
viseltették magukat a nagylakaríiáskui és segítet
tek a templomot takarító idős néniknek a maguk 
fiatalságával és lendületével. Ahogy már Gyulay 
Endre püspök úr által celebrált hálaadó szentmi
sén is mondottam, úgy takarították a templomot 
mintha a saját lakóházuk lenne. Köszönet mégegy- 
szer a munkáért.

Tisztelettel és köszönettel: 
Molnár György 

plébános

Az FKGP Algyői Alapszervezete ezúton ér
tesíti tagjait (szimpatizánsait), hogy 1996. évi 
utolsó taggyűlését december 20-án 18 órakor 
tartja a Faluházban.

Napirendi pontok:

1. Torgyán elnök úr nagygyűlésének érté
kelése.

2 . Az alapszervezet 1996. évi pénzügyi 
beszámolója.

3 .  Óév búcsúztató.
Az Algyői Kisgazda Párt köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik a nagygyűlés szervezésében, 
lebonyolításában részt vettek.

d z  rK%^‘T  vezetősége mindenkinek

kellemes Karácsonyi ünnepeket

és

örömökben gazdag 

boldog iy évei kíván.

Vezetőség
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Óvodai információ

Örömmel tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 
NISZA (Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport Ala
pítvány) OVI-FOCI pályázatra 30 ezer Ft támoga
tást kapott az óvoda. E támogatási összeget sport- 
felszerelés vásárlására kívánjuk felhasználni.

December 17— 19. Készülődés a karácsonyi 
ünnepségre.

20-án. Falukarácsony 1530 órakor
December 23-tól Január 3-ig TÉLI SZÜNET. 

Első óvodai nap 1997. január 6., hétfő, ezen a 
napon kell rendezni a január havi térítési díj befi
zetését.

Köny(/tári hírek

Nálunk járt a Tracsika duó
Egy órára megszűnt a külvilág a könyvtárban, 

42 gyerek önfeledten hallgatta a Tracsika duó 
(Pacsika Emília és Trabalka István) Levelibéka cí
mű műsorát. Jó volt nézni a gyerekeket, amint 
mindenről megfeledkezve vettek részt a zenés mű
sorban, utánozták a szél zúgását. Eljátszották 
ahogy a levelibéka leesett a fáról. Számomra a 
rendezvény sikerét nem is a taps, hanem az a 
csalódott moraj jelentette ami az előadók elköszö- 
nésekor volt hallható. Remélem, hogy lesz pén
zünk jövőre is hasonló műsorra, hisz a gyerekek is 
azt kérdezték: Nusi néni jöhetünk máskor is? Bí
zunk benne, hogy igen.
Újra beindult a mesedélután!

Minden pénteken délután 4 órától várjuk a 
mesét, kalandos történetet kedvelő gyerekeket. A 
filmeket az Algyői VIDEOTÉKA biztosítja szá
munkra.

Új könyvekkel is kedveskedünk olvasóinknak, 
egy kis ízelítő a kínálatból:
Chopra: Az élet hét törvénye.
Az átalakulás útja. A tudat utazása a jövőbe. 
Testbeszéd.
Robin Cook:

Járvány.
Verne:

Három orosz, három angol.
Stephen King:

Sorvadj el!
Jack London:

Az óceán titka.

Iskolai információ

__ Algyői Hírmondó

Köszönetét m ondunk mindazoknak, akik 
adományaikkal vagy munkájukkal segítették az 
Algyői Alt. Iskola Alapítványát első jótékonysági 
báljának megrendezésében. így:

Szponzoraink: Algyői Faluház, Algyői Taka
rékszövetkezet, Algyői Halászcsárda, Algyői Óvo
da, Algyői Polgárőrök, DÉLTÁV Rt., Dóczi Szil- 
veszterné menyasszonyiruha-kölcsönző, EICH- 
HORN Kft., Herczeg Gáspár kisiparos, Herczeg 
József és neje vállalkozók, Juhász Sándor vállal
kozó, Korom Ferencné, Köntös Imre cukrász, Má- 
csár János teherfuvarozó, Molnár Balázsné, Nagy
fai Börtön, PRÍMAGÁZ, Tihanyi Ernő pékmester, 
Tóth Istvánné, Varga Antal és neje vállalkozók, 
Katonáné Edit fodrász, Terhes Ildikó fodrász, Szi- 
veri Gabriella kozmetikus, Csányi Rajmond.

A tombolatárgyak ajándékozói voltak: Al
győi Ált. Isk. dolgozói, Ági Vegyesbolt, Babinyecz 
Gábor, Bakos Ede, Bakos Szilveszter, Bodar Erika, 
Czirok Sándor, Detki István, Dobosvári Kolozsvári 
Anna, Dombi Ferenc, Dudás András, Gradiczki 
Istvánné, Gonda János, 3 /a  oszt. szülői, Herczeg 
Józsefné, Hungiszer Kft., KA-BA Bt., Kajuha Ist
vánné, Király Bt., Kiss Túri Ferenc, Kopaszné De
meter Irén, Matovics Csaba, Mihály Lajos, Miklós 
Lajos, Nacsa Zoltán, Orbán Györgyné, PLATÁN 
söröző, Pálföldi Márton, SONNE KLÍMA Bt., Tóth 
Lajosné.

A vacsorát elkészítették: Balogh Zoltánná, 
Herczeg Andrásné, Matovics Tímea, Molnár Fe
rencné, Samu Péterné, Tóth Julianna, Vidács Ist
vánné.

A jegyeket árusították: Baráth Jánosné, 
Elekes Istvánné, Kajuba Istvánné.

Tombolajegyet árusítottak: Bús Jánosné, 
Dudás Andrásné, Csontos Péterné, Szalmáné Si
mon Éva.

Végül köszönet minden kedves szülőnek, akik a 
sütemények elkészítésében, a terem berendezésében, 
a tálalásban és a büfében segítettek. Legfőképpen az 
est főszervezőinek: Mácsárné Szalontai Rozáliának, 
Molnár Jánosnénak, Iván Zsuzsannának.

□  □  □  □  □
A Somogyi-könyvtár „Te kit választanál” cím

mel magyar— történelmi példaképek az iroda
lomban és a művészetekben témájú előadói ver
senyt rendezett 1996. november 16-án, de. 10 órai 
kezdettel a móravárosi Közösségi Házban. Iskolán
kat Gonda Viktória 7 /b . osztályos tanuló képvisel
te. Arany János: Mátyás anyja című balladáját 
adta elő szép sikerrel. Felkészítő tanára: Berek 
Ágota.
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Influenza 1996
Nem telik el év, hogy a hideg idő beálltával ne 

kerüljön szóba az influenza. A közhiedelemmel 
ellentétben nem minden náthás, lázas, köhögéssel 
kísért betegség influenza. A szoros értelemben vett 
INFLUENZA ma is igen komoly betegségnek szá
mít, hiszen magas láz (felnőtteknél 39 fok felett) 
kíséretében rendkívüli levertség, végtagfájdalom, 
fejfájás, köhögés, gyakran torokfájás a tünete. A 
nátha vagy „taknyosság" legtöbbször másfajta ví
rusfertőzés jele. Nemcsak a felső légutak, hanem 
a szervezet egész védekező rendszere reagál a be
tegségre, emiatt kísérik a fertőzést általános tüne
tek, mint a láz és a levertség érzése.

A meghűléses megbetegedések télen gyakorib
bak, mert a hidegben az emberek gyakrabban 
tartózkodnak zárt közösségben és helyiségekben, 
és így a vírusfertőzés a cseppfertőzés által köny- 
nyebben és tartósabban marad a levegőben. A 
kiköhögött vagy tüsszentéskor távozó cseppecskék 
és a vírus nagyfokú fertőzőképessége okozza, hogy 
sok ember betegszik meg egymás után.

Szerencsére az influenza azon betegségek kö
zé tartozik, mely megelőzhető védőoltással. Bizo
nyos betegségcsoportokban már elvégeztük az 
ÁNTSZ által ingyenesen biztosított védőoltással az 
immunizálást. Aki nem tartozik az ÁNTSZ által 
megjelölt csoportba, annak is lehetősége van az 
oltás felvételére: a háziorvos által receptre felírt 
védőoltás a patikában kiváltható (az oltás TB által 
támogatott, a teljes ár felét kell a betegnek kifizet
nie: ez fajtától függően 330—490 Ft közötti árat 
jelent).

Az én véleményem is az, hogy olcsóbb a beteg
ség megelőzése, mint a gyógyítás...

dr. Tóth Mária
a belgyógyászat 

és a háziorvostan 
szakorvosa

d e  m A n ó ,  m ü n n ü D m

CégtáSCál̂  ártá6fá/(í re/̂ ámfeíiratofQ 
grafif̂ áf̂  mesefigurák'i festése faCra. 
Mgyő, ‘Bartó£  ®. u. 64. Szo6ácsi 

‘TeCefon: 367-597

+ A dr. Tóth Háziorvosi Bt. 
tájékoztatja Önt
dii. Tórh Mária

a belgyógyászat és a háziorvostan 
szakorvosa 

1 996. dECEMbER Ihaví rencJeIése

+

02— 06-ig 
09— 13-ig 
16— 20-ig 
23, 24, 27-én 
30— 31-én

13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig 
08— 12 óráig 
13— 17 óráig

+

Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és

boldog új évet 
Kíván ÖnneK a 

dr. Tóth 
háziorvosi Bt.

+

Háziori/osok december haOi 
rendelési ideje

December 2—6-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
December 10— 13-ig 

8---1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya

December 16—20-ig
8— 1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 

13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
December 23—24—27-én 

8— 1230 óráig: dr. Zaránd Rózsa 
13— 1730 óráig: dr. Ősi Ibolya 
December 30—31-én 

8-^-1230 óráig: dr. Ősi Ibolya 
13— 1730 óráig: dr. Zaránd Rózsa
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SÍTÚRA KÉSMÁRKRA

1997. február 8— 15-ig

EÍfitCyezés 2-3 ágyas szobában, féCpanzió- 
vaC. %ö(tségeÍQ 13 DíM/éjsza/̂ a, 6uszí{öCtség + 
sí6ér(et. ‘Érdeí̂ Cődni és jeCentíqzzni: MoCnár Mi- 
FiáCy, Szüret u. 46. és MoCnár Áron 418-860

y\z a lg y ő i „ N a p f é n y "  ;A B (S  és „/\)ap- 
s w g á / ;A13£S-ben 2 0 0 0 ,— "Ft értékű

áru vásárlásakor tombolajegyet 
adunk, mellyel sok értékes nyere

ményt sorsolunk ki.

S orso lá s  kelye és ideje: /Napfény  
;A lgyő, Kastélykert u. 6 4 . 

"1996. cle.<ze.mbe.r 3 1  < "13 óra.

TVlinden kedves vásárlónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új
é tié t k ltid n  a  /SJapfény y\13(S és 

7\)apsugár y \ B d  dolgozói.

1 996. dECEivibER 9 ■'ÉN A levő FAluhÁzbAN
I • / / / I Q 50 1 r00 /  r .
KIÁRUSÍTÁST TARTUNK Ö - 1  7 ORAiq.

M Ű AN yAq  ÁRuk 20— 600,-
HÁZTARTASi ÍElsZERElÉSEk 40---- 250, -

JÁTÉkok 100— 900, -  
Sok M ÍN cJe N 1 00 foRÍNTOS ÁRON 

Iesz  kAphATÓ!

M ín J e n  v á s á r Ió t  s z e r e t e t t e I v á r u n k!

Alsó tagozatosok korrepetálását és angol 
tanítását vállalom. Tel.: 367-203 Miklósné 
S. Erika.

A Hírmondó Karácsonyi 
Vására 

december 15-én, 
ezüstvasárnap 
9— 16 óráig 

a Faluházban.

Árusok jelentkezését 
várjuk!

Te Ie Fo NC)^

ÜZENETRÖqZÍTŐk,

FAX^ok,
kÁziközpoi\Tokr

d íjszA iv ilA lók

ÍORCjAllVlAZÁSA,

szereIése.

hqyEN ES SZAkTANÁCAdÁs! 

P a n n o n  GSM kÁRTyA, 

SZERZŐdÉskÖTÉSEk.

MoInár Jó z seF 

A lqyő, KASTÉlykERT u. 7.

0 6 ^ 5  5 2 ^ 0 6 6
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Algyői I lírmfMuió ia

tisztelt algyőiek!

.A  /vJe-f+i y \ 3(S  szívé lyesei latja 
régi és új vevőit, bőséges  

és választékos árukészletével.

Xekintse meg azon árukínálatunkat, 
melyet kedvezm ényesen értékesítünk.

• Pepsi termékek 2 I, visszaváltható 85,— P t
• Symphonia "10Ó, - P t
• Sopianae 114,—Pt
0 y\lgyői kényéi-* 91y— P t
• Omnia 40ó,— Pt
• Karaván 342,— P t
• B B  Pezsgő 240,— P t
• Zselés szaloncukor 686,— P t

A JetT JA B C  
6750 Sze-g&d-jWgyő, 

Kastélyként u. 8.

TíszteIetteI MEqhíviuk Ö n t és kEdves csa- 

lÁdjÁT Több neves Festő AlkoTÁSAiból meq-; 
RENdEZENdŐ

w w im M A m
HElyE: FaIuIház, Alqyő, B ú vá r u. 5.
jEjE: I 996 . dECEMbER 9— l 0— l l . 

MiNdEN NAP lO - l  9 ÓRÁiq.

A kiÁllÍTOTT fESTMÉNyEk 40-50% ElőlEq- 
qEl, Ihat ^aví KAMATMENTES RÉSZLET-

RE is MEqVÁSÁRollHATÓk.

Készpén z  fi zető  vÁsÁRlóiNkNAk 10 - 2 0 %
l<EdvEZMÉNyT AduNkl

MEqTiSZTElŐ ÉRdEklődÉSÜkET e Iő r e  is kö- 

SZÖNVE A VÁSÁR RENdEZŐi:

TRAVEL ART GALÉRIA, SZECED 
TeIeíon: 50/5 5 5-486

§©•
-9§S

-síQb

• * »

Az Ida Virágüzlet ajánlata

Xarácsonyi asztaldíszek, szálas és cserepes virágok 
nagy választékban kaphatók.

JVyitva tartás: 8— iG óráig> 
szombat 8 — 1 2  óráig

"Előjegyzést felveszünk telefonon is 3 6 7 -2 3 7 .

K e l l e m e s  K a r á c s o n y i  ü n n e p e K e í  

K í v á n u n k  m i n d e n  K e d v e s  

v á s á r l ó n K n o K !

•sga

-»a*

DECEMBER



12 Algyői Hírmondó

f O s

k  m L S H ífe B K H

Várjuk Önt és Barátait december 31-én 8  órától 
a Faluház SZILVESZTERI MULATSÁGÁRA 

Zene: Blaskó bánd

Tombola: belépőjeggyel együtt

Vacsora: (1 szentélyre)
1 stafánia széfet 
1 sajttaí töítött széfet 
1 natúr széfetgomSávaC 
1 götyjyöCt fiús 
v e g y e s t y r e t

Pezsgő  — ■ sütemény —  éjfél után marhapörkölt 

Belépő Vacsorával együtt: 2500 ,—  Ft

Békés, 
boldog 

Karácsonyi 
ünnepeket 

minden Kedves 
olvasónknak!

SZERKESZTŐSÉG

Algyői Hírmondó • A helyi önkormányzat lapja * Megjelenik havonta 
Felelős kiadó: dr. Piri József • Felelős szerkesztő: Molnárné Vida Zsuzsanna 
Szerkesztőbizottság: Bakos András. Bakosné Fekete Mária. Borbély János. 

Varga Levente. Karsal Lászlóné, Kis Mlhályné. Zomborl Móni, Vígh Gabriella 
Levélcím: 6750 Algyő, Bányász u. 2. Könyvtár 

Készült: a KrC. Nyomdájában. 1000 példányban.


